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พี่ๆ  ทีเ่คารพ  เพือ่นๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับปีใหม่ไทย สภาการพยาบาลได้จัดกิจกรรมเพ่ือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือกิจกรรม “กตเวทิตาคารวะ” เพื่อรดน้ าขอพรแดอาจารย์
และพ่ีๆพยาบาลอาวุโสผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ มีพยาบาลจากหน่วยงานมาร่วมงาน
อย่างคับคั่ง งานเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

อยากเรียนถึงพ่ีๆ น้องๆให้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องประกอบ
วิชาชีพอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรม ได้น ากรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้มาตีพิมพ์ 

หน้า 14-15 ธนาคารความดี 

ฉบับนี้มีอะไร 
หน้า 3-4 ข่าวเด่นสภาการพยาบาล 

หน้า 5 กตเวทิตาคารวะ 

หน้า 6 จับตามอง : เรื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

หน้า 9 กิจกรรมสภาการพยาบาล  

     

เรื่องที่พยาบาลได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินกิจการ
สถานพยาบาลประเภทการผดุงครรภ์ แต่ได้ออก
หนังสือรับรองการปุวยให้แก่ผู้ปุวย ซึ่งเป็นการะท าเกิน
ขอบ เขตที่ ไ ด้ รั บ อนุญาตตามพระร าชบัญญั ติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 เป็นประเด็นทั้ งทาง
จริยธรรมและทางกฎหมาย ขอให้เพ่ือน พ่ี  น้อง ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายและระมัดระวัง
ในการประกอบการไว้ด้วย 

หน้า 8 พยาบาลท าด้วยใจ...ให้ด้วยชีวติ  

หน้า 13 สมาชิกถามมา...สภาตอบ 

 บรรณาธกิารแถลง 

 หน้า 7 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้:การออกหนังสือรับรองเกินอ านาจหน้าที่ 

หน้า 10-12 สาระนา่รู้: สุขภาวะทางเพศ  

     

จากคอลัมม์ “พยาบาล...ท าด้วยหัวใจ...ให้ด้วยชีวิต” 
สภาการพยาบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้อง
นลินรัตน์ ธนสิงห์ทอง อดีตพยาบาลโรงพยาบาลเอกชล      
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน ขณะช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 
เป็นตัวอย่างของความรับผิดชอบ เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น แต่
โชคร้ายต้องเสียชีวิตตนเองไป ด้วยขอกุศลผลบุญให้น าพาดวง
วิญญาณของน้องนลินรัตน์ ธนสิงห์ทอง สู่สุขติในสัมปรายภพ
ด้วยเทอญ 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 
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การก าหนดนโยบายผู้สูงอายุในชุมชน 
วิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักถึงปัญหาประชากร

สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้น าในวิชาชีพได้คาดคะเน
ไว้เมื่อหลายปีก่อนแล้วว่า ภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุเป็น
เรื่องส าคัญของวชิาชีพพยาบาลทีไ่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ได้มี
การก าหนดให้เพ่ิมวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุไว้เป็นวิชา
บังคับในหลักสูตรการศึกษาพยาบาลไว้ตั้งแต่เมื่อเกือบ 
30 ปี มาแล้ว และเมื่อปี พ.ศ.2541 เมื่อพระราชบัญญัติ
วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ก าหนดให้บัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์  ต้องสอบวัดความรู้ เ พ่ือรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลได้ก าหนดให้การสอบวัด
ความรู้วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาหนึ่ง ที่บัณฑิต
จะต้องสอบผ่านจึงจะได้รับใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพ นับเป็นการมองเห็นการณ์ไกลและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน 

นอกจากนั้ นแล้ว  สภาการพยาบาลยั ง ได้
ก าหนดให้มีการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
และเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ เป็นหลักสูตร 4 เดือน ทั้งได้
ก าหนดให้มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ
ผ่านการฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร และผ่านการประเมิน
จากสภาการพยาบาล ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
เป็น Advanced Practice Nurse : APN ในสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่ง APN เหล่านี้จะ 

