
  

                                        ก ำหนดกำรก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรประชุมวิชำกำร  
   

   

  

     ความทา้ทายในทศวรรษที ่21                                               

    08.45 - 09.00 น.   ลงทะเบียน                                                        

    09.00 - 09.15 น.   พิธีเปิด   
                           โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ บุญทอง 
                                นำยกสภำกำรพยำบำล 
    
  09.15 - 10.30 น.   ความท้าทายการพยาบาลในทศวรรษที่ 21 
                           โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ บุญทอง 
                                นำยกสภำกำรพยำบำล 
         
  10.30 - 10.45 น.   พักอำหำรวำ่งพักอำหำรวำ่ง 
      
  10.45 - 12.00 น.   ระบบสขุภำพไทยในยุค 5G                   
                           โดย ศำสตรำจำรย ์ดร.นำยแพทย์ภัทรชัย กรีตสิิน 

                                ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและ 

                                นวัตกรรม มหำวิทยำลัยมหิดล                  
                               
  12.00 - 13.00 น.    พักอำหำรกลำงวันพักอำหำรกลำงวัน 

  13.00 - 14.00 น.   IPE/IPP : Model of Service in 21
st
 Century 

                           โดย ศำสตรำจำรย ์ดร.นำยแพทย์ประสิทธิ์ วฒันำภำ 

                                คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล  

   14.00 - 15.00 น.    พลังพยำบำลในกำรน ำระบบสุขภำพหลังป ี2020พลังพยำบำลในกำรน ำระบบสุขภำพหลังป ี2020  

                            โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศริิอร  สินธุ 

                                  อุปนำยกสภำกำรพยำบำลคนที่ 1 
                                   
  15.00 - 15.15 น.    พักอำหำรวำ่งพักอำหำรวำ่ง     
                
  15.15 - 16.00 น.   ใช้โซเซียลมีเดียอย่ำงไรให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย 

                          จำกกำรฟ้องร้อง                   
                           โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.นำยแพทย์วิชัย วงศ์ชนะภัย 

                                 รองผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลศริิรำช 
                            
 

    การพยาบาลในศตวรรษที่ 21                                           

    08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน                                                              
    09.00 - 10.15 น.   ทักษะของพยาบาลในศตวรรษที่ 21                                                                                       
                             โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยำใจ  สิทธมิงคล 

                             คณบดคีณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหิดล                            

        10.15 - 10.30 น.  พักอำหำรวำ่งพักอำหำรวำ่ง                             

  

   10.30 - 12.00 น.   อภิปราย: การพยาบาลโดยใชน้วัตกรรมและ  

                            ทักษะชีวิตในการท างาน 

                           โดย  - พว.ศศินันท์  หล้ำนำมวงค ์

                      หัวหนำ้พยำบำล โรงพยำบำลศิรริำชปิยมหำรำชกำรุณย ์

                                 - พว.ดำรณี  พิพัฒนกุลชัย 

                                   หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช 

                      ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย: พว.ธชพร  เทศะศิลป ์

                                    หวัหน้ำงำนกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร ์
      

   12.00 - 13.00 น.   พักอำหำรกลำงวัน  
   13.00 - 13.45 น.   การเรียนรู้สูก่ารปฏิบัติแบบ IPP (Inter  

                            Professional Practice) 

                           โดย  - ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรณิภำ บุญเทียร 

                                    คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหิดล 

                                  - พว.พัชรินทร์  เนื่องพืช 

                               งำนกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์และจิตเวชศำสตร ์ 

                               โรงพยำบำลศิริรำช 
    

  13.45 - 14.15 น.   E-Know… น่ารู้ในงานศัลยศาสตร์ฯ 
                            โดย - พว.สุพัฒน์ตรำ  ตันตศิรีไกรแสง 

