
 
สรวมชีพ ประณตน้อม อัญชล ี  สมเด็จพระ มหาราชินี ศรีพิสัย 
นวมินทร์ มหาราช จอมไผท   ขอเทิดไท้ เหนือเกล้า ชาวประชา 
ทรงส่งเสริม สร้างอาชีพ ประชาไทย  ชาวนาไร่ คลายทุกข์ สุขหรรษา 
ศิลป์แผ่นดิน ทรงสร้างสรรค์ ตระการตา ทรงคุณค่า ฝากไว้ ในแผ่นดิน 
พระราชกิจ เพ่ือชาวไทย มีหลายหลาก ผู้ทุกข์ยาก ผู้เจ็บไข้ ไร้ทรัพย์สิน 
ยื่นพระหัตถ์ ขจัดทุกข์ เป็นอาจณิ  ทั่วทุกถิ่น แซ่ซ้อง สาธุการ 
แปดสิบสี่ พรรษา ข้าพระบาท  อภิวาท เทพไท้ ทุกสถาน 
ขอเดชะ พระไตรรัตน์ อภิบาล  ดลบันดาล นิรภัย ไร้โรคา 
พระเกียรติคุณ ก าจรไกล แผ่ไพศาล  เจริญพระชนม์ ยิ่งยืนนาน สุขหรรษา 
สถิตคู่ นวมินทร์ มหาราชา   แผ่บุญญา คุ้มเกล้า ชาวไทยเทอญ 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ 

(ร้อยกรองโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  เสรีเสถียร)  

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 http: // www.tnc.or.th ISSN 1519 - 0614     

สภาการพยาบาล 
Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 

จดหมายข่าว 

กิจกรรมสภาการพยาบาล  
 
 สาระนา่รู ้: การสรา้งบรรยากาศจรยิธรรมในองคก์ร 
 
กรณีตวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้: การประกอบวชิาชพีไมไ่ดม้าตรฐาน 
 
 เรือ่งจากทีป่ระชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้ที ่8/2559 
 
ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งการก าหนดกจิกรรมการศกึษาต่อเนือ่งและการก าหนด
หนว่ยคะแนนของพยาบาลเวชปฏบิตัทิางตา พ.ศ.2559 
 
 
การเยีย่มผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภเ์พือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจ 
  
รางวลัศรสีงัวาลย ์
 
 สมาชกิถามมา - สภาตอบ 
 
ธนาคารความด ี
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พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ 

พี่ๆ  ทีเ่คารพ  และเพือ่นๆ นอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 จดหมายขา่วสภาการพยาบาลฉบบันีเ้ปน็ฉบบัท่ี 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2559 สมาชกิคงจะไดร้บัจดหมายขา่ว
ฉบบัท่ี 3 ประจ าเดอืนพฤษภาคม -มถินุายน 2559 กนัแล้วนะคะ ผูท่ี้ยงัไมไ่ดร้บัจดหมายขา่วโปรดตรวจสอบท่ีอยูข่องท่านกบังาน
ทะเบยีนสมาชกิท่ีโทร 02-596-7555-61 เพือ่ด าเนนิการแกไ้ขท่ีอยูข่องท่าน และจดัสง่จดหมายขา่วให้ถงึมอืท่านตอ่ไป 
 สาระของจดหมายขา่วฉบบันี ้มเีรือ่งของการสรา้งบรรยากาศจรยิธรรมในองคก์รเพือ่ให้สมาชกิรบัทราบ และน าไปปฏบิตั ิ
กรณีตวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้การประกอบวชิาชพีไมไ่ดม้าตรฐาน:การท างานเกนิขอบเขตวชิาชพี เรือ่งจากท่ีประชมุคณะกรรมการสภา
การพยาบาลครัง้ท่ี 8/2559 วนัท่ี 19 สงิหาคม 2559 เรือ่งแรกเนน้การตดิตามการแกไ้ขปรบัปรงุพระราชบญัญัตวิชิาชพีการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์พ.ศ.2558 ของนางสาวมลัลิการ ์และพวก เรือ่งท่ี 2 เปน็เรือ่งท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบการก าหนดบทบาทของสภา
การพยาบาลในการควบคมุก ากบัการปฏบิตักิารพยาบาลตามหลักจรยิธรรม จรรยาบรรณ และขอบเขตกฎหมายวชิาชพี เพือ่คุม้ครอง
ประชาชนให้ไดร้บับรกิารทางการพยาบาลท่ีมคีณุภาพมาตรฐานและปลอดภยั คอลัมน ์สมาชกิถามมา-สภาตอบ เนน้ค าถามเกีย่วกบั
การปลอมแปลงใบอนญุาตประกอบวชิาชพี เพือ่น าไปประกอบการท างานในโรงงานซึง่เกดิขึน้มากในเรือ่งนี ้ขอเตอืนสมาชกิทุกท่านได้
โปรดเกบ็รกัษาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีของท่านไวใ้นท่ีปลอดภยั อยา่ให้ใครน าใบอนญุาตของท่านไปปลอมแปลงใช ้ท าให้เกดิความ
เสยีหายแกต่วัท่านเองและวชิาชพี ท่ีส าคญัคอืท าให้เกดิความไมป่ลอดภยักบัผูร้บับรกิาร ซึง่เรือ่งนีห้ากมหีลักฐานและขอ้มลูเพยีงพอ 
สภาการพยาบาลจะด าเนนิการจบักมุผูก้ระท าผดิตอ่ไป 
 ส าหรบัธนาคารความด ีสภาการพยาบาลไดร้บัขอ้มลูจากหลายแหล่ง ซึง่จะด าเนนิการเผยแพรค่วามดขีองผูป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดงุครรภใ์ห้รบัทราบกนัโดยท่ัวถงึ เพีอ่ยกยอ่งเชดิชแูละเปน็ก าลังใจแกผู่ท้ าความดตีอ่ไป 

    พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ 
 

 บรรณาธกิารแถลง

สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีต่อนายกสภาการ
พยาบาลที่ได้รับรางวัลสตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559 

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล  
ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “สตรีผูม้ีบุคลิกดีเด่น” ปี 2559  