 ขา่วเดน่สภา 

เป็นผู้น าในการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ปุวยสูงอายุที่มีปัญหา
ซับซ้อน และเป็นผู้จัดการเชิงระบบในการดูแลการสร้าง
รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติ ตลอดจนโครงการเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบัน
พยาบาลเหล่านี้ได้เป็นผู้น าและจัดการการดูแลผู้สูงอายุ
ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจน จัดเป็น Good และ Best 
practice ในหลายแห่งโดยเฉพาะในชุมชนเกือบทุกภูมิภาค 

ในปัจจุบันนี้ซึ่งคาดคะเนว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ สถิติผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน ติดเตียง 
และเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้น สภาการพยาบาลเห็นด้วยกับ
แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ควรได้รับการดูแลที่บ้านมากกว่า
การเข้ามารับการดูแลในสถานบริการจึงได้ประชุมพิจารณา
เสนอแนวคิดและนโยบายที่จะให้พยาบาลเป็นผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยให้มีทีมพยาบาลทักษะผสม (Skill-mixed 
nursing team) เป็นผู้รับผิดชอบช่วยดูแล 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา สภาการพยาบาล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาล ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์ประเวศ วะสี  พร้อมด้วยผู้แทนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาร่วมหารือและให้
ความเห็น แนวคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาการ
พยาบาลเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งนายกสภา
การพยาบาลมีความเชื่อว่าทีมพยาบาลน่าจะดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนได้ดี และมีความพร้อมมากกว่าบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ใน
วิชาชีพทางสุขภาพ กอร์ปกับสภาการพยาบาลได้ประกาศ 

“สภาการพยาบาลเสนอนโยบาย 
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” 

(อ่านต่อหน้า 4) 
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นโยบายแล้วเรื่องของการใช้ทักษะผสมในทีมการ
พยาบาล คือการมีผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) 
และพนักงานผู้ช่วยเหลือในการดูแล (Nurses’ Aides) 
หรือที่รู้จักกันในชื่อ Care Giver ท างานร่วมกันเป็นทีม 
ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานง่ายๆ 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรระดับวิชาชีพปฏิบัติทั้งหมด 
ท าให้พยาบาลวิชาชีพได้มีเวลาในการให้การพยาบาลที่
ต้องใช้ความรู้ และการวิเคราะห์ตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนโยบายการใช้บุคลากรพยาบาลทีม
ทักษะผสมนี้ได้ด าเนินการแล้วในสถานบริการ ส าหรับใน
ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เสนอว่า ทีม
ทักษะผสมด้านการพยาบาลนี้ ก็สามารถน าไปใช้ได้ใน
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติด
เตียง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ซึ่งสภาการพยาบาลได้รับ
ข้อมูลจากพยาบาลที่ท างานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ยืนยันข้อมูล
ว่าผู้สู งอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงนั้นส่วนมากจะมีโรค
ประจ าตัวอื่นด้วย เช่น เบาหวาน, ความดัน, หัวใจ และ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดเตียงนั้นเกือบทั้งหมดมีโรคเรื้อรัง 
และต้องการการดูแลที่มากกว่าอาสาสมัครธรรมดา ซึ่งมี
ความรู้ในเรื่องสุขภาพไม่มากพอ สภาการพยาบาลเห็นว่า
กลุ่มติดเตียงนี้  บุคลากรเยี่ยมบ้านน่าจะระดับผู้ช่วย
พยาบาลเป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้ได้ 

สภาการพยาบาลเสนอว่าทีมการพยาบาลทักษะ
ผสมนี้ มีพยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้า
ทีม ที่จะท าการประเมินสภาวะของผู้สูงอายุในภาวะ
พ่ึงพิงเหล่านี้ พร้อมทั้งวางแผนการดูแล (Care Plan) 
เป็นแต่ละรายร่วมกัน รวมทั้งการวางแผนการเยี่ยม ซึ่ง
ควรมีการก าหนดตามสภาวะความตอ้งการดูแลของผู้ป่วย 
สภาการพยาบาลเห็นว่าในกรณีของผู้ป่วยติดเตียง ผู้เยี่ยม
ควร เป็ นผู้ ช่ ว ยพยาบาล  ( Practical Nurse) โ ดยมี
พยาบาลวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิด และกรณีที่ซับซ้อน 

