
เร่ือง พยาบาลเสียงแห่งพลงั : สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 
(Nurses - A Voice to Lead Health for All) 

 
 
พธีิกรประจ าภาคเช้า   นางพวงทอง  ตันวงษ์วาน 
07.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 - 10.30 น.   
 

พธีิเปิดการประชุมวิชาการ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น
เปิดนิทรรศการ 
ปาฐกถาพเิศษ 
โดย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ 

10.30 - 10.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น. การบรรยายเ ร่ือง   “Advance  Informat ion   

Technology in Health Care : The Big Data, 
Application Trend” 
โดย รองศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์ 
       วรรษา  เปาอนิทร์ 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
พธีิกรประจ าภาคบ่าย   พ.ต.อ.หญิง ดร.สุขฤด ี  ธัชศฤงคารสกุล 
13.00 - 14.15 น.  
 

ปาฐกถาพเิศษ เร่ือง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล      
สู่ยุคสุขภาพดถ้ีวนหน้า” 
โดย รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดสัิย 
        นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

14.15 - 14.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.30 - 16.00 น.   การบรรยายเร่ือง “BMA Home Ward Referral 

System : นวัตกรรมเพ่ือการดูแลสุขภาพดถ้ีวนหน้า 
โดย พว.วาณีรัตน์ รุ่งเกยีรติกุล” 

 ผูอ้  านวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข 
 
 

 
 

พธีิกรประจ าวัน อาจารย์ ดร.มลธิรา อุดชุมพิสัย 
07.30 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 - 10.00 น.   
 

การบรรยายเร่ือง “Smart Nurses for all : พลงัรัก 
พลงัชีวิต พฒันางาน สู่ความเป็นเลิศ” 
โดย APN วินิตย์ หลงละเลงิ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
10.00 - 10.15 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.15 - 12.00 น.   การบรรยายเร่ือง “How to Start up in Health Tech” 

โดย นายอดิสัน  เจริญสุข 
ผูร่้วมก่อตั้ง Health at Home บริการดูแลผูสู้งวยั 
พว.รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง 
หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล บริษทัเฮลท ์แอท โฮม 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.  
 

เสวนาเร่ือง “Innovation and Advances in Critical 
Care for all”  
โดย พว.ทิพย์รัตน์ ผลอนิทร์ 

 หน่วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 พว.ช่อทิพย์ คชเสนี 

        โรงพยาบาลรามาธิบดี 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 15.30 น.  
 

การบรรยายเ ร่ือง  “บทบาทพยาบาลในการเพิ่ม
ศักยภาพการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น ในโลกยุคดจิิตอล
และนวัตกรรม” 
โดย รองศาสตราจารย์ รัชนี สีดา  
        นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์                      
        แห่งประเทศไทย 

15.30 - 16.30 น.  
 

การบรรยายเ ร่ือง  “การ ดูแลสุขภาพกายและใจ
ของเดก็และวัยรุ่น ในโลกยุคดจิิตอล และนวัตกรรม” 
โดย แพทย์หญิง เบญจพร ตันตสูติ                           
        เจา้ของเพจเขน็เดก็ข้ึนภูเขา 

   
 

พธีิกรประจ าวัน อาจารย์ นันทภัค ชนะพนัธ์ 
07.30 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 - 10.30 น.   
 

เสวนาเร่ือง “Innovation for NCD and Aging Care” 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร 
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

APN สุวรรณี สิริเลศิตระกูล   
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
APN อรวรรณ พชิิตไชย   
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

10.30 - 10.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.15 น.   
 

เสวนาเร่ือง “Nurses led Innovative Community  
Care : Challenging role” 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ   

 รองคณบดี ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์  
         มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

 พว.พนันิภา นวลอนันต์   โรงพยาบาลสระบุรี 
     APN สุรภา สุขสวัสดิ์ 

         โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวฯี ณ ศรีราชา 
12.15 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.  เสวนาเร่ือง “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพดท่ีีบ้าน บน

เส้นทาง Smart Healthy City พลงัไร้รอยต่อ”             
โดย นายณรงค์ชัย คุณปล้ืม 
        นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข 

  APN จุฬารัตน์ สุริยาทัย 
  โรงพยาบาลท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

14.30 - 16.30 น. การบรรยายเร่ือง “High Tech VS High Tough : พลงั
พยาบาลขับเคล่ือนสู่พลงัสุขภาวะ”                                
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  
       อธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
   เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2562 

วนัที ่ 16  พฤษภาคม  2562 วนัที ่ 17 พฤษภาคม 2562 



              
                
