
 

โครงการการประชุมวิชาการสญัจร ครั้งที่ 2/2561 

เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ: ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ประธานฝา่ยวชิาการฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หลักการและเหตผุล 
 

การนิเทศการพยาบาลเป็นการที่ผู้บริหารในแต่ละระดับเข้าไปมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในการปฏิบัติกิจกรรมทางการ
พยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล โดยมีการก ากับ แนะน า ติดตาม สนับสนุนจนท าให้สามารถบรรลุผลส าเร็จในงาน
การพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการพยาบาลนั้นต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติการทางการพยาบาล  มี
จริยธรรม คุณธรรม สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และเกิดความพึงพใจในการปฏิบัติงานที่มีผลมาจากกการ
นิเทศนั้น  โดยหลักการนิเทศง่ายๆที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จนั้น ควรใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์  
วัฒนธรรมและความเชื่อ ต้องใช้ความร่วมมือ ความเป็นทีม ต้องมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ จึงจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี 

 

ในปจจุบันควรเปนการนิเทศการ พยาบาลแบบสมัยใหม คือ เปนหลักการที่เนนการมีสวนรวม การปฏิบัติงาน    
รวมกันไมใชตรวจตรา งาน มีรูปแบบที่หลากหลาย ใหความส าคัญตอบุคคล ความตองการความแตกตางระหวางบุคคล 
เอาใจใสตอความรูสึกการสรางสัมพันธภาพและสรางบรรยากาศใหเปนกันเองไมเครียดให ขอเสนอแนะอยางสรางสรรค
ใหผูปฏิบัติพัฒนาตนเองดวยความพึงพอใจ ทั้งดานความรูและทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาล ใหสอดคลองกับนโยบาย 
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน  น าหลักวิทยาศาสตรมาใชแกปญหาอยางมีเหตุผล ใชหลักการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมินผลทั้งกระบวนการและผลลัพธ เพื่อใหเกิดผลการพัฒนาทั้งคนและคุณภาพการบริการ 

 

ซึ่งคุณภาพที่วัดไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ (Effective Quality) โดยผูรับบริการ
สามารถบอกถึง ความประทับใจ หรือความไมพึงพอใจในบริการที่ไดรับ  คุณภาพการพยาบาลที่วัดไดจากความรู
ความสามารถของบุคลากรทางการ พยาบาล (Cognitive Quality) ซึ่งบุคลากรจะตองมีความรู ความสามารถเฉพาะและ
ปฏิบัติการ อยางมีเปาหมาย โดยมุงใหผูรับบริการมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนได ถูกตอง ซึ่งวัด
ไดจากการใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล โดยการตรวจสอบ จากการบันทึกทางการพยาบาลจาก
เอกสารรายงานประจ าตัวของผูรับบริการ   คุณภาพที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติดวยความช านาญ มีทักษะที่ถูกตองตาม
หลัก วิชาการและเทคนิค (Psychomotor Quality) ที่สามารถประเมินไดจากใหผูปฏิบัติประเมินตนเอง หรือผูรวมงาน
ประเมิน โดยการสังเกต การสอบถามของผูบริหารทางการพยาบาล และจากค า บอกเลาของผูใชบริการ  ซึ่งคุณภาพที่จะ
เกิดขึ้นได้ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น การนิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิกมีส่วนส าคัญยิ่ง  

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเขตอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการนิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิกเพื่อน าลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร พยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และ
เป้าหมายชองการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการนิเทศทางการพยาบาลเชงิคลินิกที่มุง่ลงสู่การปฏบิตัิ 
2. เพื่อให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถน าการนิเทศเชิง

คลินิกปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนก์ารท างานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
3. เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลวชิาชีพ และบุคลากรสุขภาพ 

 

 