ที่เกินกว่าพยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ ก็จะ
ปรึกษาแพทย์อีกระดับหนึง่ได ้ส าหรับบุคลากรที่เรียกว่า
พนักงานผู้ช่วยเหลือในการดูแล หรือ Nurses Aides 
หรือ Care Giver นั้น  จะให้ออกไปเยี่ยมผู้สู งอายุ
ประเภทติดบ้านได้ แต่มิใช่ประเภทติดเตียงและมีโรค
เรื้อรัง 
 สภาการพยาบาลได้เริ่มเตรียมบุคลากรประเภท
ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) เ พ่ือการดูแลใน
ชุ ม ช น แ ล้ ว  โ ด ย ไ ด้ ป รั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีการเรียนวิชาการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และ ให้ มี ก า รฝึ กปฏิ บั ติ อย่ า งพอ เ พี ยง  ปั จ จุ บั น 

สถาบันการศึกษาพยาบาล สามารถผลิตผู้ช่วยพยาบาล
ได้ประมาณปีละ 5,000 คน ซึ่งสภาการพยาบาลก าลัง
ศึกษาเพ่ือการวางแผนอย่างละเอียด รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทัศนา บุญทอง มีความเชื่อว่าการบริหารจัดการ
บุคลากรพยาบาลและทีมทักษะผสมโดยมีผู้ ช่ วย
พยาบาลรวมด้วย ให้ทั่วถึงและเหมาะสมแล้ว จะท าให้
ผู้สูงอายุในชุมชนของทั้งประเทศได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังเชื่อด้วยว่าโรคเรื้องรังส าคัญ เช่น 
เบาหวาน ความดัน จะได้รับการป้องกัน ควบคุมได้ด้วย  
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ   
วะสี  ได้สนับสนุนแนวคิดของนายกสภาการพยาบาล  
ทั้งได้ให้ความเห็นและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ซึ่ง
นายกสภาการพยาบาลจะได้น าข้อเสนอแนะทั้งหมด
ของท่านไปปรับปรุงแผนการด าเนินการในรายละเอียด
เพื่อน าเสนอเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล ในนามของคณะกรรมการสภาการ
พยาบาล  และพยาบ าลทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  ขอก ร าบ
ขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์
ประเวศ วะสี เป็นอย่างสูง 

“สภาการพยาบาลเสนอนโยบาย 
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” (ต่อ) 
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สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี จัดพิธีรดน้ าขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตา
คารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  เป็นประธานและ
กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยพยาบาลอาวุโส และพยาบาล
จากสถาบันต่าง ๆ ร่วมรดน้ าขอพรกันอย่างคับคั่ ง    
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 ณ สภาการพยาบาล  
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จับ มอง      

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข  

รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต    
ซึ่งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
แจ้งเรื่องการประชุม “การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ก ากับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิเขต
พื้นท่ีระดับภาค” (ภาคใต้) เมื่อวันท่ี 2-3 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
ได้ให้ความเห็นต่อท่ีประชุมในฐานะท่ีเป็นผู้ใช้บริการ
และผู้แทนผู้ให้บริการด้านการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พบว่าปัญหาท่ีร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
บริการ เช่น การรอนาน การสื่อสารท่ีไม่สุภาพ     
การไม่ส่งต่อตามท่ีผู้ใช้บริการร้องขอ การไม่รับไว้
รักษาท่ีโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุท่ีส าคัญ 2 
ประการคือ 1) การสื่อสาร 2) การไม่เชื่อถือไว้วางใจ
ในความสามารถของผู้ให้บริการและสถานบริการ   
ซึ่ ง บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี ส า คั ญ  ข อ ง  ส ป ส ช .  คื อ             
1) ต้องรู้และเข้าใจบริบทและสภาวการณ์ของสถาน
บริการของผู้ให้บริการ 2) ท าหน้าท่ีประสานความ
เข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ 3) สภาการพยาบาลยินดีให้
ความร่วมมือในการให้ความรู้ชุมชน ในการดูแล
บุคคลในชุมชนกันเอง โดยเฉพาะ เรื่องผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยติดบ้าน  ติดเตียง ท้ังนี้ติดต่อขอความร่วมมือ
ได้จากผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด คือ 
หัวหน้าโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆ หรือท่ีสภาการ
พยาบาลโดยตรง  

