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ความเป็นมาและความส าคัญ 

การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วจากระบบการท างานแบบดั้งเดิมไปสู่ยุคการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้เองน าไปสู่การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในงานต่างๆในทุกมิติท าให้มีช่องว่างระหว่างการเข้าถึงข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการใช้งานในกลุ่มที่ไม่
สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีต่างๆ อันจะน าไปสู่การน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
โควิด(post- covid 19) มีแนวโน้มท าให้เกิดการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆ (New-skills) หรือพัฒนาตนเองให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง(Re-skills) อยู่เสมอเพ่ือให้ตอบสนองในการใช้งานกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) 

 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยิ่งต้องท าให้วิชาชีพการพยาบาลต้องเร่งปรับตัวและบทบาท

เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อแง่มุมต่างๆ ของวิชาชีพการพยาบาล รวมถึงการจัดการข้อมูล 
ในมิติต่างๆ การสื่อสารทั้งในระบบปกติและในสื่อโซเชียลมีเดีย และการดูแลผู้ป่วยในมิติใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ผลของการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ยังน ามาซึ่งความท้าทายทางกฎหมายและจริยธรรมที่ต้องได้รับการ
แก้ไขและการผสมผสานกันระหว่างกฎหมาย เทคโนโลยี และการสื่อสารทางการพยาบาลยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น
เรื่อย ๆ 

 
ในอดีต การสื่อสารทางการพยาบาลจ ากัดอยู่เพียงการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากันระหว่างผู้ให้บริการด้าน

สุขภาพและผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ด้วยการก าเนิดของเทคโนโลยีดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก 
เช่น การใช้การบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records; EHRs), ระบบ telehealth 
และแพลตฟอร์มดิจิทัลอ่ืนๆ ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยจากระยะไกลและ
แบ่งปันข้อมูลที่ส าคัญได้แบบเรียลไทม ์

 



ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายและได้รับการแก้ไขด้วย 
ตัวอย่างเช่น การน า EHR มาใช้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล 
เนื่องจากข้อมูลของผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนจะถูกจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ระบบ telehealth ยังมีข้อ
กังวลว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยทางไกลกับการดูแลแบบตัวต่อตัวยังมคีุณภาพและประสิทธิภาพได้ดีเช่นเดียวกันหรือไม ่
ในขณะเดียวกัน กรอบกฎหมายและข้อบังคับก าลังพยายามแก้ไขและประกาศใช้เพ่ือให้ทันกับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่ช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลของผู้ป่วย สิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้วิชาชีพพยาบาล
จ าเป็นต้องเข้าใจความหมายทางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
สถานพยาบาล 
 

สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ในปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๙ ด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีนโยบายการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับให้มี สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องสามารถเข้าถึง พัฒนา น าไป ใช้
สร้างนวตกรรม เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานได้มากขึ้น อันจะน าไปสู่การปฏิวัติการดูแลระบบสุขภาพ
สมัยใหม่ และท าให้เกิดระบบดิจิทัลทางสุขภาพ ที่ดี มีความยั่งยืนจนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 
ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปทั้งระบบในองค์กรทุกภาคส่วน จึงได้ด าเนินการจัด โครงการประชุม

วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสภาการพยาบาลประจ าปี ๒๕๖๖ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของ
วิชาชีพในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อข้อมูลและการสื่อสารทางการพยาบาลใน
สถานพยาบาล และบทบาทในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย 

๒. มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อพิจารณาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สื่อสารทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย 

๓. พัฒนากลยุทธ์เพ่ือน าทางภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของข้อมูลและการสื่อสารทางการพยาบาลในยุคดิจิทัล 
รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และจัดการกับข้อกังวลทางกฎหมายและจริยธรรม 

๔. น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร
ทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

๕. ตระหนักถึงประโยชน์และความท้าทายที่เก่ียวข้องกับการใช้บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) สุขภาพ
ทางไกล และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ ในการปฏิบัติการพยาบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 
 พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๓๐๐ คน  
เป้าหมายของโครงการ 



พยาบาลวิชาชีพได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการพยาบาล และกรอบ
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีในการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักในการใช้งาน การสร้างโอกาสและความท้าทายของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการปฏิบัติการ
พยาบาลและการศึกษาเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้เกิดความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพการพยาบาล 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของโครงการอยู่
ในระดับมาก ถึงมากที่สุด 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รับรู้ถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการพยาบาล ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐รับรู้ถึงประโยชน์และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ ในการปฏิบัติการพยาบาล 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
๑. คณะกรรมการสภาการพยาบาล เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการต่อนายกสภาการพยาบาล  
๒. ด าเนินการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
๓. ประชาสัมพันธ์และจัดท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม  
๔. เชิญวิทยากร  
๕. จัดเตรียมเอกสาร จัดท าใบประกาศ CNEU และจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม  
๖. ด าเนินการจัดอบรม  
๗. ประเมินผลการอบรม  
๘. สรุปผลโครงการ และรายงานคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 
สถานที่จัดประชุม 
ประชุมผ่าน ZOOM VDO CONFERENCE 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
วิทยากร 

๑. รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒. อ.ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก และ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี สุพรรณบุรี  คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
๓. อ.พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔. อ.ดร.อาคม โพธิ์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์            

สถาบันพระบรมราชชนก 



 
ผู้ด าเนินรายการ 
 
อ.ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก และ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. พยาบาลวิชาชีพได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการพยาบาล และกรอบทางกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีในการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการใช้งาน การสร้างโอกาสและความท้าทายของ
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการปฏิบัติการพยาบาลและการศึกษาเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้เกิด
ความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพการพยาบาล 

๒. องค์กรวิชาชีพได้แนวคิดเพ่ือพัฒนาวิชาชีพโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือก่อให้เกิดคุณภาพ
การปฏิบัติการพยาบาลในยุคดิจิทัล 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นทิศทางของการขับเคลื่อนไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลอันจะน าไปสู่การให้การพยาบาล
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความยั่งยืนโดยผสมผสานในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคของ
ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption)  

 
ก าหนดการ 

โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสภาการพยาบาลประจ าปี ๒๕๖๖  
เรื่อง อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล: การยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และข้อ

กฎหมายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  
(The Future of Nursing Information and Communication: Embracing Technology and Legal 

Considerations in a Disruptive Era) 
สถานที ่
ZOOM VDO Conference เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖  
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ เรื่อง ความส าคัญของสารสนเทศกับการพยาบาลในยุคปัจจุบัน 

อ.ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ PDPAและบทบาทของพยาบาล 
รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ เรื่อง สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัยและมีคุณค่า 



อ.พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ เรื่อง ปฏิวัติการแลสุขภาพ: อนาคตของ Digital Health และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในยุค Disruption (Revolutionizing healthcare: The future of 
Digital Health and New Technology in a Disruptive World) 
อ.ดร.อาคม โพธิ์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

 


