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1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของสภาการพยาบาล  
           เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย  

3. หลักการและเหตุผล      
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ประชาชนมีการรับรู้ด้านสุขภาพและความคาดหวังต่อผู้ประกอบวิชาชีพมากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาจริยธรรมในระบบ
บริการสุขภาพมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากกรณีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคม และมีการเผยแพร่
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กรวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพจึงต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐาน 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

พยาบาลวิชาชีพมีหน้าที่อย่างกว้างขวางครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกัน การบ าบัดทางการพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจึงต้องมีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงด้านจริยธรรมทางการพยาบาล รวมทั้ง
มีทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม จึงจะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความปลอดภัย 
มีความพึงพอใจในการพยาบาลที่ได้รับเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัยและ
พยาบาลปลอดภัยจากความเสี่ยงทางจริยธรรม 

 สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรสูงสุดของวิชาชีพการพยาบาล มีนโยบายในการสนับสนุนให้สถานบริการ
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและพัฒนา
สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัยให้ได้รับ
การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจริยธรรม ในโอกาสครบรอบ 35 ปีของสภาการพยาบาล ในวันที่ 6 กันยายน 
2563 นี้ คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จึงได้จัดโครงการประชุม
วิชาการ เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลไทยทั่วประเทศ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากฝ่ายบริการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลในทุกภาค
ส่วน โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล มีสมรรถนะทางจริยธรรมทางการ
พยาบาล เพ่ิมความตระหนักของพยาบาลถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม สามารถน าหลักการ 
แนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในแต่ละช่วงวัยอย่างแท้จริง 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 4.1 มีความตระหนักถึงความส าคัญของการประกอบวิชาชีพบนพ้ืนฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และสิทธิของผู้รับบริการทุกในแต่ละช่วงวัย  
 4.2 มีทักษะในการค้นหาคุณค่า วิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและมีแนวทางในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการในแต่ละช่วงวัย 



 

2 
 

 4.3 มีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ 

5. เป้าหมายของโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม  ไปใช้ในการดูแล
ผู้รับบริการ และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม รวมทั้งมี
แนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในการดูแลผู้รับบริการในแต่ละช่วงวัย 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ประเมินตนเองว่ามีความตระหนักถึงความส าคัญของการประกอบ
วิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิของผู้รับบริการ ระดับมาก ถึงมากที่สุด 
 6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 รับรู้ว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ระดับมาก 
ถึง มากที่สุด 
 6.3 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 รับรู้ว่ามีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมจริยธรรม 
ระดับมาก ถึง มากที่สุด 

7. ขั้นตอนหรือวิธีการท างาน 
7.1 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการต่อนายกสภาการพยาบาล  
7.2 ขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
7.3 ประชาสัมพันธ์ ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
7.4 เชิญวิทยากร   
7.5  จัดเตรียมเอกสาร จัดท าใบประกาศ CNEU และจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม 
7.6  ด าเนินการจัดประชุม 
7.7  ประเมินผลการประชุม  
7.8  สรุปโครงการ และรายงานคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

8. สถานที่จัดกิจกรรม   
          ห้องประชุมสภาการพยาบาล 

9. ระยะเวลาด าเนินการ   
          วันที่ 2-4 กันยายน 2563 รวม 3 วัน 
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10. ผู้เข้าร่วมประชุม รวม 182 คน 
 10.1 ผู้บริหารทางการพยาบาล/ อาจารย์พยาบาล    จ านวน   50 คน 
 10.2 พยาบาลวิชาชีพ       จ านวน    100 คน 
 10.3 คณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล  จ านวน          10   คน 
 10.4 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯและวิทยากร     จ านวน          11  คน 
 10.5 เจ้าหน้าทีส่ภาการพยาบาล      จ านวน         11    คน 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 พยาบาลวิชาชีพสามารถน าความรู้จากการประชุมวิชาการไปใช้ ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ก าหนดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 35 ปีของสภาการพยาบาล 
เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” 

วันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ  ห้องประชุมสภาการพยาบาล  

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. Pretest  
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม ปาฐกถาพิเศษ  “35 ปี สภาการพยาบาลกับการพัฒนาจริยธรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” และมอบรางวัล 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  
       นายกสภาการพยาบาล 

10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  
       นายกสภาการพยาบาล 

10.30 – 12.00 น. น าเสนอ และเยี่ยมชมโปสเตอร์  
- การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล 
- Moral Projects ของนักศึกษาพยาบาล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
    13.00 – 14.30  น. ความเสี่ยงทางจริยธรรม และการจัดการความเสี่ยงทางจริยธรรม  

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
        รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 

14.45 – 16.00 น. คุณค่า และการค้นหาความกระจ่างของคุณค่า: หลักการและการฝึกปฏิบัติ 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
        รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลพีร  เชาวน์เมธากิจ 
        รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นะแส 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
        ว่าที่พันต ารวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 
        รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
        พว.เสาวรส  จันทมาศ 
        พว.บุษบา  เนติสารยาภากร     

  * หมายเหตุ       พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. (15 นาที) 
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วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 
08.30 – 09.00 น. Kahoot 
09.00 – 12.00 น.  สมรรถนะทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 

โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ สมรรถนะทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้รับบริการแต่ละช่วงวัย ผ่านการวิเคราะห์

สถานการณ์ 
กลุ่มที่ 1 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
กลุ่มที ่2 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (อายุรกรรม) 
โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
           รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ 
กลุ่มที่ 3 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ศัลยกรรม) 
โดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 
           ว่าที่พันต ารวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 
           พว.เสาวรส  จันทมาศ 
กลุ่มที่ 4 การพยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
กลุ่มที่ 5 การพยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัยในครอบครัวและชุมชน 
โดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
กลุ่มที่ 6 การจัดการทางการพยาบาลส าหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย 
โดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 
           พว.บุษบา  เนติสารยาภากร     

  * หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. (15 นาที) 
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วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 
08.30 – 10.30 น. ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล   

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
  พว.เสาวรส  จันทมาศ 

11.00 – 12.00 น. เล่าสู่กันฟัง “ประสบการณ์การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของกลุ่มการพยาบาล” 
โดย      นางสาวเกษณา แซ่ล้อ 

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. น าเสนอผลงาน  

1. “ระบบและกลไกจริยธรรม และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
บริการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล”  

2. Moral project ของ นักศึกษาพยาบาล 
โดย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

      ผู้ด าเนินการอภิปราย   รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต  

15.30 น. ปิดการประชุม 
  * หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. (15 นาที) และ 15.30 น. 

 


