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โครงการ ประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2562 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เรื่อง การประกอบวิชาชีพพยาบาล : มุมมองด้านกฎหมาย ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

วันที่ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 
ณ  โรงพยาบาลนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 

เจ้าของโครงการ: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

1. หลักการและเหตุผล 
การประกอบวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นการกระท าต่อร่างกายของมนุษย์ ซึ่งพยาบาลผู้ที่ให้การพยาบาลจะต้อง        

ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล หรือวิธีการที่ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด  โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์                        
และศาสตร์ทางการพยาบาลโดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล               
ที่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยนั้น ปัจจุบันพบว่ามีข้อฟ้องร้อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล
ค่อนข้างสูง ทั้งการปลอมเป็นพยาบาล (พยาบาลเถื่อน) รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเองที่อาจจะปฏิบัติงานโดยไม่ได้     
ตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายแก่ผู้ป่วยได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดองค์ความรู้ในแง่มุมด้าน
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบ 

รวมทั้ งปั จจุ บันการพัฒนาความก้ าวหน้ าของวิชาชีพพยาบาลมีการปรับ เปลี่ ยนแนวทางการปฏิบัติ                             
ท าให้พยาบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ส่งผลงานประเมินล่าช้าและไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดผลเสีย            
ในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับความก้าวหน้า 

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่าพยาบาลที่ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการ           
ให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยังมีข้อจ ากัด            
ท าให้ผู้ป่วยยังมี โอกาสเกิดการเจ็บป่วยซ้ าได้สู ง   ปัจจุบันภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพจึงได้น าแนวคิดความรอบรู้                       
ด้านสุขภาพ (Health Literacy มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ส าคัญและจ าเป็นประกอบการตัดสินใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ และการเสริมศักยภาพให้พยาบาลเกิดสมรรถนะด้านการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ใช้บริการทั้งในระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ระดับองค์กร ระดับชุมชน  อันจะส่งผลให้ประชาชน 
ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของกลุ่มวัย และประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้พยาบาลที่เข้าประชุมมีความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล  
2.2 เพื่อให้พยาบาลที่เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเพื่อความก้าวหน้า 

ของวิชาชีพพยาบาล 
2.3 เพื่อให้พยาบาลที่เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทพยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(Health Literacy)  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
- พยาบาลวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บุคลากรทางการสาธารณสุข       

จ านวน 400 คน   
4. ระยะเวลาด าเนินการ วันศุกร์ ที่ 7  มิถุนายน 2562  เป็นเวลา 1 วัน  

         การบรรยายโดยวิทยากร ดร . จงกลนี จันทรศิริ  กรรมการสภาการพยาบาล และ ผศ .ดร ไพฑูรย์  วุฒิโส                
ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ    อภิปรายกลุ่ม โดย  วิทยากร อ.บุญร่วม ปริปุณณะ  หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลนครพนม   
และ อ. พิมลพันธ์  เจริญศร ี  เลขานุการคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10    
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5. สถานที่ : ณ   โรงพยาบาลนครพนม  จังหวัดนครพนม 
6. ค่าลงทะเบียน : คนละ 400 บาท 
7. การประเมินผล: จากการสังเกตและแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมหลังสิ้นสุดการประชุม 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ                                                                                                                              

8.1.  พยาบาลที่เข้าประชุม มีความรู้และเข้าใจด้านกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวชิาชีพพยาบาล  
8.2 พยาบาลที่เข้าประชุม มีความรู้และเข้าใจการประเมินเพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล 
8.3 พยาบาลที่เข้าประชุม มีความรู้และเข้าใจการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งในระดับปัจเจก        
ระดับครอบครัว ระดับองค์กร ระดับชุมชน  

   8.4  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามจ านวนที่ก าหนด                                                                                                          
8.5  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

     9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. จ านวนข้อฟ้องร้อง ร้องเรียนเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาลลดลง  
9.2  อุบัติการณ์เกี่ยวกับการส่งผลงานประเมินเพื่อความก้าวหน้าไม่ถูกต้อง ลดลง 
9.3  ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ลดการเกิดการเจ็บป่วยซ้ า ลดพฤติกรรมเสี่ยง  
       หรือลดอัตราป่วยลงได้  

 
 
 
     ………………………………………………………ผู้เขียนโครงการ 
                     ( ดร. สุเพียร โภคทิพย์) 
     เลขาธิการและประธานฝ่ายวิจัย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
          ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
                                       ..…………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวนรีลักษณ์  สุวรรณโนบล) 
          ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                                                     ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

     
 

..………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวศศิธร  ช านาญผล)                                    
                        นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
                                                     ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ก าหนดการโครงการ ประชุมวิชาการสัญจรคร้ังที่ 2/2562 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เรื่อง  การประกอบวิชาชีพพยาบาล : มุมมองด้านกฎหมาย ความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน  2562 
ณ   โรงพยาบาลนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 
08.00 - 08.30น. ลงทะเบียน 
08.30–08.45น. ประธาน : นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กล่าวต้อนรับ : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 
กล่าวรายงาน : อุปนายก เขตอุบลราชธานี   

08.45 – 09.00 น. แนะน ากรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
09.00 -10.30  น. บรรยาย “พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพ” 

โดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
กรรมการสภาการพยาบาล 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 -12.00  น. บรรยาย “ การประกอบวชิาชีพพยาบาล : พยาบาลเถื่อน มีจริงเหรอ แล้ว..จะรับมืออย่างไรด?ี 

โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์  วฒุิโส  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันราชภัฏชยัภูมิ และประธานฝ่ายพฒันาวิชาชีพ  
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.00 น. บรรยาย “ การประกอบวชิาชีพพยาบาล (ต่อ) : พยาบาล..จะท าตัวอย่างไรเมื่อไปศาล  

โดย ผศ.ดร. ไพฑูรย์  วฒุิโส  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันราชภัฎชยัภูมิ และประธานฝ่ายพฒันาวิชาชีพ  
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

14.00 -16.30 น  อภิปรายกลุ่ม “ แนวทางการประเมินเพื่อความก้าวหน้าวชิาชีพพยาบาล ยุคใหม่  
และหลุมพรางทีพ่บบ่อย” 
ผู้ด าเนนิการอภิปราย โดย อ. อรชร  มาลาหอม อุปนายกเขตอุบลราชธานี  
วิทยากรโดย  อ. บุญร่วม ปรปิณุณะ   หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนครพนม 
อ. พิมลพันธ์  เจริญศรี   เลขานกุารคณะกรรมการประเมินผลงานเขตสุขภาพที่ 10  

16.00 -16.30 น. AAR 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เชา้ เวลา 10.30 – 10.45 น. บ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. หรือตามความเหเหมาะสม 