 จากสมาคมส่งเสรมิบุคลิกสตรี โดยเข้ารับเกยีรติบตัร  
จากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช  

เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ 
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 กิจกรรมสภาการพยาบาลในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2559

สภาการพยาบาลจัดประชุมวชิาการ สภาการพยาบาลสญัจร  
และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด  

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล น าคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพฯ  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2558 เวลา 10.00 น. และเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

สภาการพยาบาลร่วมบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  

ณ มูลนิธิ พอ.สว. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

Commencement Ceremony  
The ICN Leadership for Change Program (LFC TM) in Thailand 

Congratulation 
Class of 2/2558 : July 14, 2016 

 

  

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ
แลกเปลี่ยนนกัศึกษาจาก

ต่างประเทศ  
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต  

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 



4 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล                 ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 4 กรกฎาคม - สงิหาคม 2559 

 

 
*การสร้างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร  
(Creating Organization Ethical Climate) 

 บรรยากาศจริยธรรมในองค์กร หมายถึง บรรยากาศที่แสดงถึง
ความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างบุคคลทุกกลุ่มในองค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์ทีด่ี 
ระหว่างบุคคลในองค์กรกับผู้รับบริการ โดยอาศัยหลักการและแนวคิดทาง
จริยธรรม มีลักษณะเป็นครอบครัวเดียวกัน เช่น มีเมตตา กรุณาต่อกัน 
ซื่อสัตย์ รับฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปน็ตน้ บรรยากาศจรยิธรรมใน
องค์กรพยาบาล ครอบคลุมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้มารับ
บริการ ผู้ร่วมงาน ผูบ้ริหารการพยาบาล แพทย์ และกับผู้บริหารโรงพยาบาล 
ความส าคัญของบรรยากาศจริยธรรม 
 บรรยากาศจริยธรรมในสถานทีท่ างาน มีความส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มคีุณภาพจากผู้ให้บริการที่มี
จริยธรรม มีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ มีสัมพันธภาพทีด่ีต่อผู้
ให้บริการ และเกิดความศรัทธา ไว้วางใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย
จากผู้ให้บริการ 
 2. บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เนื่องจากการท างาน
ภายใต้บรรยากาศจริยธรรม ผูบ้ริหาร และผู้ปฏบิัติงานทุกระดบัปฏิบัติต่อกัน
ด้วยการให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน ท าให้ลดความขัดแย้งในการท างาน และ
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน 
 3. การคงอยู่ในงานของบุคลากรนานขึน้ เนื่องจากบรรยากาศ
จริยธรรมท าให้บุคลากรเกิดความสุข มีความพึงพอใจในงาน มีขวัญและ
ก าลังใจ รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน ส่งผลให้มีความยึดมั่นผูกพนั
ต่อองค์กร 
 4. ลดความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนฟูองร้องผู้ให้บริการ เนื่องจาก
การปฏิบัติงานด้วยความสุข และความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มี
คุณภาพ และปลอดภัย สอดคลอ้งกับคุณค่าและความเชื่อ และความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความประทบัใจ และพงึพอใจใน
บริการ 
 5. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน และลดการสูญเสีย
จากการฟูองร้อง เนื่องจากองค์กรที่มีบรรยากาศจริยธรรม ท าให้ผู้บริการ
และผูป้ฏิบัติทั่วไปทัง้องค์กรให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิานเพื่อเปูาหมาย
เดียวกัน คือผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพบนพืน้ฐานจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
แนวทางการสร้างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร 
 1. ก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านจริยธรรมที่ชัดเจน เช่น การ
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล (nursing ethics commit-
tee) ทั้งระดับกลุ่มการพยาบาลและระดับหอผู้ปุวย/หน่วยงาน การก าหนดให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางจริยธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ การก าหนดให้การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ 

ส าคัญในการประเมินผลการปฏบิัติงาน และประเมินเพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งของผู้บริหารและผู้ปฏบิัติ เป็นตน้  

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 
โดยคณะกรรมการจะต้องเป็นผูท้ี่ได้รับการยอมรับดา้น
พฤติกรรมจริยธรรม มีความรู้ และทักษะทางจริยธรรม 
 3. จัดสิ่งแวดล้อมในสถานท างานที่เอ้ือต่อพฤติกรรม
จริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เช่น จดัสถานที่
ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่นชมรมจิตอาสา เปน็ต้น จดับอร์ดให้
ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารด้านจริยธรรมที่เกิดข้ึนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางในการสื่อสารด้าน
จริยธรรมในองค์กร เช่น ในที่ประชุม เว็บไซด์ หนังสือเวียน 
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายจริยธรรมในโรงพยาบาลหรือระหว่าง
โรงพยาบาล 
 4. ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมจริยธรรมทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและหนา้ที่การงาน 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาล มอบหมายงานให้
เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 
จัดสิ่งแวดล้อมทีป่ลอดภัยในการปฏิบัติงาน และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 5. องค์กรยึดหลักจริยธรรมเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างบรรยากาศจริยธรรมดังนี ้
 5.1 หลักการเคารพเอกสิทธิ์ (respect for auton-
omy) องค์กรต้องสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับในองค์กรให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยการ
ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล ให้เกียรติ จะท าให้
บุคลากรรับรู้ว่าได้รับอิสระในการตัดสินใจในการปฏบิัติหนา้ที่
ตามขอบเขตวิชาชีพ สามารถแสดงบทบาทอิสระในการดูแล
ผู้ปุวย และบุคลากรให้อิสระกับผู้ปุวยและครอบครัวในการ
ตัดสินใจ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปุวยและครอบครัว 
 5.2 หลักการท าประโยชน์ (beneficence) องค์กร
สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา 
ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอาใจใส่ และให้การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ทัง้เร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั บุคลากรทุกระดับให้
การดูแลผู้ปุวยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ องค์กรให้
ความส าคัญของการสง่เสริมการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
ของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรไดป้ฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  