เรื่องจากส านักงานคณะกรรมการ   
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
การสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ 
ประชาชน 13 เขต  
 การสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพ  
เพื่ อประชาชน ท้ัง  13 เขต จะมี  2 วิธี  คือ       
การเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้าน
สุขภาพ และการพิจารณาคัดเลือกจากบัญชี
ร า ย ชื่ อ  ท้ั ง นี้ เ มื่ อ วั น ท่ี  3  มี น า ค ม  2 5 6 0 
คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง
ของผู้ แทนสภาวิชาชีพด้ านสาธารณสุขเป็น
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ท้ัง 13 เขต 
โดยสภาการพยาบาลได้ส่งผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อรับเลือกเป็นผู้แทน
องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ ในคณะกรรมการเขต 
สุขภาพเพื่อประชาชนครบท้ัง 13 เขต ผลการ
เลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ 
จานวน 10 เขต จาก 13 เขต 

เรื่องจาก คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
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สรุปเรื่อง 
 สภาการพยาบาล ไ ด้ รั บหนั ง สื อ จ าก     

แพทยสภาให้พิจารณาการออกหนังสือรับรองการ

ปุวยของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ชั้นหนึ่ งปฏิบัติ งานในต าแหน่งพยาบาล    

วิชาชีพประจ าโรงพยาบาลชุมชน และได้รับ

อนุญาตให้ เปิดด า เนินกิจการสถานพยาบาล

ประเภทการผดงุครรภ ์: ซึง่ตามกฎหมายการบรกิาร

ในสถานพยาบาลแห่งนี้สามารถให้บริการได้เฉพาะ

การผดงุครรภ ์ จะให้บริการด้านการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้ก็แต่ เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

เร่งด่วนเท่านั้น พยาบาลได้ตรวจรักษาผู้ปุวยราย

หนึ่ง และผู้ปุวยรายนี้ต้องการใบรับรองการปุวย

เพื่ อน า ไปประกอบการลาปุ วยขอหยุ ดการ

ปฏิบัติงาน สถานท่ีท างานของผู้ปุวยมีความสงสัย

ในการออกหนังสือรับรองซึ่งผู้ออกเป็นพยาบาล

และเป็นสถานพยาบาลประเภทการผดุงครรภ์ จึง

ได้มีหนังสือสอบถามไปยังแพทยสภา และแพทย

สภาได้ส่งต่อมายังสภาการพยาบาลเพื่อขอให้

ตรวจสอบการให้บริการของพยาบาล 

ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดเหตุ ไม่ตระหนักใน
ความส าคัญของกฎหมาย 

การวิเคราะห์กรณี 
 

สาเหตุ ประกอบวิชาชีพฯ เกินขอบเขตท่ีได้รับ
อนุ ญ าตต ามพระร าชบัญญั ติ ส ถ านพยาบาล 
พ.ศ.2541 
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม  การกระท าดังกล่าวฝุาฝืน

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและ

เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพฯ พ.ศ.2530  ข้อ 1   

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคม

โดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง  และข้อ 3 

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการ

ใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพ 

ประเด็นเชิงกฎหมาย  พยาบาลมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ในมาตรา 

34  คือ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะต้องควบคุม

และดูแลมิให้มีการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

ผิดไปจากสาขาชั้น หรือแผน ท่ีได้รับใบอนุญาต หรือ

มิให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท าการ

ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  

ผลการพิจารณาคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให้ว่า

กล่าวตักเตือนพยาบาล ตามมาตรา 41 วรรคสาม (2) 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ พ.ศ.2528 

กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้: ออกหนงัสอืรบัรองเกนิอ านาจหนา้ที่
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เมื่อวันท่ี 12 มี.ค. 2560 เจ้าหน้าท่ีต ารวจทาง
หลวงเขาเขียว จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน
ทางรถยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย บนถนน
คู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย 7 ตอน 2 ฝั่งขาเข้าตัวเมือง
ชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี 

โดยสถานท่ีเกิดเหตุบริเวณถนนหน้าร้านไทย
ชล พบรถยนต์ เก๋งโตโยต้า วีออส สีบรอนซ์ เงิน 
ทะเบียน ฆร 5278 กทม. ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกับ
แท่งแบร์ริเออร์บริเวณด้านหน้าและท้ายรถพังยับเยิน 
ใกล้กันมีรถยนต์เก๋งฟอร์ด สีเขียว หมายเลขทะเบียน 
กค 4057 ฉะเชิงเทรา สภาพพังยับเยินจอดอยู่อีก    
1 คัน ส่วนผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บมีท้ังหมด 5 คน ถูกน าตัว
ส่งโรงพยาบาลชลบุรีไปก่อนแล้ว โดย 1 ในผู้บาดเจ็บ 
ทราบชื่อต่อมาคือ นางนรินรัตน์ ธนาสิงห์ทอง อดีต
พยาบาลโรงพยาบาลเอกชล 1 จ.ชลบุรี อาการสาหัส
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งโต
โยต้าวีออส ประสบอุบัติเหตุชนกับแท่งแบร์ริเออร์ท า
ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ต่อมานางนรินรัตน์ขับรถผ่านมา
เห็นเหตุการณ์จึงจอดรถลงไปช่วยปฐมพยาบาล 
ผู้บาดเจ็บ โดยขณะท่ีพลเมืองดีและนางนรินรัตน ์
ก าลังช่วยกันปฐมพยาบาลคนเจ็บอยู่นั้นมีรถเก๋งฟอร์ด 
สเีขยีว ซึง่ขบัมาดว้ยความเรว็สงู 

 ได้พุ่งชนรถยนต์เก๋งวีออสซ้ า รวมท้ังกลุ่มผู้
ท่ีให้ความช่วยเหลือและผู้บาดเจ็บท้ังหมด เป็นเหตุ
ให้นางนรินรัตน์โดนรถชนกระเด็นไปไกลนอนนิ่งไม่
รูส้กึตวั พรอ้มกบัผูบ้าดเจบ็และกลุม่พลเมอืงดี 

เจ้าหน้าท่ีได้ควบคุมตัวคนขับรถเก๋งฟอร์ด 
ซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติไปสอบสวนและตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ทราบชื่อต่อมาคือ 
นายอินู คิม พร้อมแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทส่ง
ด าเนินคดีตามกฎหมาย หากผลตรวจออกมาพบว่า
ดื่มสุราขณะขับรถจะได้แจ้งข้อหาเพิ่มต่อไป 

 โ ด ย ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง น า ง น ริ น รั ต น์ 
 ธนาสิงห์ทอง ได้น าศพไปบ าเพ็ญกุศลท่ีจังหวัด
เชี ย ง ใหม่  และ เมื่ อวัน ท่ี  16  มีนาคม 2560       
น า ง กุ ล ด า  พ ฤ ติ ว ร ร ธ น์  หั ว ห น้ า พ ย า บ า ล
โรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานเครือข่ายผู้แทนสภา
การพยาบาลประจ าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน
ของสภาการพยาบาลได้เดินทางไปมอบพวงหรีด
และให้ก าลังใจต่อครอบครัวของนางนลินรัตน์ ธน
สิงห์ทอง อดีตพยาบาลโรงพยาบาลเอกชล ท่ี
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขณะช่วยชีวิตผู้ท่ีได้รับ
อุบัติเหตุและแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของ    

พยาบาล...ที่ท าด้วยหัวใจ ...ให้ด้วยชีวิต... 

