
  

                                        ก ำหนดกำรก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรประชุมวิชำกำร  
   

   

  

     ความทา้ทายในทศวรรษท่ี 21                                               

    08.45 - 09.00 น.   ลงทะเบียน                                                        

    09.00 - 09.15 น.   พิธีเปิด   
                           โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันำ บุญทอง 
                                นำยกสภำกำรพยำบำล 
    
  09.15 - 10.30 น.   ความทา้ทายการพยาบาลในทศวรรษท่ี 21 
                           โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันำ บุญทอง 
                                นำยกสภำกำรพยำบำล 
         
  10.30 - 10.45 น.   พกัอำหำรวำ่งพกัอำหำรวำ่ง 
      
  10.45 - 12.00 น.   ระบบสุขภำพไทยในยุค 5G                   

                           โดย ศำสตรำจำรย ์ดร.นำยแพทยภ์ทัรชยั กีรติสิน 

                                ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนับริหำรจดักำรเทคโนโลยีและ 

                                นวตักรรม มหำวิทยำลยัมหิดล                  
                               
  12.00 - 13.00 น.    พกัอำหำรกลำงวนัพกัอำหำรกลำงวนั 

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

                           โดย ศำสตรำจำรย ์ดร.นำยแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันำภำ 

                                คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  

   14.00 - 15.00 น.    พลงัพยำบำลในกำรน ำระบบสุขภำพหลงัปี 2020พลงัพยำบำลในกำรน ำระบบสุขภำพหลงัปี 2020  

                            โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศิริอร  สินธุ 

                                  อุปนำยกสภำกำรพยำบำลคนท่ี 1 
                                   
  15.00 - 15.15 น.    พกัอำหำรวำ่งพกัอำหำรวำ่ง     
                
  15.15 - 16.00 น.   ใชโ้ซเซียลมีเดียอยำ่งไรใหเ้กิดประโยชน์และปลอดภยั 

                          จำกกำรฟ้องรอ้ง                   
                           โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.นำยแพทยวิ์ชยั วงศช์นะภยั 

                                 รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช 
                            
 

    การพยาบาลในศตวรรษท่ี 21                                           

    08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน                                                              
    09.00 - 10.15 น.   ทกัษะของพยาบาลในศตวรรษท่ี 21                                                                                       
                             โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.ยำใจ  สิทธิมงคล 

                             คณบดีคณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล                            

        10.15 - 10.30 น.  พกัอำหำรวำ่งพกัอำหำรวำ่ง                             

  

   10.30 - 12.00 น.   อภิปราย: การพยาบาลโดยใชน้วตักรรมและ  

                            ทกัษะชีวิตในการท างาน 

                           โดย  - พว.ศศินันท ์ หลำ้นำมวงค ์

                      หวัหนำ้พยำบำล โรงพยำบำลศิริรำชปิยมหำรำชกำรุณย ์

                                 - พว.ดำรณี  พิพฒันกุลชยั 

                                   หวัหนำ้ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช 

                      ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย: พว.ธชพร  เทศะศิลป์ 

                                    หวัหนำ้งำนกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 
      

   12.00 - 13.00 น.   พกัอำหำรกลำงวนั  
   13.00 - 13.45 น.   การเรียนรูสู้่การปฏิบติัแบบ IPP (Inter  

                            Professional Practice) 