สาระน่ารู้     
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  5.3 หลักการไม่ท าอันตราย (non-maleficence) องค์กร
สร้างบรรยากาศจริยธรรมโดยอาศยัหลักการไม่ท าอันตราย จะส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน โดยไมใ่ห้เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ปุวย รวมทั้งบุคคลอื่นๆได้รับความเดือดร้อน เส่ือมเสียชื่อเสียง อับอาย 
หรือได้รับอันตราย ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตัง้ใจ ผู้บริหารไม่ใช้อ านาจเพือ่กลั่นแกล้ง 
ให้ร้ายผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความขัดแย้งกับตน 

 5.4 หลักความยุติธรรม (justice) องค์กรสร้างบรรยากาศ
ของความยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เลน่พรรคเล่นพวก จะท าให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ให้การดูแลผู้ปุวย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหารให้การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่า
เทียม ปราศจากอคติหรือความล าเอียงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้
ผู้บริหารต้องจัดสรรทรัพยากรในการบริหารงานและการดูแลผู้ปุวย
อย่างเพียงพอ เหมาะสมตามความจ าเป็น 
 5.5 หลักการบอกความจริง (veracity or truth telling) 
องค์กรสร้างบรรยากาศให้บคุลากรปฏิบัติงานโดยให้ความส าคญัของ
การพูดความจริง และไมโ่กหกหลอกลวงกัน จะท าให้บุคลากรใน
องค์กรมีความจริงใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีระบบการบันทึก
ข้อมูลที่เป็นจริง ผูปุ้วยต้องไดร้ับขอ้มูลที่เป็นจริงเกีย่วกับภาวะสุขภาพ
และการรักษาของตน ไม่ถูกหลอกลวงหรือโน้มนา้วให้ใช้บริการเกิน
ความจ าเป็น 
 5.6 หลักความซื่อสตัย์ (fidelity) องค์กรสร้างบรรยากาศใน
การท างานด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งรวมถึงการรักษาสญัญา  
  

(promise keeping) โดยบุคลากร ต้องให้ความส าคัญกับการรักษาสญัญา
ที่ให้ต่อกัน หรือให้กับผู้ปุวย และการปกปิดความลับ (maintaining con-
fidentiality) โดยบุคลากรต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของเพือ่น
ร่วมงาน และของผู้ปุวย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือกฎหมาย
ก าหนด ผู้บริหารควรจัดสถานท่ีที่เหมาะสมเพื่อการพดูคุยปรึกษา หรือ
จัดเก็บเอกสารที่เป็นข้อมลูลับ 
 6. พัฒนาความรู้ และทักษะทางจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การก าหนดให้มีเนื้อหาดา้นจริยธรรมในการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การจัดประชุม อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมทางการ
พยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม การเยี่ยมตรวจทางจริยธรรม 
(ethics rounds) การประชุมปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
(ethics conference) ในหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมจริยธรรมและมีความรู้ และทักษะการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม 
 7. จัดระเบยีบส่งเสรมิและยกย่องผู้ที่ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง
ทางจริยธรรม เช่น การมอบรางวัล เกียรติบัตรโลป่ระกาศเกียรติคณุ 
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พยาบาลต้นแบบด้านจรยิธรรมทางสือ่ต่างๆ 
 8. จัดระบบการประเมินบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร และ
ด าเนินการประเมินบรรยากาศจรยิธรรมในหอผู้ปุวย/หน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทุกระดับในการพัฒนา
บรรยากาศจริยธรรมในองค์กร 
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 กรณตีัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ การประกอบวิชาชีพไม่ไดม้าตรฐาน : การท างานเกินขอบเขตวิชาชีพ  

สรุปเรื่อง : สภาการพยาบาลได้รับเรื่องจากแพทยสภา                
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 ผู้ปุวยชายอายุ 55 ปี ได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์
ล้ม แฮนด์รถกระแทกบริเวณท้อง หลังเกิดเหตุกลับไปบ้าน 3 ช่ัวโมง 
ต่อมาปัสสาวะไม่ออก จึงไปโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง เวลา 17.30 น. 
มาถงึหอ้งฉกุเฉนิ พยาบาลวิชาชีพ 6  หวัหนา้ห้องฉุกเฉิน ได้ตรวจหน้าทอ้ง
ผู้ปุวย พบว่ามีแผลถลอก bladder full หน้าท้องไม่แข็งตึง กดเจ็บ
เล็กน้อย ได้แนะน าวิธีช่วยให้ผู้ปุวยปัสสาวะได้เอง ตรวจหน้าท้องซ้ า
พบว่าไม่มี bladder full แนะน าผู้ปุวยให้พักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อ
สังเกตอาการ และอธิบายกับญาติว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ในช่องท้อง 
ญาติจึงยินยอมให้ผู้ปุวยอยู่ โรงพยาบาล เวลาประมาณ 18.00 น. 
พยาบาลวิชาชีพคนเดิม จึงสั่ง admit ผู้ปุวย และเขียนค าสั่งการรักษาให้
พยาบาลหอผู้ปุวยในเป็นผู้ด าเนินการ โดยไม่ได้รายงานแพทย์ 
  ผู้ปุวยเข้าพักในหอผู้ปุวยในเพื่อสังเกตอาการ เวลาประมาณ 
23.00 น. ผู้ปุวยบ่นปวดท้องมากขึ้น หน้าซีด Hct.42% พยาบาลเวรบ่าย
ใส่ gastric tube ได้ content สีขาวขุ่นออกมาประมาณ 100-200 cc. 
มีกลิ่นเหล้า ผู้ปุวยยังบ่นปวดท้อง จึงให้ Tarmal 1 amp (m) แต่ไม่ได้
รายงานแพทย์ และไม่ได้บันทึกการรักษาพยาบาลใดๆ ไว้ในแผนการดูแล
รักษาผู้ปุวย ในเวรดึก (เวลา 24.00–8.00 น.) พยาบาลเวรดึกขึ้นรับเวร 
ได้รับทราบว่ามีผู้ปุวย observe อาการ 1 คน พร้อมรายละเอียดต่างๆ 
จากการบอกเล่าของพยาบาลเวรบ่าย หลังจากนั้นได้ไปดูผู้ปุวยและตรวจ
หน้าท้องไม่มีอาการแข็งตึงแต่มีอาการเกร็งเมื่อถูกกด 
   เวลาประมาณ 7.00 น. ของวันรุ่งขึ้นผู้ปุวยปวดท้องมากขึ้น 
พยาบาลเวรดกึจงึฉดียา Tarmal 1 amp (m) แล้วส่งเวรกับพยาบาลเวรเช้า 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ปุวยรายนี้ ทุกเวรไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ปุวย แต่ใช้วิธีส่งเวรด้วย การจ าและเล่าต่อตามค าบอก เป็นวิธี
ปฏิบัติต่อๆ กันมาจากพยาบาลรุ่นพี่ที่อยู่ก่อน โดยจะบันทึกการดูแล
รักษาผู้ปุวยเฉพาะผู้ปุวยรับใหม่ ผู้ปุวยที่มีอาการหนักและมีการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น 
พยาบาลเวรเช้าได้รับทราบเกี่ยวกับผู้ปุวยรายนี้จากการส่งเวรที่โต๊ะ
ท างาน จากนั้นได้ไปดูผู้ปุวย พบว่ารู้สึกตัวดี หน้าท้องแข็งตึงเล็กน้อย บ่น
ปวดท้อง ให้น้ าเกลือ และใส่ N.G.tube อยู่  มี  content ติดถุงอยู่
เล็กน้อย เวลา 08.30 น. แพทย์เวรเช้ามาตรวจผู้ปุวยอื่น แต่ไม่ได้ตรวจ
ผู้ปุวยรายนี้จนกระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น. แพทย์ประจ าตึกมาตรวจ
ผู้ปุวย และเริ่มจากผู้ปุวยรายนี้พยาบาลเวรเช้า จึงเข้าไปรายงานอาการ 
แพทย์ตรวจเสร็จสั่งให้ refer ผู้ปุวยไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลจังหวัด 
ภายหลังการผ่าตัดผู้ปุวยได้ถึงแก่กรรม 
  

