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1. ชื่อโครงการ  ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประชุมเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาล และส่งเสริมศักยภาพ        
ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัด อปท. 

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล 
 

3. ความเป็นมา  

  ตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ตามค าสั่งสภาการพยาบาลที่ 86/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพ่ือด าเนินการส่งเสริมการบริการและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา 7 (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และเพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล 2565-1569       
ว่าด้วย member and network engagement โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นแนวโน้มและ
แผนการพัฒนาคุณภาพการบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ส่งเสริมการน ามาตรฐานวิชาชีพ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของสภาการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการขยายบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ การสร้างเสริมความเข้มแข็งของการบริหารองค์กรพยาบาล 
และพัฒนาผู้น าทางการพยาบาล  

  จากการวิเคราะห์สถานการณแ์วดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปัจจุบัน 
และประเด็นท้าทายในอนาคต พบว่าประเด็นความสามัคคี การให้คุณค่าและความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพฯ
ตามกฎหมาย เป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ  โดยการประชุมสภาการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ และการเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาล สร้างความเข้าใจ รวมทั้ง การรับรู้ข่าวสารต่างๆ 
จากสมาชิก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนหาทางออกในการแก้ปัญหาการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ระหว่าง
คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและผู้น าการพยาบาล เพ่ือความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
4.2 เพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาวิชาชีพ 
4.3 เพ่ือส่งเสริมการผดุงเกียรติและความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพฯและสมาชิก 
4.4 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากพ้ืนที่ปฏิบัติงานมาวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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5. กลุ่มเป้าหมาย  
5.1 พยาบาลวิชาชีพทุกระดับในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ เขตสุขภาพละประมาณ 200 คน 
5.2 ผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ

โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด 100 คน 
5.3 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่มีการถ่ายโอนภารกิจในจังหวัด 50 คน 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและผู้รับการเยี่ยมพึงพอใจระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80  
 

7. สถานที่และระยะเวลา เขตสุขภาพละ 3 วัน จ านวน 13 เขตสุขภาพ ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2566 
7.1 ประชุมวิชาการ สภาการพยาบาลสัญจรเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล

 และการผดุงครรภ์ จ านวน 2 วัน   

เขตสุขภาพ สมาชิกจังหวัด สถานที่จัดประชุม วันที่จัดประประชุม 
1 

( 8 จังหวัด) 
เชียงราย/น่าน/พะเยา/แพร่/เชียงใหม่/
แม่ฮ่องสอน/ล าปาง/ล าพูน  

จ. ล าพูน 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 

2 
(5 จังหวัด) 

ตาก/พิษณุโลก/เพชรบูรณ์/สุโขทัย/
อุตรดิตถ์ 

จ. เพชรบูรณ์ 25-26 เมษายน 2566 

3 
(5 จังหวัด) 

ชัยนาท/ก าแพงเพชร/พิจิตร/
นครสวรรค์/อุทัยธานี 

จ. ก าแพงเพชร 22-23 มีนาคม 2566 

4 
(8 จังหวัด) 

นนทบุรี/ปทุมธานี/พระนครศรีอยุธยา/
สระบุรี/ลพบุรี/สิงห์บุรี/อ่างทอง/
นครนายก 

จ. อ่างทอง 2-3 พฤษภาคม 2566 

5 
(8 จังหวัด) 

กาญจนบุรี/นครปฐม/ราชบุรี/
สุพรรณบุรี/ประจวบคิรีขันธ์/เพชรบุรี/
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร 

จ. กาญจนบุรี 9-10 มีนาคม 2566 

6 
(8 จังหวัด) 

ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/
สมุทรปราการ/จันทบุรี/ชลบุรี/ตราด/
ระยอง 

จ. จันทบุรี 22-23 มิถุนายน 2566 

7 
(4 จังหวัด) 

กาฬสินธุ์/ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด/
มหาสารคาม 

จ. มหาสารคาม 29-30 มิถุนายน 2566 

8 
(7 จังหวัด) 

บึงกาฬ/เลย/หนองคาย/หนองบัวล าภู/
อุดรธานี/นครพนม/สกลนคร 

จ. นครพนม 12-13 กรกฎาคม 2566 

9 
(4 จังหวัด) 

