หลักการและเหตุผล
สถาบันพระบรมราช ชนก มีนโนบายให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ
มีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ความสามารถในการเป็นแบบอย่างหรืออ้างอิง เป็นที่พึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการและเป็นที่ไว้วางใจได้ในประชาชนชุมชน
ท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวชี้วัดด้านการประเมิน
ประสิทธิผลขององค์กร ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ตัวชี้วัด
ที่ ๑.๒.๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ มีวิสัยทัศน์ในการ
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็กในปี ๒๕๕๙
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งผลการ
ดาเนินการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศย้อนหลัง ๓ ปีที่ผ่านมา
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, และปี ๒๕๕๙) พบว่ามีการพัฒนาการ
มาเป็นลาดับ โดยในระยะเริ่มต้นมีการพัฒนารูปแบบในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านสุขภาพ เริ่มมีความชัดเจนในการดาเนินงานโดยมี
ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลแม่และเด็ก ทา
ให้มีผลงานเป็นรูปธรรมในการดาเนินการวิจัยและผลิต ตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้
การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
แม่และเด็ก มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวิทยาลัยต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องใน
การออกแบบหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
แม่และเด็กปัจจุบันห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านแม่และเด็กประสบกับ
ปัญหาน้าท่วมและขาดความพร้อมด้านสื่อ โสตทัศนูปกรณ์จาก
ประเด็นดังกล่าวกลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศและการจัดการความรู้
จึงดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็น
เลิศด้านการดูแลแม่และเด็ก และเพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กต้องมีการศึกษา

กาหนดการ
ดูงานเพื่อพัฒนางานด้านแม่และเด็กรวมทั้งการทางานร่วมกัน
กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสุรินทร์
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสมุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เชื้อเพลิง และเครือข่ายการวิจัยสุขภาพเขต ๙ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานของการดาเนินศูนย์ความเป็นเลิศที่
กาหนดไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก
ให้เกิดระดับความสาเร็จของการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาด้านแม่และเด็ก
ได้แก่ รพ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์ รพช. ปราสาท
รพ.สต.สมุด รพ.สต.ท่าสว่าง อบต.สมุดอบต.ท่า
สว่าง พยาบาล และภาคประชาชน จานวน
100 คน
วิธีการจัดการอบรม
- การบรรยาย
- การอภิปรายทั่วไป
- การจัดนิทัศการ นวัตกรรมการดูแลแม่และเด็ก

วันที่ ๑๗ สิงหาคม 2560
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน
08.30 – 90.00 น. - พิธีเปิดการอบรม
๙0.00 - 12.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือ
ของแพทย์และพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแม่และเด็กแต่ละช่วงวัย
โดยศาตราจารย์เกียรติคุณ
สุวชัย อินทรประเสริฐ
13.00 – 1๖.00 น. – บรรยายพิเศษ เรื่อง การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่กับการวิจัย : จาก
งานประจาสู่งานวิจัย
โดย ศ.ดร. สุสันหา ยิ้มแย้ม
1๖.00 – 1๗.00 น. – ชมการจัดนิทรรศการ นวัตกรรม
ในการดูแลแม่และเด็ก
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2560
08.00 - 12.00 น. - บรรยายพิเศษเรื่อง

“วิจัยและนวัตกรรมในการ
พยาบาลมารดาวัยรุ่นในยุค
ไทยแลนด์ 4.0”
โดย รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

13.00 – 1๖.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่องการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว ๖ เดือน ในแม่
ที่ทางานนอกบ้าน
โดย รศ.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
ชื่อ..............................................สกุล................................
ตาแหน่ง.............................................................................
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล...........................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ........................................
สถานที่ทางาน.........................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................
................................................................................................
โทรศัพท์............................................................................
มือถือ............................................................................................
มีความประสงค์
 เข้าร่วมประชุมอย่างเดียว
 เข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์ส่ง
นวัตกรรม/งานวิจัย/บทความ เกี่ยวกับด้านแม่และเด็ก
เรื่อง
............................................................................................
............................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
การประชุมบริการวิชาการ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและสนใจส่ง นวัตกรรม/
งานวิจัย/บทความ เกี่ยวกับด้านแม่และเด็ก ต้องส่งภายใน
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
- อ.ชัชฎาพร จันทรสุข
เบอร์โทร 092- 6173139
E-mail : Shutchadaporn.cmu@gmail.com
- อ.สาคร สอนดี
เบอร์โทร 087 959 4105
Email : sakorn.son1@gmail.com
- คุณบุณยรัตน์ รัตนอุรา 088 582 0688
เบอร์โทร 044 – 514422 ต่อ 120๑
งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านแม่และเด็ก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
-

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“Research and innovation for
Strengthening Maternal and Child
Health care”
ประจาปี 2560”

- รูปแบบการนาเสนอผลงาน เป็นแบบโปสเตอร์เท่านั้น
- การตัดสินผลงานเป็นลักษณะของ popular vote

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)
อยู่ระหว่างการพิจารณา