                           โดย  - ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยพ์รรณิภำ บุญเทียร 

                                    คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล 

                                  - พว.พชัรินทร์  เน่ืองพืช 

                               งำนกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์และจิตเวชศำสตร ์ 

                               โรงพยำบำลศิริรำช 
    

  13.45 - 14.15 น.   E-Know… น่ารูใ้นงานศลัยศาสตรฯ์ 

                            โดย - พว.สุพฒัน์ตรำ  ตนัติศรีไกรแสง 

                          งำนกำรพยำบำลศลัยศำสตร์และศลัยศำสตร์ออร์โธ-  

                          ปิดิกส ์โรงพยำบำลศิริรำช 
    

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

                           ในยุคดิจิตอล 

                             โดย  - ดร.วรรณวิมล  คงสุวรรณ 

                                   งำนกำรพยำบำลผำ่ตดั โรงพยำบำลศิริรำช   
            

  14.45 - 15.15 น.   Siriraj Smart Q 

                            โดย   - พว.พชิญำ  ศรอร่ำม  

                          พยำบำลตรวจรักษำผูป่้วยนอก โรงพยำบำลศิริรำช      

 15.15 - 15.45 น.   Strategy For Clinical Nursing Excellence                              

     โดย  พว.นุชจำรี  จงัวณิชชำ  

            โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์

    15.45 - 16.00 น.   ปิดกำรประชุมปิดกำรประชุม 

   16.00 น.                        อำหำรว่อำหำรว่ำงำง                                  

 

    

 

     

  

 

 

    สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราช 

 ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

  ใบสมคัรเขา้ร่วมประชุมวิชาการ  

  หรือสมคัรผ่าน QR code                    

  เร่ือง  ควำมทำ้ทำยกำรพยำบำลในศตวรรษท่ี 21                                                     

  วนัท่ี  20 – 21 กุมภำพนัธ ์ 2563                                                                      

  ณ หอ้งรำชำบอลรูม อำคำร 2 ช ัน้ 11 โรงแรมปรินซพ์ำเลซ กรุงเทพฯ 
~~~~~~~~~~~~~ 

 

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

     (กรุณาเขียนตวับรรจงและตวัอกัษรขนาดใหญ่) 

 สถำนท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก ........................................................................... 

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

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

 อ  ำเภอ/เขต........................จงัหวดั............................... รหสั..................... 

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

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

  2. เลขที่ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ...../...../....../...../...../...../...../....../...../.....    

     สมำชิกสมำคมศิษยเ์กำ่พยำบำลศิริรำชฯ  เลขท่ี  ต ................ 

  3. กำรสมคัร ผูส้มคัรสำมำรถ   

     สง่หลกัฐำนกำรสมคัรทำงไปรษณีย ์ โดยช ำระ 

         ธนำณติัออนไลน์ เลขท่ี .........................................................                   

     (สั่งจำ่ย ณ ปณฝ.ศิริรำช 10702 เทำ่นั้น)   

               ในนำม :  นำงสำวพูนศิริ  อรุณเนตร  

         โอนเขำ้บญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์/สำขำศิริรำช /ออมทรัพย ์

               เลขท่ี  016-450037-4  

   ช่ือบญัชี.  นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร และ นางสาววิมลรตัน ์ภู่วราวฒิุพานิช 

   หมำยเหตุ : โอนเงินเขำ้บญัชีแลว้กรุณำสง่ส ำเนำโอนเงินพรอ้มใบสมคัรแฟกซ ์   

   มำท่ี 02-866-2585 เม่ือสง่แฟกซ ์เรียบรอ้ยแลว้กรุณำโทรตรวจสอบรำยช่ือ 

   ไดท่ี้ นำงสำวญำณิน พูนปำน   สมำคมศิษยเ์กำ่พยำบำลศิริรำชฯ (ชัน้ 3) 

   เลขท่ี 2 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล ถนนวงัหลงั แขวงศิริรำช  

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

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

โอนเงินฉบบัจริงมำในวนัประชุม    

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

                                  โครงการประชุมวิชาการ 

ช่ือโครงการ :  กำรจดัประชุมวิชำกำรครั้งท่ี 27  

                    เร่ือง :  ควำมทำ้ทำยกำรพยำบำลในศตวรรษท่ี 21 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ : สมำคมศิษยเ์กำ่พยำบำลศิริรำชในพระรำชูปถมัภ-์ 

                               สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

หลกัการและเหตุผล             

         ในศตวรรษท่ี 21 มีส่ิงทำ้ทำยในระบบสุขภำพมำกมำย ปัญหำสุขภำพในปัจจุบนั  

ซบัซอ้นกวำ่ในอดีตมำกซ่ึงสง่ผลมำจำกหลำยปัจจยั  ไดแ้ก ่ปัจจยัทำงสิงแวดลอ้ม ภำวะ  

โลกรอ้น กำรใชส้ำรเคมีมำกข้ึน ภยัธรรมชำติท่ีรุนแรงและบอ่ยคร้ังข้ึน  กำรมีพฤติกรรม 

เส่ียงตอ่โรค  เชน่  กำรบริโภค  พฤติกรรมบริโภคนิยม  กำรสูบบุหร่ี  พฤติกรรมทำงเพศ  

ชอ่งวำ่งทำงสงัคมท่ีมำกข้ึน  กำรเขำ้สูก่ำรเป็นสงัคมผูสู้งอำยุ และโรคติดตอ่อุบติัใหม ่ได ้

กลำยเป็นปัญหำสำธำรณสุขส ำคญั     กำรเคล่ือนยำ้ยประชำกรท ำใหโ้รคระบำดแพร่ได ้

อยำ่งรวดเร็วและอำจเป็นสำธำรณภยัท่ีคุกคำมตอ่ควำมมัน่คงของประเทศอยำ่งรุนแรง    

เน่ืองจำกสำมำรถกอ่ให ้   เกิดผลกระทบและควำมสูญเสียตอ่สุขภำพชีวิตและเศรษฐกิจ  

ของประเทศไดม้หำศำล นอกจำกนั้นกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท ำใหโ้ลกในศตวรรษ  

ท่ี 21  เช่ือมโยงทุกประเทศและทุกระบบเขำ้ดว้ยกนั ไมว่ำ่จะเป็นระบบเศรษฐกิจ  สงัคม 

กำรเมือง ฯลฯ ท ำใหร้ะบบกำรดูแลผูป่้วยประเทศตำ่งๆ จ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับตวัเพ่ือรับกบั

กำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน    ไมว่ำ่จำกกำรเกิดข้ึนขององคค์วำมรูส้มยัใหมท่ี่ผำ่นระบบ

เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรจดักำรภำวะสุขภำพ รูปแบบบริกำรท่ีจะกระทบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ย  