 พยาบาล..ท าด้วยหัวใจ..ให้ด้วยชีวิต.. 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล         
น านักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่จากประเทศ
เวียดนาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสภาการ
พยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.สจุติรา เหลอืงอมร
เลศิ ใหก้ารตอ้นรบั และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อรพรรณ 
โตสงิห์ เปน็วิทยากรบรรยาย เมือ่วนัที่ 17 มนีาคม 2560 
การศกึษาดงูานนีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัศกึษาไดท้ราบถงึ
ประวัติความเป็นมาของสภาการพยาบาล รวมทัง้บทบาท
และภารกจิของสภาการพยาบาลทีม่ตีอ่สงัคมในดา้นตา่ง ๆ 
เพ่ือน าไปใชใ้นการพัฒนาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุ
ครรภใ์นประเทศเวยีดนามตอ่ไป  

นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
พิพิธภณัฑข์องสภาการพยาบาล และรบัฟังการบรรยายให้
ความรู้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ 
ในหัวข้อเรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการ
พยาบาลและความรั บผิ ดชอบของพยาบาลต่ อ
ความกา้วหนา้ของวชิาชพี เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย น านักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล และรับฟัง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภา
การพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ 
โตสงิห ์เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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- กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนา
สังคมฯ มีความพร้อมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. วัยรุ่นจะได้รับ
เพศศึกษาและดูแลกรณีตั้งครรภ์ให้สามารถ
ศึกษาได้ต่อเนื่อง 

2. ก้าวต่อไปของการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

- จั ด ให้มี การด า เนินงานในระดับจั งหวั ด        
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

- การแก้ปัญหาการตั้ งค รรภ์ ในวั ยรุ่ น ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีการสอนเพศศึกษาท่ีดี 
วัยรุ่นมีการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธ์ท่ี
เป็นมิตร และเนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นเป็นปัญหาท่ีซับซ้อนจึงจ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3. การจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพ่อแม่
วัยรุ่น 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดบริการบ้านเด็ก
และครอบครัว และก าลังพัฒนาเป็น “ศูนย์รัก
เด็ก” เพื่อให้สวัสดิการสังคมแก่แม่วัยรุ่นท่ีไม่มี
ท่ีพึ่ง หรือไม่มีคนดูแล หรือแม่ ท่ีไม่มีความ
พร้อม 

- ควรมีการจัดตั้ง หน่วยงานท่ีดูแลสวัสดิการ
สังคมโดยตรง เพื่อให้เกิดสวัสดิการสังคมท่ีเป็น
ระบบและมีความครอบคลุมต่อไป 

รองศาสตราจารย์ อรพินธ์ เจริญผล ท่ีปรึกษา
ประจ าสภาการพยาบาลด้านสอบความรู้ ได้เป็นผู้แทน
สภาการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง 
สุขภาวะทางเพศ ครั้งท่ี 2 ในประเด็น“เซ็กส์เปิดใน
วัยรุ่น : เปิดพื้นท่ีเพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ” เมื่อวันท่ี 
8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ ได้สรุปประเด็นท่ีได้จากการประชุม
ดังนี้ 
1. ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ประเทศไทย โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จดังนี้ 

- พ.ร.บ. ท้องวัยรุ่น บังคับใช้ 29 กรกฎาคม 2559มี
การประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง เห็นชอบใน
หลักการร่างกฎกระทรวง 4 กระทรวงหลักและจะ
น าเสนอคณะรัฐมนตรี 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ คือ อนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายฯ อนุกรรมการขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ และ อนุกรรมการระดับจังหวัด/ 
กทม. 

- เป้าหมายปี 2569  
“วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี ตั้งครรภ์ไม่เกิน 0.5 ต่อพันคน  
“วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์ไม่เกิน 2.5 ต่อพันคน 
- ร่างงยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการตาม 

ยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 

 

สุขภาวะทางเพศ “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพ่ิมความฉลาดรู้เรื่องเพศ” 
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- ควรค านึงถึงความต้องการของแม่วัยรุ่น ท่ี
เกิดขึ้นจริงอย่างครอบคลุม ท้ังในการให้
การศึกษาและฝึกทักษะด้านอาชีพ 