 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. พยาบาลวชิาชีพมีความรูน้ิเทศทางการพยาบาลเชิงคลนิิก และน าลงสู่การปฏิบัติอยา่งเปน็รูปธรรม 
2. พยาบาลวชิาชีพและบุคลากรสขุภาพมีแนวทางในการนิเทศเชงิคลินิกที่ตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพและ

การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
3. สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เสริมสร้างสัมพนัธ์ภาพซึ่งกันและกัน 

 

เป้าหมาย 
พยาบาลวชิาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพและผูท้ีส่นใจจ านวน 300 คน 
ค่าลงทะเบียน คนละ 400 บาท/คน 

วิธีด าเนินการ: การประชุมวชิาการประกอบด้วย 
1. การบรรยายวิชาการโดย อ.ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน  อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัชนิวัตร    
2. การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศเชิงคลนิิกจากผูบ้ริหารการพยาบาล 
3. การน าเสนอผลงานการวิจัย จากเครือข่ายวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการประชุม 
4. ประเมินผลโดยการสงัเกตจากการซักถามผู้เข้าประชุม และแบบสอบถาม    

 

วัน เวลา สถานที่ 
 วันจันทร์ที่  21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 -17.00 น.  

สถานที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   

แหล่งงบประมาณ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 

1. พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพยาบาลวิชาชพีมีความรู้และ
เข้าใจ สามารถให้นิเทศเชิงคลินกิด้านการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ได้อยา่งมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามจ านวนที่ก าหนด 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลตามตัวชี้วัดโดย แบบสอบถาม 

 

 

 

                                                                        .....…………………………………………ผู้เขียนโครงการ 
                                                                           (ดร.สุเพียร  โภคทิพย์) 
                                                                 ประธานฝ่ายร่วมฝ่ายวจิัย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                                                                   ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธาน ี
 
 

     ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                     

            (นางสุชาดา  เสตพันธ์) 

 อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

                                                                 ส านักสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธาน ี
 

…………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ 

                                                          (นางสาวนรีลกัษณ์  สุวรรณโนบล) 
                                                                ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                                                                    ส านกังานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
              ………………………………………………. ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                                          (นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสชิัย) 

                                                      นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

                                                           สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการประชุมวิชาการสญัจรคร้ังที่ 2 /2561 

เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ 

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน  
08.45-09.00 น. เปิดการประชุม ประธาน: นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กล่าวต้อนรับ: ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
กล่าวรายงาน: อุปนายกเขตอุบลราชธาน ี

09.00-14.00 น. นิเทศทางการพยาบาลเชงิคลินกิ ลงสู่การปฏบิัติ ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน   
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลัยชนิวัตร 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
14.00-16.00 น. ห้องที่ 1 : เสวนาประสบการณก์ารนิเทศทางการ

พยาบาลเชิงคลินิก ของผู้บริหารการพยาบาล 
-ระดับตติยภูม ิ
-ระดับทุติยภูม ิ
 
 

ผู้ร่วมเสวนาคนที่ 1. อ. ชูศรี  ทองกลม HN ICU 
Ortho โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ 
ผู้ร่วมเสวนาคนที่ 2. อ. กีรตยา  อินทรักษา  
HN ศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ผู้ร่วมเสวนาคนที่ 3. อ. นาถฤดี  สุลิสถิร  
HN OPD โรงพยาบาลยโสธร  
อ. อัญชลี  วิเศษชุณหศิลป์  ผู้ด าเนินรายการ 

13.00-16.00 . ห้องที่ 2 : น าเสนอผลงานวจิัยจากเครือข่ายวิจัยของ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดร.สุเพียร  โภคทิพย์  ประธานฝ่ายวิจัยเขตอุบลฯ 
ดร.จงกลนี จันทรศิริ   ประธานฝ่ายวิจัยเขตขอนแก่น 
ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ประธานฝา่ยวิจัย 
เขตนครราชสีมา 

16.30-17.00 น. อภิปราย ซักถามปัญหา ปิดประชุม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30-10.45 น. บ่าย เวลา 14.30-14.45 น.หรือตามความเหมาะสม 