การวิเคราะห์กรณี 
สาเหตุ : 1.  พยาบาลท าการรักษาพยาบาลผู้ปุวยโดยมไิด้รายงานแพทย์ 
แผนการรักษาพยาบาลเกิดจากการสั่งการของพยาบาลเองทั้งที่ห้อง
ฉุกเฉินและหอผู้ปุวย  เป็นการปฏบิัติงานเกินขอบเขตของวิชาชีพ 

2.  ไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปุวย 
ปัจจัยเสริมที่ท าให้เกิดสาเหตุ : การปฏิบัติงานที่ไม่มีระบบที่
เหมาะสมในเรื่องการรับเวร  ส่งเวร การรายงานแพทย์ รวมทั้ง
มิได้ให้ความส าคัญกับการเขียนบันทึกรายงาน  
ประเด็นทางจริยธรรม 
  การสั่งการรักษาผู้ปุวยของพยาบาลห้องฉุกเฉินละหอผู้ปุวยใน 
รวมทั้งการไม่รายงานแพทย์เมื่อผู้ปุวยมีอาการรุนแรงขึ้น และการไม่เขียน
บันทึกการรักษาพยาบาล การกระท าดังกล่าวเป็นการประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฝุาฝืนข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัด
และเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 
หมวด 2 ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ ข้อ 4 ผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ ต้องรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุดฯ 
และข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึง
ความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ 
ประเด็นทางกฎหมาย 
 1.  การเสียชีวิตของผู้ปุวยหลังการท าผ่าตัดที่โรงพยาบาล
จังหวัดถือว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการมิได้ใช้มาตรฐานวิชาชีพที่ดีในการ
ดูแลผู้ปุวย เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 291 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าโดยประมาทและ
การกระท าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 
 2. การเสียชีวิตของผู้ปุวยจากกการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
พยาบาลอาจต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้ปุวยด้วย เพราะ
เป็นการกระท าผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ที่
บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย 
ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
 กรณีนี้มิได้มีการด าเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งเนื่องจาก
ครอบครัวของผู้ปุวยพอใจความช่วยเหลือท่ีได้รับจากโรงพยาบาล 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
  คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให้ลงโทษพยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน และพยาบาลหอผู้ปุวยในให้ว่ากล่าวตักเตือน ตามมาตรา 41(4) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลฯ พ.ศ.2528 
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การติดตามทวงถามการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2558 

ของนางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ และพวก 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 
6/2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่
กระทรวงสาธารณสุขติดตามการขอแก้ไขพระราชบญัญตัวิชิาชพีการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์พ.ศ. 2528  ตามที่นางสาวมัลลิกา       
ลุนจักร์  ได้เสนอขอแก้ไขในนามกลุ่มพยาบาลที่เรียกตัวเองว่า
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการฯ มีมติเป็น
เอกฉันท์ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเนื่องจากยังคงมีความ
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และสภาการพยาบาลได้มีหนังสือ
แจ้ งปลั ดกระทรว งสาธารณสุ ขทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อที่ 
สภ.พ.01/03/223 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559    
  ต่อมานางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ มีหนังสือที่ สพยท.14/ 
2559 ไม่ลงวันที มิถุนายน 2559 ลงรับสภาการพยาบาลเลขที่ 
908/59 วันที 1 กรกฎาคม 2559 ติดตามทวงถามการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ.ศ.2528 
เนื่องจากครบก าหนด  90 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกสภาการ
พยาบาลจ านวน 89 คน แนบท้ายมาด้วยเพ่ือขอให้สภาการ
พยาบาลด าเนินการแก้ไขพระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ์ พ.ศ. 2528 มาตรา4 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 
17 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 25 และจัดประชุมใหญ่ตัวแทน
สมา ชิ ก วิ ส า มั ญทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  ร า ยล ะ เ อี ย ดต า ม เ อก ส า ร            
3.1 / 7 /2559 
          จงึเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพ่ือพิจารณาขอ้เสนอ
ของนางสาวมลัลกิา ลนุจกัร ์และพวก ในประเดน็ 
 1) ขอให้สภาการพยาบาลด าเนินการแก้ไขพระราชบญัญตัิ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ.2528 มาตรา 4 มาตรา 6 
มาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 25 
  2) ขอให้สภาการพยาบาลจัดประชุมใหญ่สมาชิกวิสามัญ 
 