4. บูรณาการงานตั้งครรภ์วัยรุ่นข้ามกระทรวง
เป็นความท้าทายของทีมจังหวัด 
- การด าเนินการควรให้ เป็นการบูรณาการ

ร่ วมมื อ  มี ก า รก าหนดบทบาทของภาคี
เครือข่ายเพื่อร่วมกันท างานและมีเปูาหมาย
ของโครงการท่ีชัดเจน 

- มีคณะท างานหรือ Core team ร่วมด าเนินการ 
ส่งเสริมให้พื้น ท่ีร่ วมกันสร้างแนวคิดและ
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 

5. อปท. กับการมีส่วนร่วมในงาน การป้องกัน
และการแก้ปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น 
เนื่องจากการแก้ปัญหาของภาคีเครือข่ายยังคง
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ดังนั้นจึงมี
ข้อเสนอแนะว่า 
- อปท. ควรสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ

ในวัยรุ่น โดยสร้างแกนน าในชุมชน และมี
ระบบส่งต่อ 

- หัวใจส าคัญของการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นของ อปท. ให้ส าเร็จคือ การท างานเพื่อ
สร้างภาคีเครือข่ายควรมีความตั้งใจ การมีแรง
บันดาลใจส่วนตัวท่ีอยากจะแก้ปัญหา และ
ต้องขยันให้ข้อมูลหรือสะท้อนปัญหาให้
ผู้บริหารได้เห็นความส าคัญ 

6. นวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหาท้อง
วัยรุ่น ไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ 
- ขั บ เคลื่ อนนโยบาย  Safe Abortion ผ่ าน 

พ .ร .บ .ฯ  สนับสนุนการพัฒนาศั กยภาพ
ศักยภาพบุคลากรในด้านการยุติการตั้งครรภ์
ด้วย MVA ด้วยยา และการให้บริการคุมก าเนิด
กึ่งถาวร 

- เครือข่ายแพทย์พยาบาล R-SA 
(Referral System for Safe Abortion) มี ก า ร
ท างานร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดบริการยุติ
การตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัยด้วยยา 

- การท างานของเครือข่ายมีท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่
กลุ่มปูองกัน กลุ่มให้ทางเลือกและเสริมพลังกลุ่ม
ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและกลุ่มช่วยเหลือ
ให้ท้องต่อ 

- กรณีมีความจ าเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ การท าแท้ง
แบบมีเครือข่ายช่วยเหลือดูแลเป็นสิ่งดี ควรได้รับ
การดูแลจากทีมสุขภาพท่ีมีทักษะและให้ค าแนะน า
ท่ีเหมาะสม 

- คว รมี ก ารตั้ ง กอ ง ทุนช่ วย เหลื อ โดย เฉพาะ       
ระบบส่งต่อ 

- การท างานเป็นทีมถือเป็นนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการท างาน ทัศนคติของคนท างาน
เป็นสิ่งท่ีส าคัญที่สุด 

- การยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี
ปลายเหตุ เพราะต้นเหตุคือเพศสัมพันธ์ 

7. การศึกษาไทยกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- สถานการณ์วัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือ 
 (1) ขาดความรู้และมีการได้ข้อมูลที่ผิดๆ 
     เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา 
 (2) การไม่ใช้อุปกรณ์การคุมก าเนิด 
 (3) บรรทัดฐานทางเพศ และการถูกตีตรา
     ทางสังคม และ 
 (4) ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบของคุณครู 
     พ่อแม่และตัวเด็กเอง 
- การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใน

โรงเรียน ควรจะเป็นการให้ข้อมูลความรู้ ท่ีเด็ก
นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย มองเห็นภาพ 

สุขภาวะทางเพศ “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพ่ิมความฉลาดรู้เรื่องเพศ” (ต่อ) 
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- ส าหรับเด็กท่ีท้องไม่พร้อมควรมีการจัดการ
เรียนการสอนให้อย่างต่อเนื่องและมีการให้
ค าปรึกษาเพื่อให้เด็กได้รับค าปรึกษาในการ
แก้ปัญหาท่ีดีและเหมาะสม 

8. การติดตามเพื่อเติมเต็ม : การพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

