
 

 

 
 
 
 

                           โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27     
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 เร่ือง “ ความท้าทายการพยาบาลในทศวรรษที่ 21 ”                    
            ระหว่างวันที่  20 – 21 กุมภาพันธ์  2563      

ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ช้ัน 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์)  กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในศตวรรษที่ 21 มีสิ่งท้าทายในระบบสุขภาพมากมาย ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันซับซ้อนกว่าในอดีตมากซึ่ง
ส่งผลมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การใช้สารเคมีมากข้ึน ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและ
บ่อยครั้งขึ้น การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค เช่น การบริโภค พฤติกรรมบริโภคนิยม การสูบบุหรี่ พฤติกรรมทางเพศ 
ช่องว่างทางสังคมที่มากขึ้น การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุ ข
ส าคัญ การเคลื่อนย้ายประชากรท าให้โรคระบาดแพร่ได้อย่างรวดเร็วและอาจเป็นสาธารณภัยที่คุกคามต่อความมั่นคง
ของประเทศอย่างรุนแรง เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดผลกระทบและความสูญเสียต่อสุขภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ประเทศได้มหาศาล นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้โลกในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงทุกประเทศและ
ทุกระบบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ท าให้ระบบการดูแลผู้ป่วยประเทศต่างๆ 
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจากการเกิดขึ้นขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการจัดการภาวะสุขภาพ รูปแบบการบริการที่จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายทั้งในเชิงคุ้มค่าและ
ไม่คุ้มค่าหรือเกินความจ าเป็น ดังนั้นการจัดบริการและการพยาบาลผู้ป่วยจ าเป็นต้องขับเคลื่อนอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูล สารสนเทศในการบริหารระบบสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความต่อเนื่องโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ป่วยและทีมผู้ให้การดูแลที่ตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคล  การปกป้องศักดิ์ศรีของบุคคล การเคารพสิทธิ และ
การตัดสินใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน มีเป้าหมายปลายทางร่วมกัน คือ การมี “สุขภาพดีถ้วนหน้า
ภายในศตวรรษที่ 21 ที่หล่อหลอมเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารและการ
ให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
           การบริการพยาบาลเน้นการดูแลแบบองค์รวมจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรพยาบาลถึง
ผลกระทบ เพ่ือรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น น าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบบริการ ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ทั้งใน
โรงพยาบาลและชุมชน เพ่ือประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึงและเท่า
เทียม เป็นธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยค านึงถึงความต้องการ
ด้านร่างกายและจิตใจ ของผู้รับบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 
           สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตระหนักถึง
ความส าคัญในผลกระทบของสังคมยุคดิจิตอลต่อระบบการดูแลผู้ป่วย จึงได้จัดประชุมวิชาการส าหรับบุคลากรในสาขา
วิชาชีพพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพที่สนใจ เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาลอย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอล และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยต่างๆ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรไทยวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม  

 



 
 

 

1. เข้าใจนโยบายและแนวทางของประเทศไทยในการจัดระบบบริการสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักการพัฒนาระบบบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 

ผู้เข้าร่วมประชุม: 

 พยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 300 คน 

วันเวลาและสถานที่: 

 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์  2563  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:            

1. พยาบาลผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในบริการ 
พยาบาลที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

2. สร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานพยาบาล งานวิชาการและงานวิจัย ในศตวรรษท่ี 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

ก าหนดการประชุมวิชาการ 
เรื่อง ความท้าทายการพยาบาลในศตวรรษที ่21 

ระหว่างวันที่  20 – 21 กุมภาพันธ์  2563 

ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ชั้น 11  โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) ถนนด ารงรักษ์ กรุงเทพฯ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์  2563:   ความท้าท้ายในศตวรรษที่ 21 

08.45 - 09.00 น.     ลงทะเบยีน          

09.00 - 09.15 น.     พธิเีปิด          
   โดย   รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง     
           นายกสภาการพยาบาล                                        