                          งำนกำรพยำบำลศัลยศำสตร์และศัลยศำสตร์ออร์โธ-  

                          ปิดกิส์ โรงพยำบำลศิริรำช 
    

  14.15 - 14.45 น.   Non-technical skill in OR : สมรรถนะทีต่้องม ี

                           ในยุคดิจติอล 

                             โดย  - ดร.วรรณวิมล  คงสุวรรณ 

                                   งำนกำรพยำบำลผ่ำตัด โรงพยำบำลศิรริำช   
            

  14.45 - 15.15 น.   Siriraj Smart Q 

                            โดย   - พว.พชิญำ  ศรอร่ำม  

                          พยำบำลตรวจรักษำผูป้่วยนอก โรงพยำบำลศริริำช      

 15.15 - 15.45 น.   Strategy For Clinical Nursing Excellence                              

     โดย  พว.นุชจำรี  จังวณิชชำ  

            โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์

    15.45 - 16.00 น.   ปิดกำรประชุมปิดกำรประชุม 

   16.00 น.                        อำหำรว่อำหำรว่ำงำง                                  

 

    

 

     

  

 

 

    สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช 

 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

  ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ  

  หรือสมัครผ่าน QR code                    

  เรื่อง  ควำมท้ำทำยกำรพยำบำลในศตวรรษที่ 21                                                     

  วันที่  20 – 21 กุมภำพันธ์  2563                                                                      

  ณ ห้องรำชำบอลรูม อำคำร 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พำเลซ กรุงเทพฯ 
~~~~~~~~~~~~~ 

 

   1. นำย/นำง/นำงสำว................................นำมสกุล................................... 

     (กรุณาเขียนตัวบรรจงและตัวอักษรขนาดใหญ่) 

 สถำนที่ติดต่อได้สะดวก ........................................................................... 

 ............................................................................................................ 

 ถนน......................................... ต ำบล/แขวง........................................... 

 อ ำเภอ/เขต........................จังหวัด............................... รหัส..................... 

 มือถือ ........................................ โทรสำร .............................................. 

 E-mail....................................................................................................  

  2. เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ...../...../....../...../...../...../...../....../...../.....    

     สมำชิกสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศริิรำชฯ  เลขที่  ต ................ 

  3. กำรสมัคร ผู้สมัครสำมำรถ   

     ส่งหลักฐำนกำรสมัครทำงไปรษณีย์  โดยช ำระ 

         ธนำณัติออนไลน์ เลขที่ .........................................................                   

     (ส่ังจ่ำย ณ ปณฝ.ศิริรำช 10702 เท่ำนั้น)   

               ในนำม :  นำงสำวพูนศิริ  อรุณเนตร  

         โอนเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ /สำขำศิริรำช /ออมทรัพย์ 

               เลขที ่ 016-450037-4  

   ช่ือบัญชี.  นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร และ นางสาววิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช 

   หมำยเหตุ : โอนเงินเข้ำบัญชีแล้วกรุณำส่งส ำเนำโอนเงินพร้อมใบสมัครแฟกซ ์   

