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1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการประจ าปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ  
      36 ปีของสภาการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อน 
           ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center”  
   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล 

3. หลักการและเหตุผล     

 ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์         
สภาการพยาบาลได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย เช่น การจัดท าหนังสือคู่มือจริยธรรม การท าวิจัย      
เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น การจัดประชุมวิชาการได้ด าเนินการครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีของสภาการพยาบาล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาสมรรถนะทาง
จริยธรรมของผู้บริหารทางการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานด้าน
จริยธรรมในองค์กรพยาบาล ให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การจัดประชุมวิชาการด้าน
จริยธรรมดังกล่าว ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีส่วนช่วยให้องค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล
สามารถพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล มีจ านวนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีสถาบันหลายแห่งสามารถ
พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ซึ่งเป็นปีที่
ครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการ
พยาบาล เล็งเห็นว่าองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีระบบและกลไกจริยธรรมอยู่แล้ว สามารถ
พัฒนาให้เป็น Best Practice ได้ ส่วนองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็น Best Practice อยู่แล้ว 
สามารถพัฒนาให้เป็น “Ethics Learning Center” เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาลให้กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งการจะพัฒนาองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลให้สามารถพัฒนาระบบและ
กลไกให้ดียิ่งขึ้นได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทั้งใน
ด้านความรู้และทักษะทางจริยธรรมที่จ าเป็น 

ในโอกาสครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการ
พยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จึงจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทาง
จริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning 
Center” ให้กับผู้บริหารทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วนที่มีการ
พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล ( IEC, NEC, NEC-W) 
รวมทั้งพยาบาล/อาจารย์พยาบาลที่เคยผ่านการประชุม/อบรมจริยธรรมทางการพยาบาล โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีสมรรถนะทางจริยธรรมในระดับสูง และมีความสามารถในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการ
พยาบาลสู่ Best Practice หรือสามารถพัฒนาเป็น Ethics Learning Center ได้ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรพยาบาล
และสถาบันการศึกษาพยาบาลเหล่านั้นสามารถด าเนินการพัฒนาจริยธรรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
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อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล และสามารถช่วยเหลือองค์กรอ่ืนได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้บริการพยาบาลแก่
ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 4.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม และ

แนวคิดทางจริยธรรม  
 4.2 มีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม เมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม  
  4.3 มีทักษะทางจริยธรรมของผู้น าในการปฏิบัติการพยาบาล  

 4.4 มีความสามารถในการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice/Ethics 
Learning Center   

5. เป้าหมายของโครงการ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์ทีได้รับจากการประชุมไปใช้ ในการ

ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลในหน่วยงานของตนสู่ Best Practice หรือ Ethics Learning 
Center  

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 มีคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม และแนวคิดทางจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 มีคะแนนทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม เมื่อเผชิญประเด็น

ขัดแย้งทางจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 6.3 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 รับรู้ทักษะทางจริยธรรมของผู้น าในการปฏิบัติการพยาบาล ระดับ

มาก ถึง มากที่สุด 
 6.4 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 รับรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรม

ทางการพยาบาลสู่ Best Practice/Ethics Learning Center ระดับมาก ถึง มากท่ีสุด 

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

8. สถานที่จัดกิจกรรม   
          ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

9. ระยะเวลาด าเนินการ   

    15-16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 2 วัน 

10. ผู้เข้าร่วมประชุม รวม   232   คน 
 10.1 ผู้บริหารทางการพยาบาลในองค์กรที่มรีะบบและกลไก 

      จริยธรรมทางการพยาบาล (ฝ่ายบริการและการศึกษา) และ    
        คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล (IEC, NEC, NEC-W)   จ านวน    50 คน 
 10.2 พยาบาล/อาจารย์พยาบาลที่เคยผ่านการอบรมจริยธรรม   จ านวน   150 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 
  ผู้เข้าร่วมประชุมในองค์กรบริการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล มีความสามารถในการขับเคลื่อน

ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center   
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การประชุมวิชาการประจ าปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งท่ี 7  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล  

เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 
สู่ Best Practice และ Ethics Learning Center”  

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันที่ 15–16 ธันวาคม 2564 
 

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. ทดสอบก่อนการประชุมแบบออนไลน์ 
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม ปาฐกถาพิเศษ  “สภาการพยาบาล จริยธรรม และคุณค่าวิชาชีพ 

การพยาบาล”  
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  
          นายกสภาการพยาบาล 

10.00 – 10.15 น. พัก ชมโปสเตอร์ออนไลน์ 
10.15 – 12.00 น. สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรม 

ทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต        

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. สมรรถนะทางจริยธรรม ระดับ 1: ฝึกทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติการพยาบาล 
 โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
          รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต        

14.15 – 14.30 น. พัก ชมและโหวตโปสเตอร์ออนไลน์ 
14.30 – 16.30 น. สมรรถนะทางจริยธรรม ระดับ 2: ฝึกสมรรถนะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม: จากความไว

เชิงจริยธรรมสู่ความกล้าทางจริยธรรม 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นะแส  
           รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ ์   
วิทยากรกลุ่ม  
          รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
           รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
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วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ     
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นะแส  
           รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์  
           พว.เสาวรส จันทมาศ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์  
           พันต ารวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา เวชรังษี 
           พว.บุษบา เนติสารยาภากร     

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 
8.30 – 10.00 น. สมรรถนะทางจริยธรรม ระดับ 3: สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้น าในการปฏิบัติการ

พยาบาล 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  
           รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

10.00 – 10.15 น. พัก ชมและโหวตโปสเตอร์ออนไลน์ 
10.15 – 12.00 น. ทักษะทางจริยธรรมของผู้น าในการปฏิบัติการพยาบาล 

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต  
 
วิเคราะห์กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการแสดงบทบาท
สมมติการเยี่ยมตรวจและการสะท้อนคิดทางจริยธรรม  
วิทยากรกลุ่ม  
          รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ชลุีพร เชาวน์เมธากิจ     
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นะแส  
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์  
          พว.เสาวรส จันทมาศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์  
          พันต ารวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา เวชรังษี 
          พว.บุษบา เนติสารยาภากร     
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วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. น าเสนอผลงาน  

    1. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 
    2.  Moral project ของนักศึกษาพยาบาล 
โดย       ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ด าเนินการอภิปรายโดย      รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

14.00 – 14.15 น. ประกาศผลการโหวตโปสเตอร์ 
14.15 – 15.30 น. แนวทางการประเมินสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
           รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

15.30 – 16.00 น. ทดสอบหลังการประชุมแบบออนไลน์ และปิดการประชุม 
 


