
ขอเชิญเข้ าร่วมงานประ ชุมวิชาการ
“มิ ติ ใหม่แห่ง เทคโนโลยีทางการพยาบาลในยุคพลิกโลก”  
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รวมกับ กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และ มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล
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 การก้าวเข้าสู่ภาวะเทคโนโลยีพลิกโลก (technology disruption) ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี�ยนรูป
แบบการเร �ยนรู้ การสร้างนวตักรรม การดูแลรักษาสุขภาพทั�งในระดับบุคคล องค์กร และระบบบร �การ
สุขภาพของประเทศกระทรวงสาธารณสุขของไทยกําหนดยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัลป�พ.ศ.2564-2568
โดยมุ่งเน้นเพื�อให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในระบบสุขภาพระดับประเทศเร่งบูรณาการเพื�อนําดิจิทัลมาใช้เสร �ม
สร้างระบบสุขภาพเพิ�มขีดความสามารถด้านสาธารณสุข และบทบาทนวตักรรมด้านสุขภาพ เพื�อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายสุขภาพแห่งชาติและความท้าทายด้านสาธารณสุขที�สําคัญโดยยึดประชาชนเป�น
ศูนย์กลางในการพัฒนา พยาบาลจึงมีความจําเป�นที�จะต้องปรับตัวให้เชื�อมต่อการใช้เทคโนโลยี และ
สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั�งกรณีที�เกิดเหตุการณ์ว �กฤตเช่นการระบาดเชื�อไวรัสโค
ว �ด-19 ในป�จจุบัน ซึ�งเป�นสถานการณ์สําคัญต่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลให้
สามารถนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากนี�เคร ��องมือดิจิทัลทางสุขภาพรวมทั�ง
นโยบาย และแนวปฏิบัติใหม่ๆได้เกิดขึ�นมากมายหลากหลายมิติ สิ�งเหล่านี�ส่งผลถึงความต้องการองค์
ความรู้ทางการพยาบาลในมุมมอง และกระบวนการว �จัยที�เท่าทันการเปลี�ยนแปลงในยุคนี� ดังนั�นการปรับ
ตัวของบุคลากรด้านการพยาบาลไปสู่ยุคของเคร �อข่ายอินเตอร์เน็ตเชื�อมโลกเป�นเร ��องที�ท้าทายทั�งในระดับ
บุคคล และระดับกลุ่มใหญ่ขององค์กรว �ชาชีพ 
            คณะกรรมการเคร �อข่ายพัฒนาคุณภาพการบร �การสุขภาพที�13 (กรุงเทพมหานครและ
ปร �มณฑล) ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดประชุมว �ชาการประจําป� 2565 ในหัวข้อเร ��อง
“มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีทางการพยาบาลในยุคพลิกโลก”เพื�อให้เกิดการเร �ยนรู้ การใช้เทคโนโลยีทางการ
พยาบาล ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ รวมทั�งการเผยแพร่และการนําผลการว �จัยไปใช้เพื�อสนับสนุน
การให้บร �การผู้ป�วยและคุณภาพชีว �ตของประชาชน และรองรับว �ถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลกัการและเหตผุล

 1. เพ่ือใหผูเขาประชุมวิชาการมีความรู ความเขาใจ แนวคิดเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีทาง
     การพยาบาล
 2. ผูเขาประชุมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนองคความรู/นวัตกรรมจากการวิจัยทางการพยาบาล 

กลุ่มเป�าหมาย
ผูบริหารพยาบาล พยาบาลปฏิบัติการ 
อาจารยพยาบาล และผูสนใจ จากทัว่
ประเทศ ไมจํากัดจํานวน 