ชัยภูมิ/นครราชสีมา/บุรีรัมย์/สุรินทร์ จ. บุรีรัมย์ 19-20 กรกฎาคม 2566 
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เขตสุขภาพ สมาชิกจังหวัด สถานที่จัดประชุม วันที่จัดประประชุม 
10 

(5 จังหวัด) 
มุกดาหาร/ยโสธร/ศรีสะเกษ/
อุบลราชธานี/อ านาจเจริญ 

จ. อ านาจเจริญ 25-26 พฤษภาคม 2566 

11 
(7 จังหวัด) 

ชุมพร/นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/
กระบี่/พังงา/ภูเก็ต/ระนอง 

จ. สุราษฎร์ธาน ี 26-27 ตุลาคม 2566 

12 
(7 จังหวัด) 

พัทลุง/ตรัง/นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา/
สงขลา/สตูล 

จ. ตรัง 19-20 ตุลาคม 2566 

13 กรุงเทพมานคร กรุงเทพมหานคร 23-24 พฤศจิกายน 2566 

7.2 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนางานบริการการพยาบาลในพ้ืนที่ ณ ห้องประชุมในโรงพยาบาล 
 สถาบันการศึกษาพยาบาล หรือโรงแรมในพื้น ครึ่งวัน 

7.3 การประชุมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัด อปท. ครึ่งวัน 
เขตสุขภาพ สมาชิกจังหวัด สถานที่จัดประชุม วันที่จัดประประชุม 

1 
( 8 จังหวัด) 

เชียงราย/น่าน/พะเยา/แพร่/เชียงใหม่/
แม่ฮ่องสอน/ล าปาง/ล าพูน  

จ. ล าพูน 21 กุมภาพันธ์ 2566 

2 
(5 จังหวัด) 

ตาก/พิษณุโลก/เพชรบูรณ์/สุโขทัย/
อุตรดิตถ์ 

จ. เพชรบูรณ์ 24 เมษายน 2566 

3 
(5 จังหวัด) 

ชัยนาท/ก าแพงเพชร/พิจิตร/
นครสวรรค์/อุทัยธานี 

จ. ก าแพงเพชร 21 มีนาคม 2566 

4 
(8 จังหวัด) 

นนทบุรี/ปทุมธานี/พระนครศรีอยุธยา/
สระบุรี/ลพบุรี/สิงห์บุรี/อ่างทอง/
นครนายก 

จ. อ่างทอง 1 พฤษภาคม 2566 

5 
(8 จังหวัด) 

กาญจนบุรี/นครปฐม/ราชบุรี/
สุพรรณบุรี/ประจวบคิรีขันธ์/เพชรบุรี/
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร 

จ. กาญจนบุรี 8 มีนาคม 2566 

6 
(8 จังหวัด) 

ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/
สมุทรปราการ/จันทบุรี/ชลบุรี/ตราด/
ระยอง 

จ. จันทบุรี 21 มิถุนายน 2566 

7 
(4 จังหวัด) 

กาฬสินธุ์/ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด/
มหาสารคาม 

จ. มหาสารคาม 28 มิถุนายน 2566 

8 
(7 จังหวัด) 

บึงกาฬ/เลย/หนองคาย/หนองบัวล าภู/
อุดรธานี/นครพนม/สกลนคร 
 

จ. นครพนม 11 กรกฎาคม 2566 

9 
(4 จังหวัด) 

ชัยภูมิ/นครราชสีมา/บุรีรัมย์/สุรินทร์ จ. บุรีรัมย์ 18 กรกฎาคม 2566 
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เขตสุขภาพ สมาชิกจังหวัด สถานที่จัดประชุม วันที่จัดประประชุม 
10 

(5 จังหวัด) 
มุกดาหาร/ยโสธร/ศรีสะเกษ/
อุบลราชธานี/อ านาจเจริญ 

จ. อ านาจเจริญ 24 พฤษภาคม 2566 

11 
(7 จังหวัด) 

ชุมพร/นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/
กระบี่/พังงา/ภูเก็ต/ระนอง 

จ. สุราษฎร์ธาน ี 25 ตุลาคม 2566 

12 
(7 จังหวัด) 

พัทลุง/ตรัง/นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา/
สงขลา/สตูล 

จ. ตรัง 18 ตุลาคม 2566 

13 กรุงเทพมานคร กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2566 
       

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ 

และมีความสามัคคี 
 

9. วันที่อนุมัติโครงการ 29 ธันวาคม 2565 
 

10. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการสภาการพยาบาล คร้ังที่ 11/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 

 


