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ประเทศไทย 4.0 

Thailand 4.0 
 

คืออะไร 







Thailand 4.0 ....เราจะไปทางไหน...อยา่งไร 
การเติมเต็มดวยวิทยาการทั้ง 5 เพื่อความ

ไดเปรียบ 

5 วิทยาการเพื่อ

ความเปน

ประเทศไทย 4.0  

ความคิด

สรางสรรค 

นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

การวิจัย

และพัฒนา 

ที่มา: ดร. สุวิทย   เมษิณทรีย 



ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รบัจาก 

ประเทศไทย 4.0 

• สงัคมไทย 4.0 เป็นสงัคมท่ีมีความหวงั เป่ียมสุข     

มีความสมานฉันท์ มีความพอเพียง เกิดความเท่า

เทียม ความเหลือมลํา้อยู่ในระดบัตํา่ มีส่ิงแวดล้อม

และสขุภาพท่ีดี 
 



ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รบัจาก 

ประเทศไทย 4.0 

• คนไทย 4.0 การศึกษาท่ีมีคุณภาพดี ได้ร ับ

สวสัดิการทางสงัคมตลอดทุกช่วงชีวิตเป็นคน

ทันโลก เทคโนโลยี อยู่บนเวทีโลกได้อย่าง

ภาคภมิูใจ และสามารถมีส่วนร่วมกบันานาชาติ

เพ่ือให้โลกน่าอยู่ขึน้ 



ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รบัจาก 

ประเทศไทย 4.0 

• เกษตรกร 4.0 เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร

สมยัใหม่ (Smart Farmers) 
 

• SME 4.0 สามารถสร้างหรือใช้นวตักรรมในการ

สร้างมลูค่าสินค้าและบริการ 
 



ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รบัจาก 

ประเทศไทย 4.0 

• อตุสาหกรรม 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและ

ความคิดสร้างสรรค ์และมีขีดความสามารถใน

การแข่งขนัในเวทีโลก 
 

• กลุ่มจงัหวดั 4.0 มีการกระจายความเจริญทัว่

ประเทศ เศรษฐกิจขยายตวั 
 



การพยาบาลเดก็ 

ในยคุดิจิตอล 



พยาบาลเดก็ 

สงัคมไทย 4.0 

องคก์ร/

หน่วยงาน 

ทางสขุภาพ 

คนไทย 4.0 

สถาบนัการศึกษา

ทางการพยาบาล 



คนไทย 4.0 

• มีการศึกษาท่ีดี 

• ได้รบัสวสัดิการทางสงัคมตลอดทุกช่วงของชีวิต 

• เป็นคนทนัโลก ทนัเทคโนโลยี 

• อยู่ในเวทีโลกได้อย่างภาคภมิูใจ 

• มีส่วนร่วมกบันานาชาติ เพ่ือให้โลกน่าอยู่ขึน้ 



สถาบนัการศึกษาพยาบาล 

1. ปรบัเปล่ียนหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัโลกดิจิตอล 
 

2. ปรบัปรงุรปูแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั

โลกดิจิตอล 
 

3. ปรบัปรงุรปูแบบการจดัการเรียนการสอนโดยเน้น 

Information Technology 



สถาบนัการศึกษาพยาบาล 

4. สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ เพ่ือพฒันา

งานวิจยัและนวตักรรม 
 

5. สร้างบณัฑิตให้มีทกัษะและความเป็นเลิศทางการ

พยาบาลเฉพาะทาง 



องคก์ร/หน่วยงานทางสขุภาพ 

 พฒันาบุคลากรทางสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง 

เพ่ือรองรบัระบบงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีแล ะสารสนเทศ 

ทางการพยาบาลให้พร้อมสาํหรบัโลกดิจิตอล 



องคก์ร/หน่วยงานทางสขุภาพ 
 พฒันาบุคลากรให้มีทกัษะด้านภาษาท่ี 2 

และ 3 
 

 พฒันางานวิจัยและนวัตกรรมทางการ

พยาบาล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ

และคณุภาพทางการพยาบาล 



การเพ่ิมคณุภาพการพยาบาลเดก็

ในยคุดิจิตอล 

 นํากรอบแนวคิด/ทฤษฎี มาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย

เดก็ทุกวยั 

  - Holistic Nursing 

  - Family – Centered Care 

  - Evidence – Based Practice 



การเพ่ิมคณุภาพการพยาบาลเดก็

ในยคุดิจิตอล 

 ปฏิบติัการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 - Work Instruction (WI) 

 - Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) 

 - Standard of Practice (SOP) 



การเพ่ิมคณุภาพการพยาบาลเดก็

ในยคุดิจิตอล 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พยาบาลนําผลการวิจยั/

นวตักรรมมาใช้ในการปฏิบติังาน 
 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พยาบาลพฒันานวตักรรม

ในการดูแลผู้ป่วยเดก็ทุกวยั จนสามารถพฒันาไปสู่

นวตักรรมเชิงพาณิชยไ์ด้ 



การเพ่ิมคณุภาพการพยาบาลเดก็

ในยคุดิจิตอล 

 ให้การพยาบาลโดยคาํนึงถึง Cultural Diversity  
 

 พฒันาทกัษะการส่ือสารของพยาบาลให้พร้อม

ต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 



การเพ่ิมคณุภาพการพยาบาลเดก็

ในยคุดิจิตอล 
 พฒันาทกัษะทาง IT ของพยาบาลให้พร้อมเพ่ือ

รองรับความก้าวหน้าของการแพทย์ในโลก

ดิจิตอล 
 

 ปรบัปรงุระบบงานพยาบาลโดยการนํา IT  มาใช้ 

เพ่ือประหยดัเวลาและเพ่ิมคณุภาพข้อมลู 



สมาคมพยาบาลกมุารเวชศาสตรป์ระเทศไทย 

www.thaichildhealth.com 



Healthy Children   

In Digital World 
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