โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เนื่องในโอกาสครบ 6 รอบ (72 ปี) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย) และ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
การประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2558
เรื่อง การรังสรรค์วัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล
(Creating a Culture of Excellence in Nursing Care)
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
...........................................................................
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
พิธีกรภาคเช้า อาจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กล่าวเปิด โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาเกียรติยศ อาจารย์เดือนเพ็ญ ชาติกานนท์ เรื่อง “นโยบายสนับสนุนพยาบาลเพื่อการ
สร้างสุขภาวะของสังคม”
โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10.00 – 10.15 น. พิธีเปิดนิทรรศการ เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
และนิทรรศการผลงานวิจัย
10.15 – 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เรื่อง “พลังพยาบาลกับการ
สร้างสุขภาวะของสังคม”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
อดีตรองประธานวุฒิสมาชิกและสภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายกสภาการพยาบาล
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
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โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

พิธีกรภาคบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ
13.00 – 15.00 น. การอภิปรายเรื่อง “ระบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
ผู้ดาเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี
15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง :
ความสาเร็จของวิชาชีพ ”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
17.30 – 21.30 น. งานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
พิธีกรภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ระวิวรกุล
08.30 – 10.00 น. การอภิปราย เรื่อง “ความท้าทายในการรังสรรค์ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล”
โดย วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา
ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์
ผู้ดาเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
10.00 – 10.15 น. อาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง “หนุนเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล”
โดย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. การบรรยายเรื่อง “ระบบบริการพยาบาลขั้นสูงกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”
โดย ดร.กาญจนา จันทร์ไทย
ผู้อานวยการสานักการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

14.15 – 14.30 น. อาหารว่าง
14.30 - 16.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยห้องย่อย
พิธีกรห้องย่อยที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี นิรัติธราดร
พิธีกรห้องย่อยที่ 2 พันเอกหญิง ดร.เพ็ญนภา ภักดีวงศ์
พิธีกรห้องย่อยที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรลักขณ์ เอื้อกิจ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
พิธีกรภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
08.30 – 10.00 น. การอภิปรายเรื่อง “Multidisciplinary Team for Excellence Care”
โดย อาจารย์นายแพทย์ปิติโชติ หิรัญเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
พว.ประไพ อริยประยูร
ผู้ดาเนินการอภิปราย อาจารย์ ดร.อภรชา ลาดับวงศ์
10.00 – 10.15 น. อาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง “สร้างสรรค์คุณภาพการพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์
แห่งความสาเร็จ”
โดย พว.ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ (APN สาขาเด็ก)
พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ (APN สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)
พว.ยมพร ศักดานุภาพ (APN สาขาเวชปฏิบัติชุมชน)
พว.สกาวรัตน์ พวงลัดดา (APN สาขาจิตเวชและสุขภาพจิต)
ผู้ดาเนินการอภิปราย อาจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
พิธีกรภาคบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา กีรติยุทธวงศ์
13.00 – 15.30 น. การอภิปรายเรื่อง เรื่อง “ภาพลักษณ์พยาบาลต่อการสร้างสุขภาวะประชาชน”
โดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
15.30 น.
พิธีปิดการประชุม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://rama4.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/list_item.php?pid=55
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