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1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล เรื ่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมในการ
พยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล 

3. หลักการและเหตุผล      

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนทุกภาวะสุขภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดา จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พยาบาลวิชาชีพต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมี ทักษะในการตัดสินใจ        
เชิงจริยธรรม จึงจะสามารถปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง            
มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในการพยาบาลที่ได้รับ สภาการพยาบาลในฐานะองค์กร
สูงสุดของวิชาชีพการพยาบาล มีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กรบริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล     
มีความสามารถในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ ่งจะส่งเสริมให้พยาบาลมีพฤติกรรม
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้รับบริการให้ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของอาจารย์พยาบาล เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดสู่นักศึกษา
พยาบาล ซึ่งจะเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคมในอนาคต  

สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรสูงสุดของวิชาชีพการพยาบาล มีนโยบายในการสนับสนุนให้สถานบริการ
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและพัฒนา
สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัยให้ได้รับ
การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจริยธรรม ในโอกาสครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล ในวันที่ 6 กันยายน 
2564 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จึงได้จัดโครงการประชุม
วิชาการ เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ไทยทั่วประเทศ ทั้งผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติจากฝ่ายบริการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลในทุกภาคส่วน       
โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล มีสมรรถนะทางจริยธรรมทางการ
พยาบาล เพิ่มความตระหนักของพยาบาลถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม สามารถนำหลักการ 
แนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในแต่ละช่วงวัยอย่างแท้จริง 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
4.1 มีความรู้เกี่ยวกับการนำหลักจริยธรรม และแนวคิดทางจริยธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 

 4.2 วิเคราะห์คุณค่า และประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่ไม่ซับซ้อน 
 4.3 ตัดสินใจเชิงจริยธรรมเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่ไม่ซับซ้อน  

4.4 มีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 

5. เป้าหมายของโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการนำหลักจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม  ไปใช้ในการดูแล
ผู้รับบริการ และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่ไม่ซับซ้อนได้  
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6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการนำหลักจริยธรรม และแนวคิดทาง
จริยธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 รับรู้ว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์คุณค่า และประเด็นขัดแย้ง
ทางจริยธรรมที่ไม่ซับซ้อนได้ ระดับมาก ถึง มากที่สุด 
 6.3 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 รับรู้ว่ามีความสามารถในการการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเมื่อเผชิญ
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่ไม่ซับซ้อนได้ ระดับมาก ถึง มากที่สุด  

6.4 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 รับรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการ
พยาบาล ระดับมาก ถึง มากที่สุด 

7. ขั้นตอนหรือวิธีการทำงาน 
7.1 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการต่อนายกสภาการพยาบาล  
7.2 ขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
7.3 ประชาสัมพันธ์ ทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
7.4 เชิญวิทยากร   
7.5  จัดเตรียมเอกสาร จัดทำใบประกาศ CNEU และจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม 
7.6  ดำเนินการจัดประชุม 
7.7  ประเมินผลการประชุม  
7.8  สรุปโครงการ และรายงานคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

8. สถานที่จัดกิจกรรม   
          ห้องประชุมสภาการพยาบาล 

9. ระยะเวลาดำเนินการ   
          วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 รวม 3 วัน 

10. ผู้เข้าร่วมประชุม รวม  272  คน 
 10.1 ผู้บริหารทางการพยาบาล/การศึกษาพยาบาล    จำนวน    50 คน 
 10.2 พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์พยาบาล     จำนวน    150 คน 
          10.3 ผู้เข้าประชุมออนไลน์ (โรงพยาบาล/สถาบันการศึกษาแห่งละไม่เกิน 5 คน) จำนวน    40     คน 
 10.4 คณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล  จำนวน          10   คน 
 10.5 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯและวิทยากร     จำนวน          11  คน 
 10.6 เจ้าหน้าทีส่ภาการพยาบาล      จำนวน         11     คน 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 พยาบาลวิชาชีพสามารถนำความรู้จากการประชุมไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม และ
สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่ไม่ซับซ้อน  
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การประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล  
เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัย”  

วันที่  23-25 มิถุนายน 2564 ณ  ห้องประชุมสภาการพยาบาล  
 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. Pretest  
09.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม ปาฐกถาพิเศษ  “สภาการพยาบาล กับ จริยธรรม และคุณค่าวิชาชีพ

การพยาบาล”  
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง  
          นายกสภาการพยาบาล 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. สมรรถนะทางจริยธรรม สำคัญอย่างไรต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
           รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. คุณค่าและการค้นหาคณุค่า: หลักการและการฝึกปฏิบัติ     

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
           รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
วิทยากรกลุ่ม 
          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป ์
          พว.เสาวรส  จันทมาศ 
          พันตำรวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 
          รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
          พว.บุษบา  เนติสารยาภากร     

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. พฤติกรรมจริยธรรม: หลักการและการฝึกปฏิบัติ  
 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ  
           พว.เสาวรส  จันทมาศ 
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วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
วิทยากรกลุ่ม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นะแส 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
พันตำรวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
พว.บุษบา  เนติสารยาภากร     

   

วันพฤหัสบดีที่  24 มิถุนายน 2564 
08.30 – 09.00 น. Kahoot 
09.00 – 10.30 น. สมรรถนะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม: ความไวทางจริยธรรม การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม  

ความมุ่งม่ันทางจริยธรรม และความกล้าทางจริยธรรม 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 
           รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม: หลักการและการฝึกปฏิบัติ 

โดย      พว.เสาวรส จันทมาศ 
           รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 
วิทยากรกลุ่ม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
พันตำรวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
พว.บุษบา  เนติสารยาภากร     

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันพฤหัสบดีที่  24 มิถุนายน 2564 
13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติสมรรถนะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการแต่ละช่วงวัย  

กลุ่มที่ 1 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  
            ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
กลุ่มที่ 2 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (อายุรกรรม) 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป์ 
 พันตำรวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 

กลุ่มที่ 3 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ศัลยกรรม) 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 

 พว.เสาวรส  จันทมาศ 
กลุ่มที่ 4 การพยาบาลผู้รับบริการในครอบครัวและชุมชน  
โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
กลุ่มที่ 5 การพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
กลุ่มที่ 6 การจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย 
โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 

 พว.บุษบา  เนติสารยาภากร     
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น. สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้นำในการปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินสมรรถนะ

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

     

วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2564 
08.30 – 09.00 น. Kahoot 
09.00 – 10.30 น. ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล: เครื่องมือสำหรับการพัฒนาสมรรถนะทาง

จริยธรรม 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต           

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. ระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงทางจริยธรรม  

โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
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วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2564 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กับ ทักษะทางจริยธรรมในการเยี่ยมตรวจ

ทางการพยาบาล และการสะท้อนทางจริยธรรม: หลักการและการฝึกปฏิบัติ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
วิทยากรกลุ่ม 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ 
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส 
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  ธนศิลป ์
        พว.เสาวรส จันทมาศ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ 
         พันตำรวจโทหญิง ดร.พรรณทิพา  เวชรังษี 
          รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 
          พว.บุษบา  เนติสารยาภากร    

15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง ปิดการประชุม  
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