   มำที ่02-866-2585 เมื่อส่งแฟกซ์ เรียบร้อยแล้วกรุณำโทรตรวจสอบรำยชื่อ 

   ไดท้ี่ นำงสำวญำณิน พูนปำน   สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชฯ (ชั้น 3) 

   เลขที่ 2 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ถนนวังหลัง แขวงศิริรำช  

   เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  โทร.02-411-0329, 02-419-7466-80  

   ต่อ 1105  E-mail. nsalumni@diamond.mahidol.ac.th และน ำสลิปกำร 

โอนเงินฉบับจริงมำในวันประชุม    

   หมำยเหตุ: ดำวน์โหลดใบสมัครทำง www.ns.mahidol.ac.th คลิกสมาคมฯห 

                                  โครงการประชุมวิชาการ 

ช่ือโครงการ :  กำรจัดประชุมวิชำกำรครั้งที่ 27  

                    เรื่อง :  ควำมท้ำทำยกำรพยำบำลในศตวรรษที่ 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สมำคมศษิย์เก่ำพยำบำลศิริรำชในพระรำชูปถัมภ์- 

                               สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

หลักการและเหตุผล             

         ในศตวรรษที่ 21 มีสิ่งท้ำทำยในระบบสุขภำพมำกมำย ปัญหำสุขภำพในปัจจุบัน  

ซับซ้อนกว่ำในอดีตมำกซึ่งส่งผลมำจำกหลำยปัจจัย  ได้แก่ ปัจจัยทำงสิงแวดล้อม ภำวะ  

โลกร้อน กำรใช้สำรเคมีมำกขึ้น ภัยธรรมชำติที่รุนแรงและบ่อยคร้ังขึ้น  กำรมีพฤติกรรม 

เสี่ยงต่อโรค  เช่น  กำรบริโภค  พฤติกรรมบริโภคนิยม  กำรสูบบุหร่ี  พฤติกรรมทำงเพศ  

ช่องว่ำงทำงสังคมที่มำกขึ้น  กำรเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้

กลำยเป็นปัญหำสำธำรณสุขส ำคัญ     กำรเคลื่อนย้ำยประชำกรท ำให้โรคระบำดแพร่ได้

อย่ำงรวดเร็วและอำจเป็นสำธำรณภัยที่คกุคำมต่อควำมม่ันคงของประเทศอย่ำงรุนแรง    

เนื่องจำกสำมำรถก่อให้    เกิดผลกระทบและควำมสูญเสียต่อสุขภำพชีวิตและเศรษฐกิจ  

ของประเทศได้มหำศำล นอกจำกนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท ำให้โลกในศตวรรษ  

ที่ 21  เชื่อมโยงทุกประเทศและทุกระบบเข้ำด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นระบบเศรษฐกิจ  สังคม 

กำรเมือง ฯลฯ ท ำให้ระบบกำรดูแลผู้ป่วยประเทศต่ำงๆ จ ำเป็นต้องมีกำรปรบัตัวเพือ่รับกับ

กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น    ไม่ว่ำจำกกำรเกิดขึ้นขององค์ควำมรู้สมัยใหม่ที่ผ่ำนระบบ

เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรภำวะสุขภำพ รูปแบบบริกำรที่จะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำย  

ทั้งในเชิงคุ้มค่ำและไม่คุ้มค่ำหรือเกินจ ำเปน็   ดังนั้นกำรจัดบริกำรและกำรพยำบำลผู้ป่วย  

ต้องจ ำเป็นตอ้งขับเคลื่อนอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูล สำรสนเทศในกำรบริหำรระบบสุขภำพ  

ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว   และมีควำมต่อเนือ่งโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำงกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำง

เหมำะสมจึงมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องบนพื้นฐำนควำมร่วมมือกัน

ระหว่ำงผู้ป่วยและทีมผู้ให้กำรดูแลที่ตระหนักถึงควำมแตกต่ำงของบุคคล กำรปกปอ้งศักดิ์- 

ศรีของบุคคล กำรเคำรพสทิธิ และกำรตัดสินใจ เพื่อให้ได้มำซึ่งสุขภำพที่ดทีี่สุดส ำหรับทุก 

คน  มีเป้ำหมำยปลำยทำงร่วมกัน  คือ กำรมี “สุขภำพดีถ้วนหน้ำภำยในศตวรรษที ่21 ที่

หล่อหลอมเข้ำกับเทคโนโลยีดิจิตอลที่เปน็เคร่ือง   ส ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรให้  

บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ                                                  

