โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไร้รอยต่อ” (Bridging the Gap: Seamless Collaboration for Effective Nursing Education
and Services)
ณ ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
…………………………………………………………………..
1. ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและ
บริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ” (Bridging the Gap: Seamless Collaboration for
Effective Nursing Education and Services)
2.ผู้รับผิดชอบ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ประชุมคณบดี
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มุ่งสู่รูปแบบ Thailand 4.0 ซึ่งเปลี่ยนจากรูปแบบ Thailand 3.0
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหญ่ๆ (Heavy Industry) การส่งเสริมการส่งออกสินค้า การเชิญชวนให้ต่างชาติ
มาลงทุน มาเป็นการพัฒนาที่เน้นด้านการพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยต่างๆ และผลิตภัณฑ์ด้านบริการ (Service Trade) โดยรูปแบบของการพัฒนานั้นเป็นความได้เปรียบ
ในด้านการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในหลายมิติทั้งด้านอาหาร เกษตรกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านสุขภาพ สุขภาวะและการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยต่างๆ และที่สาคัญคือเน้นด้านความคิด
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการให้บริการที่มีคุณค่าสูงสุด ดังนั้นวิชาชีพการพยาบาลซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการ
บริการสุขภาพ และเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพ (Health Care Industry)
ของประเทศ สามารถพัฒนาได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรูปแบบ Thailand 4.0 ได้
ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพ
พยาบาล ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาทั้งด้านปริ มาณ คุณภาพและการกระจายกาลังคนอย่างสมดุลย์ ในส่วนของ
ภาครัฐ ปัจจุบันได้มีการปฏิรูป ปรั บเปลี่ย นรูปแบบการให้บริการตาม “แผนการจัดระบบบริการสุ ขภาพ”
(Service Plan) โดยมีการแบ่งเขตการบริการเป็น 13 เขต เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของประชาชนที่เท่า
เทียมและเป็นธรรม (Equity) แบบไร้รอยต่อ ซึ่งมีผลต่อการใช้กาลังคนด้านการพยาบาลในอนาคต ทั้งในระดับ
ปฐมภูมิและเขตการบริการสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้เท่า
ทันกับการพัฒนาระบบสุขภาพใหม่ตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และปฏิบัติงานใน
ศูน ย์ ความเป็ น เลิ ศด้านการแพทย์ (Excellent Medical Center) ในส่ ว นของอุตสาหกรรมบริการสุ ขภาพ
ภาคเอกชน ซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
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การแพทย์ของภูมิภาคเอเชีย (Thailand as a Medical Hub of Asia) โรงพยาบาลเอกชนชั้นนาระดับโลก
(World class) ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการพยาบาลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพจึงมีมากขึ้น
เพื่อให้เท่าทันกับการพัฒนาคุณภาพบริการที่เน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ในขณะที่ฝ่ายผลิตซึ่งได้แก่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ยังไม่สามารถผลิตได้
จานวนที่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากวัฎจักรการขาดแคลนที่เกิดจากอาจารย์ที่มีคุณภาพมีจานวนไม่
เพียงพอ ความจากัดในด้านทรั พยากรด้านการจัดการศึกษา แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ งบประมาณการพั ฒ นา
อาจารย์ และทุน วิจั ย ทาให้ เกิดปั ญหาการขาดแคลนที่เรื้อรัง อีกทั้งหลั กสู ตรพยาบาลควรมีการพัฒ นาให้
สอดคล้องและเท่าทันกับการพัฒนาของระบบบริการสุขภาพ และความต้องการของประชาชน การจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติจาเป็นต้องมีการสื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริการ ความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายการศึกษาสามารถ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการทางาน ตามความต้องการของระบบบริการสุขภาพอย่าง
แท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การเติบโตด้านการบริการสุขภาพมีความสมดุลย์กับการผลิตบุคลากรพยาบาล และมี
การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนอย่ างจริ งจั งและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้ มี
คุณภาพ จึงควรมีความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตและฝ่ายบริการซึ่งเป็น
ผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาความร่วมมือที่มีอยู่อาจมีทั้งประสบความสาเร็จเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี หรือเป็นรูปแบบที่ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาพยาบาลศาสตร์ จึงดาริให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เป็นเวทีให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกี่ย วกับ รู ป แบบการให้ ความร่ว มมือ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพยาบาลให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามความต้องการของสังคม