มติที่ประชุม    
1.  ข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไพระราชบัญญัติวิชาชีพ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ พ.ศ. 2528 และทีแ่กไ้ข
เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2540 ซึง่ก าลงัใชอ้ยูย่งัคงมคีวามเหมาะสม
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่แก้ไข
พระราชบัญญัติวิชาชีพฯฉบับปัจจุบัน สภาการพยาบาล
จะด าเนินการแก้ไขเฉพาะกฎกระทรวง หรอืระเบยีบ หรือ
อ่ืนๆซึง่อาศยัอ านาจตามบทบญัญตัทิีก่ าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ
วชิาชพีฯเท่านั้น 

2.   การขอให้สภาการพยาบาลจัดประชุมใหญ่วิสามัญนั้น 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ไม่ได้ บัญญัติให้อ านาจหน้าที่แก่สภาการพยาบาลที่จะจัด
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้แต่อย่างใด ดังนั้นการขอให้
สภาการพยาบาลจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาการพยาบาล
จึงไม่อาจด าเนินการจัดการประชุมได้ตามที่ นางสาว
มัลลิกา  ลุนจักร์  และพวกร้องขอ 

3. สถานะทางกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่เรียกชื่อว่าสหภาพ
พยาบาลแห่งประเทศไทย  สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบ
แลว้ไมพ่บวา่กลุม่บคุคลทีเ่รยีกชือ่วา่สหภาพพยาบาลแหง่
ประเทศไทย ไดร้บัการจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และไมพ่บหลกัฐานการ
จดทะเบยีนเปน็สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 86 ประกอบมาตรา 87 แต่
อย่างใด สหภาพพยาบาลแหง่ประเทศไทย จงึไมม่ฐีานะเปน็
บคุคลหรอืนติบิคุคลตามกฎหมายทีจ่ะกระท าการแทนบคุคล
หนึง่บคุคลใดไดแ้ตอ่ยา่งใด 

4.   ใหส้ านกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาลท าหนงัสอืแจง้มตใิห ้    
นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ ทราบต่อไป 

เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 8/2559 วนัที่ 19 สิงหาคม 2559 

เร่ืองที่ 1 
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บทบาทสภาการพยาบาลในการควบคุมก ากับการปฏิบัติการพยาบาล 
ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และขอบเขตกฎหมายวิชาชีพฯ  

เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 
 

 สภาการพยาบาล เป็นองค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีเปูาหมายหลักเพ่ือการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย สภาการพยาบาล จึงมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม ก ากับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นไป  อย่างถูกต้อง ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่แรก
เกิด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งในภาวะปกติและเจ็บปุวยได้รับการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพบางแห่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืนที่มิใช่บทบาทของพยาบาล และเป็นการปฏิบัตินอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพก าหนด อาทิ การฉีดเคมีบ าบัดใน  
หอผู้ปุวยทั่วไป การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด การเย็บแผลที่มีขนาดใหญ่ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและบริเวณที่เป็นจุด
อันตราย การเจาะเส้นเลือดแดงตรวจหาออกซิเจน (ABG) การส่งต่อผู้ปุวยในภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการน าส่ง 
การท าคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง การน าสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายผู้ปุวย การดึงกระดูกหักผิดรูปให้เข้าที่พร้อม
การใส่เฝือก การดึงขากรรไกรค้างให้กลับเข้าที่ ( reduce lock jaw) การใส่ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการช๊อต
ไฟฟูาแรงสูงกระตุ้นหัวใจ ในห้องฉุกเฉิน (Defibrillation) การชันสูตรพลิกศพ การฉีด Contrast media เป็นต้น การปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าวของพยาบาล เป็นการกระท าที่ก้าวล่วงภารกิจของวิชาชีพเวชกรรม และเกินขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพก าหนดไว้ 
ส่งผลให้พยาบาล และหน่วยงานเสี่ยงต่อการถูกฟูองร้องและด าเนินคดีทางกฎหมาย และผลกระทบที่ส าคัญที่สุดคือ ความเสี่ยง/
อันตรายต่อประชาชน     ผู้ได้รับบริการ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้ผ่านการศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในภารกิจดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ จึงไม่มีความรู้และทักษะอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดให้นักศึกษาได้
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะท้ังทางวิชาการ และวิชาชีพ เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เท่านั้น การปฏิบัติภารกิจที่ไม่ใช่บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการแล้ว ยังเป็นการกระท าที่ผิดทั้ง
จริยธรรม และกฎหมาย 

 สภาการพยาบาล ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย จึงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความถูกต้อง และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  
 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติเห็นชอบให้มีการก าหนดบทบาทสภาการพยาบาลในการควบคุมการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และขอบเขตกฎหมายวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการ
พยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยดังนี้ 

เร่ืองที่ 2 
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       ประกาศสภาการพยาบาล 
เร่ือง   การก าหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและ 

การก าหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
----------------------------------------- 

 

ตามที่สภาการพยาบาลได้ออกประกาศ เรื่องการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  การรับรอง
หลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการก าหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๔๗  นั้น  บัดนี้เห็นสมควรให้มีการก าหนดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องและการก าหนดหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ได้อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาดังกล่าวแล้วต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานด้านเวชปฏิบัติทางตาอย่างต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑. พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง และขึ้น
ทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 

 ข้อ ๒. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา คือ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
หรือวิชาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชปฏิบัติ
ทางตา  ได้แก่ 

 การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการ 
 การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อส าเร็จรูป หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือ แต่งต ารา เป็นต้น 
 การเพิ่มพูนความรู้อ่ืน ๆ ที่สภาการพยาบาลจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป 
ข้อ ๓. การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการรับรอง

สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  การรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการก าหนดหน่วย
คะแนน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๔. พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับหน่วยคะแนน ตามข้อ ๒. ไม่
น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยคะแนน และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางด้านการพยาบาลอื่นๆ ไม่น้อยกว่า  ๒๐ หน่วยคะแนน รวมแล้วไม่น้อย
กว่า ๕๐ หน่วยคะแนน  เพื่อน าไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต ของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละคร้ัง 

