
การประชุมวิชาการออนไลน์ 

เรื่อง 

Legal Issue and Moral Distress  

in Nursing & Midwifery 

วันที่ 3-4 เมษายน 2566 

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 จัดการประชุมออนไลนผ์่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน 

จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  

เข้าบัญชอีอมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธบิด ี

ชื่อบัญช ี ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางการพยาบาลรามาธิบดี (2) 

เลขที่บัญช ี 026-461653-8 
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ** 

 ผู้เข้าร่วมประชุมได้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับจรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และสามารถปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างมีมาตรฐานตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 พยาบาลวชิาชีพ ผู้ปฏบัิตกิารพยาบาลขัน้สูง อาจารย์พยาบาล 

บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข และผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง              

จากโรงพยาบาลตา่งๆ ท้ังภาครฐัและเอกชนท่ัวประเทศ  

จ านวน 200 คน 

 เปิดรับตัง้แต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2566 

 ช าระคา่ลงทะเบียน พร้อมแนบหลกัฐานการช าระเงนิ 

ภายในวนัท่ี 25 มนีาคม 2566 

 ลงทะเบียนออนไลนแ์ละแนบหลักฐานการช าระเงินได้ท่ี 

   www.ramacne.com หรือสแกน QR Code  

CNEU 12 หน่วยคะแนน 

 รองศาสตราจารย ์ดร.แสงทอง ธรีะทองค า 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ 
 อาจารยพ์ชิญา ทองโพธิ ์
 งานบรกิารวชิาการ รว่มกบัฝา่ยเทคโนโลยีดจิิทัลและสื่อสารองค์กร  

และสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 
โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบรกิารวชิาการและศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่งทางการพยาบาลรามาธบิด ี
โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512   โทรสาร 0-2201-2011 

 
 
 

               @RamaCNEC      
 

                ramaccne@mahidol.ac.th  
 

                บริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี

ค่าลงทะเบียนและการช าระเงิน 

สแกนเพือ่ลงทะเบยีน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

การสมัครเข้าร่วมประชุม 

วธิีด าเนินการประชุม 

หน่วยคะแนนการศกึษาต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ติดต่อขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ 

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/


     นโยบายการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ท่ีก าหนดหลักเกณฑ์   
การด าเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูม ิ       
ท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ  
และมมีาตรฐาน ในระบบสุขภาพท่ีมีความซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มขึ้น      
ดังเห็นจากการร้องเรียนจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่ีท าให้เกิดการ
เผยแพร่ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อพยาบาล องค์กร 
และวิชาชีพ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน 
ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กอปรกับสถานการณ์
โรคโควิด-19 ท่ียังแพร่ระบาด และแนวคิดดิจิ ทัลเทคโนโลยี 
ด้านสุขภาพท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีการรับรู้
ด้านสุขภาพ และความคาดหวัง ต่อพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
อย่างไร้ขีดจ ากัด ขัดแย้งกับอัตราก าลังคนในวิชาชีพต่อปริมาณงาน       
ท่ีได้รับ ซึ่งหลายกิจกรรมเกินก าลังความสามารถ และขอบเขตของ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แต่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย 
ท่ีไดร้บัมอบหมาย กอ่ใหเ้กดิภาวะบีบคัน้ทางจรยิธรรมทางการพยาบาล 
(moral distress in nursing) จึงอาจส่งผลให้ เกิดประเด็นปัญหา 
ทางกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพจึงต้องมีความรู้
และทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ 
การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ท าให้ผู้ใช้บริการ
ปลอดภัยและพึงพอใจ ลดความเสี่ยงในการร้องเรียนทางจริยธรรม 
กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความส าคัญของการส่งเสริม
สมรรถนะทางจริยธรรมและกฎหมายของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะ
ช่วยปกป้องพยาบาลวิชาชีพ จึงจัดประชุมวิชาการกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล ครั้งท่ี 8 ภายใต้หัวข้อ “Legal Issue 
and Moral distress in Nursing & Midwifery” เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

หลังสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ 

 อธิบายความรู้ทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 

08.00–10.00 น. การบรรยายเรื่อง คลินิกการพยาบาลและ 

  การผดุงครรภ์: เหลยีวดูกฎหมาย 

  โดย รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า 

  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพยำบำลรำมำธิบดี      

  ฝ่ำยกำยภำพและพัสดุ 

10.00–10.15 น. พัก 15 นาที 

10.15–12.15 น.  การบรรยายเรื่อง Ethical & Legal Issue in      

  Midwifery 

  โดย อ.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล 

  กรรมกำรสภำกำรพยำบำล 

12.15-13.00 น. พัก 45 นาที 

13.00-15.00 น. การบรรยายเรื่อง การเปิดเผยความผิดพลาด 

  ทางการแพทย์และแนวทางแก้ไข 

  โดย รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 

  ผู้ช่วยเลขำธิกำรแพทยสภำ 

15.00-15.15 น. ประเมนิผลและปิดการประชุม 
************ 

  

 

 

เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกับ 

งานบริการวชิาการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดีได้ที่  

Line Official Account: @RamaCNEC 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 

08.30–08.45 น.   พิธีเปิดการประชุม  

   โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ 

         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพยำบำลรำมำธิบดี 

08.45–10.15 น.  การบรรยายเรื่อง สื่อสังคมออนไลน์:  

  Ethical and Legal Issue in Nursing   

   โดย  รศ.ดร.พูลสุข เจนพานชิย์ วิสุทธิพันธ์ 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพยำบำลรำมำธิบดี 

10.15–10.30 น.  พัก 15 นาที 

10.30–12.15 น.  การบรรยายเรือ่ง เหลยีวหน้า แลหลงั อัตราก าลงัคน:  
  ความเสี่ยงทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

  โดย  อ.ดร.กฤษดา แสวงดี  

  อุปนำยกสภำกำรพยำบำล  

12.15–13.00 น.  พัก 45 นาที 

13.00–14.15 น.  การบรรยายเรื่อง Ethical & Legal Issue in  

  Plastic Surgery 

  โดย  รศ.นพ.เฉลมิพงษ์ ฉัตรดอกไมไ้พร 

      หัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร ์ 

  คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบด ี   

14.15-14.30 น.  พัก 15 นาที 

14.30-16.00 น.  การบรรยายเรื่อง Ethical & Legal Issue:  

  Emergency Care 

  โดย  ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ ์สิทธิชาญบัญชา 

  รองคณบดฝี่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศ  

  คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ก าหนดการ ก าหนดการ 