ทัง้ในเชิงคุม้คำ่และไมคุ่ม้คำ่หรือเกินจ ำเป็น   ดงันั้นกำรจดับริกำรและกำรพยำบำลผูป่้วย  

ตอ้งจ ำเป็นตอ้งขบัเคล่ือนอยูบ่นพ้ืนฐำนของขอ้มูล สำรสนเทศในกำรบริหำรระบบสุขภำพ  

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว   และมีควำมตอ่เน่ืองโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลำงกำรดูแลผูป่้วยอยำ่ง

เหมำะสมจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งพฒันำใหเ้กิดข้ึนอยำ่งตอ่เน่ืองบนพ้ืนฐำนควำมร่วมมือกนั

ระหวำ่งผูป่้วยและทีมผูใ้หก้ำรดูแลท่ีตระหนักถึงควำมแตกตำ่งของบุคคล กำรปกป้องศกัด์ิ- 

ศรีของบุคคล กำรเคำรพสิทธิ และกำรตดัสินใจ เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงสุขภำพท่ีดีท่ีสุดส ำหรับทุก 

คน  มีเป้ำหมำยปลำยทำงร่วมกนั  คือ กำรมี “สุขภำพดีถว้นหนำ้ภำยในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

หลอ่หลอมเขำ้กบัเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีเป็นเคร่ือง   ส ำคญัในกำรติดตอ่ส่ือสำรและกำรให ้ 

บริกำรในรูปแบบตำ่งๆ                                                  

         กำรบริกำรพยำบำลเนน้กำรดูแลแบบองคร์วมจึงตอ้งมีกำรเตรียมควำมพรอ้มให ้      

บุคลำกรพยำบำลถึงผลกระทบ เพ่ือรูเ้ทำ่ทนักำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน น ำไปสูก่ำรปรับ 

ปรุงรูปแบบบริกำร ในผูป่้วยกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ในโรงพยำบำลและชุมชน เพ่ือประโยชนท์ัง้ผูใ้ห ้

และผูรั้บบริกำร เกิดกำรกระจำยทรัพยำกรและโอกำสท่ีทัว่ถึงและเทำ่เทียม เป็นธรรม

ย่ิงข้ึน รวมทัง้สง่เสริมกำรดูแลสุขภำพใหก้บัประชำชน ยกคุณภำพชีวิตโดยค ำนึงถึงควำม

ตอ้งกำรดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ  ของผูรั้บบริกำรดว้ยหวัใจของควำมเป็นมนุษย ์      

        สมำคมศิษยเ์กำ่พยำบำลศิริรำชในพระรำชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำช-

ชนนี   ตระหนักถึงควำมส ำคญัในผลกระทบของสงัคมยุคดิจิตอลตอ่ระบบกำรดูแลผูป่้วย     

จึงไดจ้ดัประชุมวิชำกำรส ำหรับบุคลำกรในสำขำวิชำชีพพยำบำลและบุคลำกรทีมสุขภำพ   

ท่ีสนใจเพ่ือน ำควำมรูด้งักลำ่วไปประยุกตใ์ชใ้นกำรพฒันำคุณภำพกำรบริกำรกำรพยำบำล

อยำ่งย ัง่ยืนในยุคดิจิตอล และร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรูง้ำนวิจยัตำ่งๆ และนวตักรรมกำร

ดูแลสุขภำพเพ่ือสง่เสริมคุณภำพชีวิตของประชำกรไทย 

 

   

วตัถุประสงค ์เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม   

    1. เขำ้ใจนโยบำยและแนวทำงของประเทศไทยในกำรจดัระบบบริกำรสุขภำพ 

        ในศตวรรษท่ี 21 

    2. สง่เสริมใหเ้กิดควำมตระหนักกำรพฒันำระบบบริกำรพยำบำลในศตวรรษ 

        ท่ี 21 

   

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม : 

       พยำบำล ผูบ้ริหำรกำรพยำบำล อำจำรยพ์ยำบำล และผูส้นใจทัง้ภำครัฐ  

และเอกชน ประมำณ 300 คน 

 

ระยะเวลำของกำรประชุม : 2 วนั 

วนั เวลำ และสถำนท่ี : วนัท่ี 20 - 21 กุมภำพนัธ ์2563 

ณ หอ้งรำชำบอลรูม อำคำร 2 ช ัน้ 11 โรงแรมปรินซพ์ำเลซ กรุงเทพฯ 
    

อตัรำคำ่ลงทะเบียน 
ลงทะเบียนภำยใน 

วนัท่ี 10 มกรำคม 2563 

ลงทะเบียนหลงัจำก 

วนัท่ี 10 มกรำคม 2563 

สมำชิก 2,300 บำท 2,600 บำท 

บุคคลทัว่ไป 2,500 บำท 2,800 บำท 

          

            เป็นสมำชิกสมำคมฯ  เลขท่ี ต ................ 

            ไมเ่ป็นสมำชิกสมำคมฯ 
            

 ผูร้บัผิดชอบโครงการ : สมำคมศิษยเ์กำ่พยำบำลศิริรำชในพระรำชูปถมัภ-์          

                              สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี    

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

โรงแรมปรินซพ์ำเลซ กรุณำติดตอ่หอ้งพกัท่ี ** คุณจุฑำรัตน์ สีเมฆ** 

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

กรุณำโอนเงินเขำ้บญัชี ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสะพำนขำว  

เลขท่ี 109-0-479633 
และแฟ็กซส์ ำเนำใบโอนเงินคำ่หอ้งพกัมำท่ี 02-628-1000 

ส ำรองหอ้ง 1–7 วนักอ่นวนัเขำ้พกั  (รำคำหอ้งพกัรวมอำหำรเชำ้) 
จองหอ้งพกั..    ๐ หอ้งพกั เด่ียว  รำคำ  1,400 บำท  
                   ๐ หอ้งพกั คู ่     รำคำ  1,600 บำท 

  โปรดระบุอำหำรเฉพำะ   มงัสวิรัติ  อิสลำม  ธรรมดำ 

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

               ** กรุณำแจง้มำร่วมประชุมวิชำกำร ** 

       สมำคมศิษยเ์กำ่พยำบำลศิริรำชฯ จะไดใ้นรำคำตำมน้ี   

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

 
 

ใบสมคัรสำมำรถถำ่ยเอกสำรได ้ 

 

 สมัครด้วย QR 

code 

mailto:reservation@princepalace.co.th

