
หน้า 1 
 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 
เรื่อง “ควำมท้ำทำยทำงจริยธรรมในกำรพยำบำล ยุค Thailand 4.0” 

วันที่ 5-7 กันยำยน 2561 ณ  ห้องประชุมรำชนครินทรศรี  ชั้น 4  สภำกำรพยำบำล   

วันที่ 5 กันยำยน 2561 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.  การบรรยาย เร่ือง “ท้าทายความคิดก่อนการเรียนรู้จริยธรรมในยุค Thailand 4.0”   

โดย       รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
            รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

09.00 – 10.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุม มอบรำงวัล และปำฐกถำพิเศษ เร่ือง บทบำทสภำกำรพยำบำลในกำร
ส่งเสริมจริยธรรมในยุค Thailand 4.0 
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. ทัศนำ บุญทอง นำยกสภำกำรพยำบำล 
- รางวัลพยาบาลผู้กระท าความดีในโครงการธนาคารความดี 
- รางวัลแนวปฏิบัตทิี่ดีทางจริยธรรม 
- รางวัลแนวปฏิบัตทิี่ดีด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการ

พยาบาล  
10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารวา่ง 

10. 45 – 12.00 น.  การบรรยาย เร่ือง “ค้นหาคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของผู้อ่ืน” 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลติ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.15  น.  กิจกรรมกลุ่ม : ค้นหาคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของผู้อ่ืน 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลติ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์  ฉายพุทธ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 

 ว่าที่ พันต ารวจตรีหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 
 พว. เสาวรส  จันทมาศ 

14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.30 – 16.30 น.  การบรรยายเร่ือง “พฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมเสี่ยงทางจริยธรรมของพยาบาล: 

วิเคราะห์บนหลักการและแนวคดิทางจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และสิทธิของผูป้่วย”  
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
          รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร ขัมภลิขิต 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นะแส  



หน้า 2 
 

 
วันที่ 6 กันยำยน 2561 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 10.15 น.  การบรรยาย เรื่อง “ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจทางจริยธรรมทางการ

พยาบาล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต                 

10.15 – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม : วิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการ

ดูแลผู้ป่วยแต่ละวัย อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม โดย 
   รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์  ฉายพุทธ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 
 ว่าที่ พันต ารวจตรีหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 

 พว. เสาวรส  จันทมาศ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.15 น.  กิจกรรมกลุ่ม : วิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการ
ดูแลผู้ป่วยแต่ละวัย (ต่อ) 

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์  ฉายพุทธ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 

 ว่าที่ พันต ารวจตรีหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 

 พว. เสาวรส  จันทมาศ 
14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 16.30 น.  กิจกรรมกลุ่ม : วิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการ
ดูแลผู้ป่วยแต่ละวัย (ต่อ)   
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วันที่ 7 กันยำยน 2561 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 10.15 น.  การบรรยาย เรื่อง “ระบบและกลไกส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและการตัดสินใจเชิง

จริยธรรม” 
โดย       รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
  พว.เสาวรส จันทมาศ    

10.15 – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม : ระบบและกลไกส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
โดย 

   รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์  ฉายพุทธ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 

 ว่าที่ พันต ารวจตรีหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 

 พว. เสาวรส  จันทมาศ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  เรียนรู้ระบบและกลไกจริยธรรมผ่านต้นแบบ โดย  ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบระบบและกลไก
จริยธรรม 

14.00 – 15.00 น.  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม และการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในกลุ่มการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
          พว.เสาวรส จันทมาศ 

15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

  ปิดการประชุม 
 
 