ข้อ ๕.  พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ได้รับหน่วยคะแนนในข้อ ๔. ตามหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  ให้น าหลักฐานมายื่นขอต่อใบอนุญาตได้ตามประกาศนี้ 

 

 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

      ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                 ทัศนา  บุญทอง 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง) 
             นายกสภาการพยาบาล 
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      ตามที่นางฐิติมา ปลื้มใจ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล
สงขลา ได้มีหนังสือที่ สข 0032.203 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 
2559 ถึงนายกสภาการพยาบาล เพื่อขอรับค าปรึกษากรณี
ที่ กลุ่ มการพยาบาลได้ท าข้อ เสนอถึ งผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลสงขลาของดเว้นการปฏิบัติภารกิจที่ เกิน
ขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลก าหนด โดย
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 
7 /2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเห็นควรให้มี
คณะท างานเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างสภาการ
พยาบาลและแพทยสภาในการศึกษา วิเคราะห์ขอบเขต
การปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล งานที่พยาบาล
ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค ภาระงานของแพทย์
ที่แพทย์จ าเป็นต้องมอบหมายให้พยาบาลกระท าการแทน 
ซึ่งจะต้องเป็นภารกิจที่ยอมรับร่วมกันทั้ง 2 ฝุาย พยาบาล
จะตอ้งมกีารศกึษา/ ฝึกอบรมให้มีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติ
ภารกิจนั้นได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการมอบหมาย อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการก าหนดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนตามที่สภาวิชาชีพก าหนด นอกจากนั้นจะต้องเสนอ
ให้ กพ. รับทราบภาระงานที่เพ่ิมขึ้นของพยาบาล และ
จะต้องน าไปเป็นเกณฑ์ก าหนดเงินค่าตอบแทนของ
พยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่แทนแพทย์  และเห็นควรให้
ทีมผู้บริหารจากสภาการพยาบาลเดินทางไปเยี่ยมและให้
ก าลังใจพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานั้น 
             นายกสภาการพยาบาลและคณะ จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วยเลขาธกิารสภาการพยาบาล  
รศ.ดร.อรญัญา เชาวลิต รศ.ดร.นงนชุ บุญยงั ดร.ราศี ลนีะ
กุล นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล และ นางสาวโสรัจจ์ 
จันทร์เสนีย์ ได้เดนิทางไปเยี่ยมเพ่ือรับฟังปญัหา สร้างขวัญ
ก าลังใจและความมัน่ใจในการประกอบวิชาชีพ ที่
โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวนัจันทร์ที่ 8 สงิหาคม 2559 โดย
มีผู้แทนจากโรงพยาบาลสงขลา จ านวน 5 คน รว่มหารือ
ในประเดน็ปัญหาประกอบดว้ยผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ประธานองคก์รแพทย์ หัวหน้าและรองหัวหนา้กลุ่มการ
พยาบาล และได้รบัข้อมูลจากประธานองค์กรแพทย์ และ   

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลว่าไม่ได้มอบหมายให้พยาบาลท า
หัตถการของแพทย์ แต่เป็นความมีน้ าใจของพยาบาลที่จะ
ช่วยปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นแทนแพทย์เอง และฝุาย
แพทย์โรงพยาบาลสงขลาได้ขอค าแนะน าจากนายกสภา
การพยาบาลว่า เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่ท า
ให้พยาบาลต้องท าหน้าที่เหล่านั้น  ถ้าให้ยุติการท าหน้าที่
ทันทีในระหว่างที่สภาการพยาบาลและแพทยสภาจะ
ปรึกษาหารือกันย่อมจะเกิดผลกระทบกับผู้ปุวย นายก
สภาการพยาบาลจึงขอให้แพทย์ที่มีความจ าเป็นต้อง
มอบหมายให้พยาบาลท าหัตถการของแพทย์ ขอให้แพทย์
ท าหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน ซึ่ง
ผู้อ านวยการรับที่จะด าเนินการตามนั้น และภายหลังการ
หารือกับผู้อ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล รพ.
สงขลาได้เชิญพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลา และ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา จ านวน 210 คน เข้า
ร่วมประชุม เ พ่ือรับฟังปัญหา และให้ค าแนะน าว่า
หัตถการที่ต้องท าเกินขอบเขตของวิชาชีพจะต้องมีการ
รับรู้และยอมรับร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่จะมอบหมายให้
พยาบาลปฏิบัติ และพยาบาลต้องได้รับการฝึกอบรมและ
ให้ถือเป็นภาระงานที่พยาบาลปฏิบัติ รวมทั้งส านักงาน 
กพ. ก็ต้องรับรู้ด้วย สภาการพยาบาลจะด าเนินการ
วิเคราะห์งานเหล่านี้และปรึกษาหารือกับแพทยสภาเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

การเยี่ยมผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 
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ความเป็นมาของรางวลั 
รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเดิมกระทรวงสาธารณสุข มีรางวัล 

“เพชรกาสะลอง” ต่อมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนาม “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล
พยาบาลดีเด่น โดยมติคณะรัฐมนตรีเสนอว่าให้เปิดกว้างเป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งสภาการ
พยาบาลได้มีการด าเนินการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๕ ปีแล้ว ดังนั้นใน
การประชุมคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบให้รวมรางวัลพยาบาลดีเด่น “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ “รางวัลพยาบาล
ดีเด่น” ของสภาการพยาบาล เป็น “รางวัลศรีสังวาลย์” ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้สม
คุณค่าและเกียรติยศแห่งรางวัลฯ ดังกล่าว  
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือ 
  สรรหา คัดเลือก ตัดสินและประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ 
  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พยาบาลท่ัวประเทศ 
  ส่งเสริม คุณค่าของวิชาชีพการพยาบาลและสร้างการยอมรับวิชาชีพการพยาบาล 

 