         สภาพยาบาลระหว่างประเทศก าหนดให้วนัท่ี 12 พฤษภาคม ของทุกปี 
เป็นวนัพยาบาลสากล เพ่ือส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจของพยาบาลวิชาชีพ
ทัว่โลกในการจดักิจกรรม ร าลึกถึงคุณความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู ้
ก่อก าเนิดวิชาชีพการพยาบาล โดยร่วมกนัรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม ในปี พ.ศ. 2562 น้ี 
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ก าหนดหัวข้อส าหรับวนัพยาบาลสากล ว่า 
“Nurses -  A Voice to Lead  Health For All” แปลเป็นไทยว่า  “พยาบาลเสียง
แห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพ่ือให้ผูบ้ริหารทั้ งฝ่ายบริการและบริหาร
การศึกษา พยาบาลทุกระดบัในสถานบริการสุขภาพ ทุกแห่ง และทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตระหนักถึงความส าคญัของการ
ดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัและทุกภาคส่วนในสงัคมมีสุขภาพดี
ถว้นหน้า มุ่งหวงัให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนร่วมดูแลประชาชนอยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ เป็นเสียงแห่งพลงัท่ีจะท าให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ ทั้งยงั
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals) ขององคก์ารสหประชาชาติเป้าหมายท่ี 3 ดา้นสุขภาพ (Health)  
           พยาบาลเป็นก าลังส าคัญ มีจ  านวนและสัดส่วนมากท่ีสุดในระบบ
บริการสุขภาพท่ีให้บริการพยาบาลเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทั้ง
ในเขตเมือง และเขตชนบทห่างไกล ตั้งแต่ระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
ในระบบสุขภาพพยาบาลมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงในระดบันโยบายและการปฏิบติัการพยาบาล สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองคก์รท่ีเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ตระหนักถึงบทบาทส าคญัในการพฒันาวิชาชีพ
พยาบาลให้เป็นเสียงแห่งพลงัท่ีจะผลกัดนัให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
ท่ามกลางความหลากหลายของสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสุขภาพของ
ประชาชน ท่ีต้องบูรณาองค์ความรู้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการควบคุมก ากับการปฏิบติัการพยาบาลและบริการ
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จึงไดจ้ดัการประชุมวิชาการเพื่อให้ผูบ้ริหารองคก์ร
พยาบาล ผูบ้ริหารสถาบนัทางการพยาบาล และพยาบาลระดบัปฏิบติัการใน
ทุกภาคส่วน ไดร่้วมกนัรวมพลงั เพ่ือรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพและความเป็นอยูข่องประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้างคุณค่าใน
งานการพยาบาล และการสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ จนเกิด
ความส าเร็จในความเขม้แขง็ของระบบสุขภาพท่ีย ัง่ยนื 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ(นาย,นาง,น.ส.)…………….……..นามสกลุ…………………..... 
นามสกลุเดิม……………….......ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ…….………..… 
เลขท่ีใบอนุญาต.................................................................................... 
สถานท่ีท างาน………………………………………………....…….. 
E-mail (เขียนชัดเจน) : …………………......……………………… 
โทรศพัท…์………....……….......โทรสาร….………………….….... 
มือถือ……………………..……... 
ค่าลงทะเบียน   ลงทะเบียนภายในวนัที ่10  พฤษภาคม 2562 
  (     ) สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ท่านละ 3,000 บาท 
  (     ) ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ  ท่านละ 3,500 บาท 
สัง่จ่าย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
             21/12 ถนนรางน า้ เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
  (     ) โอนเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน ้ า 
เลขทีบ่ัญชี 052-2-03328-6 (กรุณาส่งส าเนาใบโอนมายงัสมาคมฯ) 
หมายเหตุ   โปรดพิมพ/์เขียน ใบสมคัรใหช้ดัเจน  

1. ขอใหส่้งหลกัฐานการเงินพร้อมใบสมคัรมาพร้อมกนั ทาง 
fax. 02-247-4704 สมาคมพยาบาลฯ จึงจะรับการสมคัรเขา้
ร่วมประชุม หรือติดต่อรายละเอียดไดท่ี้ 02-354-1801-2 ต่อ 
12 หรือ E-mail: ns.head@thainurse.org 

2. สมาคมพยาบาลฯ  ขอสงวนสิทธ์ิปิดรับลงทะเบียนหากมี 
 ผูเ้ขา้ประชุมเตม็  

ลงช่ือ……………………………………….. 
(     ) อาหารอิสลาม  (     ) อาหารมงัสวรัิติ  (     ) อาหารธรรมดา      

 
 

         

 
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 
 
 
 
 
 
      
 
  

 
  ระหว่างวนัที ่15 - 17 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
 
 
 
 
 

(อยูร่ะหวา่งการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษต่อเน่ือง
สาขา พยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล ) 

 

ใบสมคัรการประชุมวชิาการวนัพยาบาลสากล ปี พ.ศ. 2562 
เร่ือง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 
(Nurses - A Voice to Lead Health for All) 

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 

หลกัการและเหตุผล 

 
การประชุมวชิาการวันพยาบาลสากล ปี พ.ศ. 2562 
เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 
(Nurses - A Voice to Lead Health for All) 

 