09.15 - 10.30 น.     ความทา้ทายการพยาบาลในศตวรรษที ่21      
            โดย   รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง     
          นายกสภาการพยาบาล  

10.30 - 10.45 น.     พกัอาหารว่าง         

10.45 - 12.00 น.     ระบบสุขภาพไทยในยคุ 5G  
            โดย   ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยภ์ทัรชยั  กรีตสินิ     
              ผูอ้ านวยการสถาบนับรหิารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม มหาวทิยาลยัมหดิล 
    

 12.00 - 13.00 น.     พกัอาหารกลางวนั         

 13.00 - 14.00 น        IPE/IPP : Model of service in 21st century      
   โดย  ศาสตราจารย ์ดร.นพ. ประสทิธิ ์วฒันาภา            
           คณบดคีณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

14.00 - 15.00 น.     พลงัพยาบาลในการน าระบบสุขภาพหลงัปี 2020     
   โดย   รองศาสตราจารย ์ดร.ศริอิร สนิธุ      
           อุปนายกสภาการพยาบาลคนที ่1 

 
15.00 - 15.15 น.     พกัอาหารว่าง  
15.15 - 16.00 น.      ใชโ้ซเชยีลมเีดยีอยา่งไรใหเ้กดิประโยชน์และ ปลอดภยัจากการฟ้องรอ้ง  
              โดย   รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยว์ชิยั  วงศช์นะภยั    
             รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 



 
 

                

ศกุรท่ี์ 21 กมุภาพนัธ ์2563:    การพยาบาลในศตวรรษท่ี 21            
08.00 - 09.00 น.    ลงทะเบยีน                                     
09.00 - 10.15 น.    ทกัษะของพยาบาลในศตวรรษที ่21                                 
          โดย  รองศาสตราจารย ์ดร ยาใจ  สทิธมิงคล      
               คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล           
10.15 - 10.30 น.    อาหารว่าง                
10.30 - 12.00 น.    อภปิราย:การพยาบาลโดยใชน้วตักรรมและทกัษะชวีติในการท างาน                                 
         โดย  พว. ศศนินัท ์ หลา้นามวงค ์      
          หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศริริาชปิยมหาราชการณุย ์                               
          พว. ดารณ ี พพิฒันกุลชยั       
                            หวัหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช         
        ผูด้ าเนินการอภปิราย: พว. ธชพร  เทศะศลิป์     
        หวัหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช    

12.00 - 13.00 น.    พกัอาหารกลางวนั               
13.00 - 13.45 น.    การเรยีนรูสู้่การปฏบิตัแิบบ IPP (Inter Professional Practice)     

                               โดย  ผูช้่วยศาสตราจารยพ์รรณภิา บุญเทยีร 
           ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
                                      พว. พชัรนิทร ์ เนื่องพชื 
           หวัหน้าหอผูป่้วยอษัฎางค ์งานการพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์ 
13.45 - 14.15 น.    E-Know…. น่ารูใ้นงานศลัยศาสตรฯ์ 
                               โดย  พว. สุพฒัน์ตรา  ตนัตศิรไีกรแสง 
           ผูต้รวจการพยาบาล งานการพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 
14.15 - 14.45 น.    Non-technical skill in OR : สมรรถนะทีต่อ้งมใีนยคุดจิติอล 
                               โดย  ดร.วรรณวมิล  คงสุวรรณ 
                                      ผูต้รวจการพยาบาล งานการพยาบาลผ่าตดั โรงพยาบาลศริริาช 
14.45 - 15.15 น.    สารสนเทศกบัการบรกิารผูป่้วยนอก 
                              โดย  พว. พชญิา  ศรอรา่ม 
           พยาบาลตรวจรกัษาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศริริาช 
15.15 - 15.45 น.    Strategy for Clinical Nursing Excellence                                    
   โดย  พว.นุชจาร ี จงัวณชิชา 
                                     โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์             
15.45 - 16.00 น.    ปิดการประชุม                  
16.00 น.               อาหารว่าง    

                



 

 

 