ประเภทรางวัลศรีสังวาลย์   
     รางวัลศรีสังวาลย์ มีประเภทรางวัล มีจ านวนท้ังสิ้น  ๒ รางวัล ดังนี้ 

  ๑) สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
     ๒) สาขาการพยาบาลในชุมชน 
ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นจ านวนเงินรางวัลละ ๓๐๐, ๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมประกาศ

เกียรติคุณให้แก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกตัดสินรับรางวัลศรีสังวาลย์ 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับรางวัล 
สัญชาติไทย 
เป็นพยาบาลวิชาชีพและหรือผดุงครรภ์ 
เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล 
มีหรือเคยมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์ในประเทศไทย  
มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง  การวิจัย, การศึกษาพยาบาล 

และการบริหารการพยาบาล ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และระบบ
สุขภาพโดยรวม อันก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพประชาชาติ 
      ผลงานดังกล่าวแลว้ต้องเป็นผลงานที่ไดส้ั่งสมมาอย่างต่อเนือ่งด้วยความตั้งใจ วิรยิะ อุตสาหะ 
อย่างชัดเจน 
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องค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ  ดังต่อไปนี้ 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 
 ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๒ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๓ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๔ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๕ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๖ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๗ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๘ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๙ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑๑ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
 คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ท่ีประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) 
 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 เครือข่ายพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ๔ เหล่าทัพ 
 ชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
 

ก าหนดการรับเสนอชื่อและคัดเลอืกพยาบาลดเีด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย ์
 องค์กรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อท้ัง ๒๓ องค์กร  ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมท้ังส่งแบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล  ประเภท  
รางวัลละ   ๑  คน มาท่ีส านักงานเลขานุการ “รางวัลศรีสังวาลย”์ ส านักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข   
อาคาร ๔ ชั้น ๔ ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามประกาศก าหนดแต่ละปี 
เพื่อด าเนินการพิจารณาและคัดเลือกต่อไป  

ก าหนดการประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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Q: เรียน   สภาการพยาบาล 
ขณะนีท้างจังหวัดสมุทรสาครมีการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเยอะมากเพ่ือน าไปประกอบการท างาน
ในโรงงานซึ่งทางโรงงานก็ไมท่ราบอยากให้ทางสภาการพยาบาลออกตรวจบ้าง อย่าท าเพิกเฉยนะ หรือจะให้
หนว่ยงานอื่นมาตรวจ 
     กนกวรรณ  
 A: เรียน   คุณกนกวรรณ 

ปัญหาการลักลอบปลอมแปลงใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการเข้าท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น 
 สภาการพยาบาลมิได้นิง่นอนใจกับปญัหาดังกล่าว ทั้งนี้เพราะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัยกับผู้รบับรกิารซึ่ง
ก็คือพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆและเปน็การท าลายภาพลักษณ์ของวิชาชพีพยาบาลแตก่ารที่จะเขา้
ตรวจค้นหรือเข้าจบักุมบุคคลใดสภาการพยาบาลจะต้องได้รบัข้อมูลที่ชดัเจนแล้วว่าสถานทีเ่หล่านั้นเกิดการกระท า
ผิดขึน้จริงหรือมีผู้กระท าผดิหลบซ่อนตัวอยู่ 
 สภาการพยาบาลจงึขอความร่วมมือมายังคุณกนกวรรณ และผู้ที่ทราบถงึสถานที่ลกัลอบปลอมแปลง
ใบอนุญาตหรือสถานที ่ที่พยาบาลปลอมเข้าท างาน หรอืพบเห็นผูท้ี่แสดงตนเป็นพยาบาล โปรดแจง้รายละเอยีด
ดงักลา่วกลบัไปยงัสภาการพยาบาล อาคารนครนิทรศร ี ในบรเิวณกระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมือง จังหวดันนทบรุ ี11000  หรือหากเป็นกรณเีร่งด่วน เพื่อการเข้าจับกุมผูก้ระท าผดิ สามารถแจ้งทาง
โทรศัพทห์มายเลข  
(02)596-7545, (02)596-7547, (02)596-7548 
 ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม หรอืสถานประกอบการใดๆ ที่จะรบัพยาบาลเข้าท างาน ควรตรวจสอบวฒุิ
การศกึษา และสง่ส าเนาใบอนุญาตทีน่ ามาแสดงให้กบัสภาการพยาบาลเพื่อตรวจสอบความถกูต้องก่อนรับเข้า
ท างาน  ทัง้นี้เพื่อปูองกนัความเสียหายทีเ่กดิขึ้นจากการหลอกลวง หรือฉ้อโกงค่าจ้าง รวมทั้งความไม่ปลอดภัยทีจ่ะ
เกิดขึ้นกบัผู้รับบริการจากพยาบาลปลอม 
 สภาการพยาบาลขอขอบคณุ คุณกนกวรรณทีแ่จ้งข่าว และหวงัเปน็อย่างยิ่งว่าสภาการพยาบาลจะได้รบั
ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณกนกวรรณ หรือจากผู้ที่ทราบ หรอืรู้เหน็การกระท าผดิเรือ่งการลักลอบปลอมแปลงใบอนญุาต 
เพื่อน าไปสู่การจับกุมผูก้ระท าผิดต่อไป  
 

 

สมาชิกถามมา...สภาตอบ  
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ธนาคารความด ี

 กรณีที่ 1  นางสาวสุจิตรา สิงห์เพชร  
นางสาวสุจิตรา สิงหเ์พชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบตักิารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นย่านมะปราง อ าเภอ
คีรีรฐันิคม จังหวัดสรุาษฎรธ์านี แจ้งว่า กลางดึกวันที ่24 กรกฎาคม 2559 ในขณะทีต่นก าลังจะอาบน้ าและคนในบ้าน
ก าลังจะเข้านอน พักผ่อน กม็ีเสียงเพ่ือนบ้านโทรเข้ามาแจ้งวา่ มคีนก าลังจะคลอดลกูที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 297 หมู่ 
1 ต าบลบ้านท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันคิม จงัหวัดสรุาษฎรธ์าน ี ซึ่งเปิดเป็นคลินิกชื่อ 44 คลินิก ตนจึงเปิดประตูบา้นลงไป
พบหญิงสาวชาวเมียนมาร ์มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและมีศีรษะเด็กโผลอ่อกมาจากช่องคลอด ขณะนั่งอยู่บนรถ
พ่วงข้างทะเบียน ขตต 349 สุราษฎร์ธาน ีจึงท าคลอดเดก็ผู้ชายในเวลา 21.45 น. และท าการปฐมพยาบาลแมแ่ละเดก็
ในเบื้องต้น ดว้ยการให้น้ าเกลือ เนื่องจากมีอาการซีดเซียว ก่อนจะโทรเรียกรถ Ems โรงพยาบาลคีรรีัฐนิคม เขา้ให้การ
ช่วยเหลอืและรับตัวส่งตอ่โรงพยาบาล 