2. สร้างความเข้าใจร่วมในการกาหนดบทบาทและรูปแบบในการช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและระบบสุขภาพ
3. ร่วมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างฝ่ายการศึกษาและบริ การพยาบาล
เพื่อคุณภาพการบริการและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาจานวน 300 คน
6.ประเภทและสาขาของการเสนอผลงานและประกวด
6.1ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสนอผลงานและประกวด
o งานวิจัย
o งานนวัตกรรม
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▪ งานประดิษฐ์
▪ งานทางอิเล็คโทรนิกส์
o ผลงานบริการวิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7.กาหนดการรับสมัคร พิจารณาผลงาน และตัดสินการประกวด
กิจกรรม
Download รายละเอียดการจัดประชุมจาก www.nursing.siam.edu และ
www.nurse.au.edu
Download แบบเสนอผลงานและใบสมัครเข้าร่วมประชุมได้
ที่www.nursing.siam.eduและ www.nurse.au.edu
เปิดรับลงทะเบียนประชุม
เปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน
ปิดรับลงทะเบียนเสนอผลงาน
วันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วันที่
20 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
26 พฤษภาคม 2560
10 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดตามประกาศได้ที่ www.nursing.siam.edu และ www.nurse.au.edu
8.รางวัล
รางวัลการประกวดในแต่ละประเภทของนักศึกษาจะมี 3 รางวัล คือ
▪ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้ โล่และเกียรติบัตร
▪ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร
▪ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร
9.วิธีการเสนอผลงานเข้าประกวด
การเสนอผลงานให้นาเสนอตามแบบฟอร์มการเสนอผลงานและ ส่งทางเวป หรือ Email
Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nursing.siam.edu และ www.nurse.au.edu
10.เวลาสถานที
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณ
ภูมิ
11. ค่าลงทะเบียน
1.สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์ได้สิทธิในการนาเสนอผลงานสถาบัน
ละ 3 ผลงาน และส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ 10 คน
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2.ผู้เข้าร่วมประชุมสถาบันอื่น เข้าร่วมประชุมอย่างเดียวคนละ 1800 บาท
3.ผู้เข้าร่วมประชุมสถาบันอื่น เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานได้ 1 คนต่อ 1 ชิ้นๆ ละ 2000 บาท
ชาระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม ชื่อ
บัญชี สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ เลขที่บัญชี 005-8-01244-4 และ ส่ง หลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax : 02867-8000 ต่อ 5216 หรือ somrudee_c@hotmail.com
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันการศึกษาพยาบาลได้ข้อมูลที่จะนามาพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลให้มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริการสุขภาพซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และสังคม
2. เกิดเครือข่ายการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างฝ่ายบริการพยาบาล และฝ่ายการศึกษา
13. CNEU
กาลังดาเนินการขอ
ผู้เสนอโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้าประเสริฐ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ
ประธานที่ประชุมคณบดี สสอท. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้
รอยต่อ”
(Bridging the Gap: Seamless Collaborative for Effective Nursing Education and Services)
วันที่
หัวข้อการประชุม
วิทยากร
เวลา
วันที่ 15 มิ.ย. 2560
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. พิธีเปิดการประชุม
09.10 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ 1: มิติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแนวใหม่ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ใน Model Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาธารณสุข
10.00 – 10.15 น. อาหารว่าง
10.15– 11.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ 2: นโยบาย PPP เพื่อความร่วมมือด้านการจัด รศ. ดร. ทัศนา บุญทอง
การศึกษาพยาบาลในยุค Thailand 4.0
นายกสภาการพยาบาล
11.00 – 12.30 น. อภิปราย: คุณภาพบัณฑิตพยาบาลทันยุค Thailand 4.0: ผลิต - ดร. ละมิตร์ ปีกขาว
อย่างไรได้ใจผู้ใช้และสังคม
โรงพยาบาลปทุมธานี
-คุณยุพดี พัฒนกาญจน์
โรงพยาบาลตากสิน
- คุณพัชนี ต่อวงษ์
ที่ปรึกษาฝ่ายการพยาบาล
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ
จากัด (มหาชน)
- คุณวิภาวรรณ ศิริรัตนสิทธิ์
(ตัวแทนผู้สูงวัย)
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ.ดร.
นันทพันธ์ ชินล้าประเสริฐ
12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 – 15.15 น. อภิปราย: ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือในการผลิต
- คุณสุดใจ ตั้งประเสริฐ
บัณฑิตพยาบาล เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
รอยต่อ
- (รพ. กรุงเทพ)
- ผศ. ดร.น้าอ้อย ภักดีวงศ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ดร. สุขใจ เจริญสุข
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วันที่
เวลา