         กำรบริกำรพยำบำลเน้นกำรดูแลแบบองค์รวมจึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้       

บุคลำกรพยำบำลถึงผลกระทบ เพื่อรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น น ำไปสู่กำรปรับ 

ปรุงรูปแบบบริกำร ในผู้ป่วยกลุ่มต่ำงๆ ทั้งในโรงพยำบำลและชุมชน เพื่อประโยชนท์ั้งผู้ให้

และผู้รับบริกำร เกิดกำรกระจำยทรัพยำกรและโอกำสที่ทั่วถึงและเท่ำเทียม เป็นธรรม

ยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพให้กับประชำชน ยกคุณภำพชวีิตโดยค ำนึงถงึควำม

ต้องกำรด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  ของผู้รับบริกำรด้วยหัวใจของควำมเป็นมนุษย์      

        สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำช-

ชนนี   ตระหนักถึงควำมส ำคัญในผลกระทบของสังคมยุคดิจิตอลต่อระบบกำรดูแลผู้ป่วย     

จึงได้จัดประชุมวิชำกำรส ำหรับบุคลำกรในสำขำวิชำชีพพยำบำลและบุคลำกรทีมสุขภำพ   

ที่สนใจเพื่อน ำควำมรู้ดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรกำรพยำบำล

อย่ำงย่ังยืนในยุคดิจิตอล และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนวิจัยต่ำงๆ และนวัตกรรมกำร

ดูแลสุขภำพเพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำกรไทย 

 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม   

    1. เข้ำใจนโยบำยและแนวทำงของประเทศไทยในกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ 

        ในศตวรรษที่ 21 

    2. ส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักกำรพัฒนำระบบบริกำรพยำบำลในศตวรรษ 

        ที่ 21 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

       พยำบำล ผู้บริหำรกำรพยำบำล อำจำรย์พยำบำล และผู้สนใจทั้งภำครัฐ  

และเอกชน ประมำณ 300 คน 

 

ระยะเวลำของกำรประชุม : 2 วัน 

วัน เวลำ และสถำนที่ : วันที่ 20 - 21 กุมภำพันธ์ 2563 

ณ ห้องรำชำบอลรูม อำคำร 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พำเลซ กรุงเทพฯ 
    

อัตรำค่ำลงทะเบียน 
ลงทะเบียนภำยใน 

วันที่ 10 มกรำคม 2563 

ลงทะเบียนหลังจำก 

วันที่ 10 มกรำคม 2563 

สมำชิก 2,300 บำท 2,600 บำท 

บุคคลทั่วไป 2,500 บำท 2,800 บำท 

          

            เป็นสมำชิกสมำคมฯ  เลขที่ ต ................ 

            ไม่เป็นสมำชิกสมำคมฯ 
            

 ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชในพระรำชูปถัมภ์-          

                              สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี    

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงแรมปรินซ์พำเลซ กรุณำติดต่อห้องพักที่ ** คุณจุฑำรัตน์ สีเมฆ** 

โทร. 02-628-1111 ต่อ 1340,1342-3  แฟกซ์ 02-628-1000  
E-mail: reservation@princepalace.co.th 

กรุณำโอนเงินเข้ำบัญชี ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสะพำนขำว  

เลขที่ 109-0-479633 
และแฟ็กซ์ส ำเนำใบโอนเงินค่ำห้องพักมำที่ 02-628-1000 

ส ำรองห้อง 1–7 วันก่อนวันเข้ำพัก  (รำคำห้องพักรวมอำหำรเช้ำ) 
จองห้องพัก..    ๐ ห้องพัก เดี่ยว  รำคำ  1,400 บำท  
                   ๐ ห้องพัก คู่      รำคำ  1,600 บำท 

  โปรดระบุอำหำรเฉพำะ   มังสวิรัติ  อิสลำม  ธรรมดำ 

 ============================================ 

               ** กรุณำแจ้งมำร่วมประชุมวิชำกำร ** 

       สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชฯ จะได้ในรำคำตำมน้ี   

============================================= 

 
 

ใบสมัครสำมำรถถ่ำยเอกสำรได้  

 

 สมัครด้วย QR 

code 

mailto:reservation@princepalace.co.th