นางสาวสุจติรา กล่าววา่ ส าหรับการชว่ยเหลือชาวเมียนมาร์ ในการท าคลอดดังกล่าว แม้วา่ไมไ่ด้สวมชุมยูนิฟอรม์
พยาบาลก็ตาม แตด่ว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ ท าให้มคีวามพร้อมตลอดเวลาที่จะชว่ยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรู้สกึดีใจที่ได้
ช่วยเหลอืชีวติแม่และเด็กดังกล่าว 
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กรณีที่ 2   นางกมล ตั้งรักษ์เมือง  
พยาบาลไบเกอร์ป๊ัมหัวใจช่วยหนุ่มโดนรถชน ชีพจรหยุดเต้น แต่ยื้อชีวิตได้ปาฏิหาริย์!  
วันที่ 4 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอพยาบาลสาวรุดเข้าปั๊มหัวใจชายที่ประสบอุบัติเหตุ
รถชนกลางถนน จากชีพจรหยุดเต้นจนฟื้นขึน้มาอีกครั้งหนึ่ง ด้านผู้เห็นเหตุการณ์ตา่งยกย่องการท าหน้าที่ของพยาบาลที่
สามารถช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงที เหตุเกิดเวลาประมาณ 17.00 น. ที่บริเวณแยกดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.

เมือง จ.อุดรธานี ชายคนหนึ่งขี่รถจัรยานยนต์ชน
กั บ รถจั ก รยานยนต์ อี ก คั น จนร่ า ง ก ระ เด็ น 
ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านที่สัญจรไปมาที่
บริเวณดังกล่าว ก่อนที่  นางกมล ตั้งรักษ์เมือง 
พยาบาลวิชาชีพ ประจ าส านักการสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ท ศ บ า ล น ค ร อุ ด ร ธ า นี  ซึ่ ง ขี่
รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี จึงเข้ามาช่วยเหลือ 
 
  
 

 จากการสอบถาม นางกมล ระบวุ่า ตนขี่
รถผ่านมาเหน็เหตุการณ์พอดี เมื่อเหน็ชายคน
ดังกลา่วนอนหมดสต ิหวักระแทกพืน้ได้รับ
บาดเจบ็จึงเข้ามาช่วยเหลือ กล่าว่า "ตอนไปถึงเขา
หายใจเฮือกสดุท้ายพอด ีจับชีพจรพบว่าหยุด
หายใจไปแล้ว จึงต้องปัม๊หวัใจ ประมาณ 5-7 นาที 
ผู้บาดเจบ็จึงเริ่มหายใจและลืมตาอกีครัง้" 
นอกจากนางกมลแล้ว  ยังมพียาบาลอีกคนหนึ่ง 
จาก ต าบลเชียงยืน มาดูแลผู้ได้รบับาดเจ็บคน
อื่นๆด้วย พยาบาลผู้เข้ามาชว่ยชีวติกล่าวอีกว่า 
หลังจากนั้นประมาณ 5 นาที รถของมูลนธิิก็มาถึงทีเ่กดิเหต ุตนจึงไดแ้จ้งข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้าดเจ็บเบือ้งต้นให้เจา้หนา้ที่ 
ก่อนที่เจ้าหนา้ที่จะน าตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานตี่อไป 
 นางกมลเปิดเผยว่า วินาทีนั้นคิดเพียงว่าต้องช่วยเหลือคนก่อน ตนเองเคยสูญเสียญาติจากอุบัติเหตุมาก่อน จึง
เข้าใจว่า ถ้าคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นญาติเราแล้วไม่มีคนช่วยเหลือจะท าอย่างไร ชาวบ้านก็ช่วยได้ในแบบของเขา เรามี
ความรู้ เรียนมาทางนี้ก็ต้องช่วยกันไป ถ้าผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป ไม่รู้ลูกภรรยา ครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไร  
 หลังมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าว มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ที่รวดเร็วของพยาบาล จนสามารถ
ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บเป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่ายกย่อง  
  



 

 
 
 
 

 
 วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล 
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก 
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก 
 ก าหนดออก ทุก 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ์ มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน            
  กรกฎาคม - สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม 
 การเผยแพร ่ 1. อภินันทนาการให้แก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ที่มีบัตรประจ าตัวที่ไม่หมดอายุ 
  2. เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบัติงานทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
 ผู้จัดการ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ระเบียบ 
 บรรณาธิการผู้ชว่ย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ 
 ผู้พมิพ ์- ผู้โฆษณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องัคณา สริยาภรณ ์                                                                                              

 กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ ์   
  ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นายบัญชา พระพล ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม        
  นายเอกชัย ฝาใต้ นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ นางสาวลักขณา แกว้ธรรม นางอภิญญา วัฒนธงชยั 

 
   จดหมายข่ าว 
    สภาการพยาบาล     
  Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 

ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเ ดือน  
เลขที่ ใบอนุญำต 71/2552 ปณฝ.  

สิ่งตีพิมพ์ 
เหตุขัดข้องที่น ำจ่ำยผู้รับไม่ได้ 

 1. จ่าหน้าซองไม่ชัด 

2. ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า 

3. ไม่ยอมรับ 

4. ไม่มีผู้ รับตามจ่าหน้า 

5. ไม่มารับตามก าหนด 

6. เลิกกิจการ 

7. ย้ายไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 

 8. อ่ืนๆ 

ลงชื่อ.................................................... 
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