รูปแบบการประชุม
Online

อยู่ระหว่างขอ CNEU



8.30 - 9.00  ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 เปิดการประชุม และบรรยาย เร่ือง พยาบาลไทยในยุคพลิกโฉม
                  โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และ ประธานมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล
9.30-10.30  การปกป องและผดุงความเป็นธรรมแกผูประกอบวิชาชีพพยาบาล
                  วิทยากร ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกคนที่ 1 สภาการพยาบาล
10.30-12.00 หยุดโรค พลิกโฉมสุขภาพดวยเทคโนโลยีทางการพยาบาล Nursing Technology for a Creative and Good Transformation of Health    
                  วิทยากร พว.ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
12.00-13.00   ---------------    พักรับประทานอาหาร  --------------
13.00-14.30 นวัตกรรมใหม ปรับสมดุลสมอง จิตใจ ในสถานการณโควิด – 19 ยุคพลิกโลก 2022 
                 New Innovation Brain Mind Mood of Balance in COVID – 19 : New – Next Normal Era 2022
                   วิทยากร พว.ดร.นิตยา สุริยะพันธ ศูนยนวัตกรรมและการเรียนรู สมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา
14.30-15.30 อุปสรรค ความทาทายและการกาวผาน วิกฤติโควิด 19
                   ทีมวิทยากร :
                     - น.อ.หญิง บุษกร อินทรวิชัย ผูอํานวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
                     - พว.เกตุแกว นิลยาน ผูชวยหัวหน าพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน
                     - พว.นิตยา ภูริพันธุ รองผูอํานวยการดานการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่13
                   ดําเนินการอภิปรายโดย พว.ดร.วิธิรงค สุทธิกุล งานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9.00 - 12.00 Digital Health Nursing: Issue and Trend in the New – Next Normal Era
                 - Technology Digital for Nursing Service
                 - Technology Digital for Nursing Education, Training, and Research
                   ทีมวิทยากร :
                      - พว.เอื้องพร พิทักษสังข หัวหน างานวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
                      - ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ คณะอนุกรรมาธิการผลักดันการปรับโครงสรางดิจิทัล สภาผูแทนราษฎร
                      - คุณพุทธรักษ มุลเมือง ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
                   ดําเนินการอภิปรายโดย พว.ดร.สุชีวา วิชัยกุลรอง ผูอํานวยการงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
12.00-13.00 --------------- พักรับประทานอาหาร --------------
13.00-14.30 Share&Learn:Nursing Management Through Successful Outcome คุณภาพการจัดการเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิท์างการพยาบาล
                 - รูปแบบการจัดบริการของศูนยแรกรับและสงตอของศูนยแรกรับและสงตอ กระทรวงสาธารณสุข
                      วิทยากร พว.กิ่งประภา เบญญาธนศรีศักดิ ์หัวหน างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ
                 - การดูแลสุขภาพพระสงฆและสามเณรติดเช้ือโควิด 19 Community Isolation ณ วัดสุทธิวรารามราชวรมหาวิหาร 
                   ท่ีเอ้ือตอพระธรรมวินัย
                      วิทยากร พว.ธนศักดิ ์โปตระนันท งานการพยาบาลผูปวยวิสัญญี และ พว.สุเมธ หามนตรี หอผูปวยพิเศษ 90 โรงพยาบาลสงฆ
                 - Nursing Technology for Health Literacy in Factory Workers
                      วิทยากร พว.ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล และ พว.ประนอม สายแวว กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
                                 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
                   ดําเนินการอภิปรายโดย พว.พอตา กลิ่นหอม หัวหน ากลุมงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
14.00-15.00 Success Story Telling; Adaptation for Health Care Staffs in New – Next Normal Era
                   วิทยากร แพทยหญิงลลนา กองธรนินทร งานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
15.00-15.30 ประกาศรางวัลการประกวดผลงานวิชาการทางการพยาบาล
15.30          ปิดการประชุม

“มติิใหมแ่หง่เทคโนโลยทีางการพยาบาลในยุคพลิกโลก” 
A New Focus on Nurses’Techno-Health Working in 
The New - Next Normal Era

13 มิถุนายน 2565

14 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบยีน  500 บาท
 

ก า ร ชาํ ร ะ เ งิ น

ลงทะเบยีน-ชาํระเงิน
และสง่ประกวดผลงานวชิาการ

 
ไดที้� QR CODE นี�

 

เลขบัญชี 026-471668-9

นางสาวอัจฉรา อัครวัชรางกูร
นางสุวรรณา   วิภาคสงเคราะห์

สาขา รามาธิบดี