หัวข้อการประชุม

วิทยากร
วพบ.จักรีรัช
ผู้ดาเนินการอภิปราย ดร.ชุตมิ า
ปัญญาพินิจนุกูร

13.30-17.00 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.

17.30-20.30 น

นักศึกษานาเสนอผลงาน
อาหารว่าง
Workshop: รูปแบบความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
งานเลี้ยงรับรอง: กระชับสัมพันธ์ผู้ใช้-ผู้ผลิต
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ม. เอเชีย- แปซิฟิค/เซนต์หลุยส์
ม. หัวเฉียวฯ/กรุงเทพธนบุรี
ม. พายัพ/เชียงราย
ม. เฉลิมกาญจนา/ราชธานี
ม. อัสสัมชัญ/รังสิต
ม. สยาม/ เวสเทิร์น

วันที่

หัวข้อการประชุม
เวลา
วันที่ 16 มิ.ย. 2560
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
Good Practice: เครือข่ายความร่วมมือผู้ผลิต-ผู้ใช้แบบ WinWin
กลุ่มที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์และรพ.บารุงราษฏร์
กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยสยามและรพ. ธนบุรี
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาและอบจ.

วิทยากร

ผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ /
ผศ.ดร. อรทิพา ส่องศิริ/ คุณ
นวลรัตน์ วรจิตติ
อ. กนิพันธุ์ ปานณรงค์/
คุณทักษิณา ธานี
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ.ดร.
อรทิพา ส่องศิริ

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

อาหารว่าง
ระบบและกลไกการบ่มเพาะต้นกล้าพยาบาลใหม่ให้พร้อมใช้

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

อาหารกลางวัน
รู้จริงเรื่องกฎหมาย บันทึกไว้ไม่เป็นเหยื่อ

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

อาหารว่าง
2P = ความปลอดภัยผู้ใช้บริการและพยาบาล: เป้าหมายคุณภาพ - อ. ผ่องพรรณ ธนา
การศึกษาและบริการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ม. รังสิต
- ดร. พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์
TQC Director ร.พ กรุงเทพ
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ.ดร.
จรัสดาว เรโนลด์
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- คุณสายสมร บริสุทธิ์ รพ.
ประสาท
- คุณสุนันทา สวรรค์ปัญญาเลิศ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
- คุณจินตนา สนธิ รพ. ปิยะเวช
ผู้ดาเนินการอภิปราย อาจารย์
ธิดารัตน์ เลิศวิทยกุล
- อ. สุนิสา ปริพฤติพงศ์
นิติกร มหาวิทยาลัยมหิดล

16.00 -16.30 น.

สรุปการประชุม

16.30 น.

พิธีปิดการประชุม

- ผศ. ดร. นันทพันธ์
ชินล้าประเสริฐ
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ม.อัสสัมชัญ
- ผศ.ดร. อรทิพา ส่องศิริ
ประธานที่ประชุมคณบดี
สสอท. สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์
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