- การสร้างการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้รู้
ว่ายุทธศาสตร์การท างานไปถึงวัยรุ่นจริงๆ 

- ปัญหาในการใช้ข้อมูลเกิดจากการมีข้อมูลแต่
น ามาใช้ไม่ได้ ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ไม่ครอบคลุม
ข้อมูลในส่วนของทะเบียนราษฎร์และข้อมูล
ทางสถิติไม่ตรงกัน 

9. Sexpert ในวัยรุ่น มาจาก Sex + Expert 
หมายถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศ ความฉลาดรู้เรื่อง
เพศ การเปิดใจ เปิดมุมมองเรื่องเพศ เปิดช่องทาง
การเรียนรู้ ฉลาดคิดในเรื่องเพศ การจัดการกับ
สถานการณ์เพื่อสุขภาวะทางเพศของตนเองและ
ผู้อื่น การจะท าให้เด็กมี Sexpert ได้นั้นต้องมีพื้นท่ี
ให้เด็ก และท าให้เด็กมีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ มีการ
สื่อสารท่ีดี โดยต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ ต้องมีทัศนคติท่ี
ดีเกี่ยวกับเพศในวัยรุ่นก่อน และส่งต่อ 

ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ 
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 

สภาการพยาบาล รว่มกบั World Academy of Nursing Science (WANS) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ  

เรื่อง “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” 
“Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
ส่งบทคัดย่อเพื่อน าเสนอตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 

ค่าลงทะเบียน  6,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท 

รายละเอียดโปรดดูใน website ที่ http://www.tnc.or.th/en or http://www.tnmc.or.th/en 

สุขภาวะทางเพศ “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพ่ิมความฉลาดรู้เรื่องเพศ” (ต่อ) 

 ความเข้าใจไปในทางท่ีดี รวมท้ังการที่สถานศึกษา 
และหน่วยงานรัฐท่ีมีการน าส่ือท่ีผลิตมาแล้วเป็นท่ี
น่าสนใจไปใช้ในการสอนหรือจัดอบรมท้ังในวัยรุ่น
และผู้เกี่ยวข้อง 
10. วัยรุ่นจะเป็น Sexpert เมื่อ 

- เปลี่ ยน ทัศนคติ -มองเรื่ อ ง เพศ เป็น เรื่ อ ง 
ธรรมชาติ เป็นเรื่องท่ีต้องพูดอย่างเปิดกว้าง 

- การสื่อสารต้องเป็นในลักษณะการคิดร่วมกัน 
ไม่ใช่สั่งสอน 

- ความรู้-ต้องเข้าถึง เข้าใจง่าย กระชับ ตาม
กระแสสังคม 

11. เพศหลากหลายในโลกลื่นไหล 
- การท าความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทาง
เพศในสังคมไทย การให้การดูแลวัยรุ่นและ
ครอบครัวท่ีมีความหลากหลายทางเพศและ
ประสบการณ์ตรงของครอบครัวท่ีมีลูกข้ามเพศ 
- เรื่องเพศเป็นเรื่องท่ีต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
และไม่ใช่เร่ืองใหญ่ของชีวิต 
- เรื่องเพศบางครั้งไม่จ าเป็นต้องหาค าตอบ    
ให้เรียนรู้จักตนเองไปเรื่อยๆ เพราะความเป็น
เพศของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

http://www.tnc.or.th/en
http://www.tnmc.or.th
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       สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  

Q :  เรียนจบหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางการพยาบาล เทียบหน่วยคะแนนได้ หรือไม่  

 A :   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เมื่อศึกษาไปแล้ว 1 ภาคการศึกษา
ปกติ คิดเป็นคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ 50 หน่วยคะแนน (ดูรายละเอียด ท่ี www.ccne.or.th) และ
การศึกษา 1 หลักสูตรคิดคะแนนได้เพียง 1 ครั้ง  

Q :   เรียนปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง หรือไม่  

 A :   การศึกษาในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาไป
แล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่เกิน 15 หน่วยคะแนน    
(ดูรายละเอียด ท่ี www.ccne.or.th) การศึกษา 1 หลักสูตร คิดคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ได้ 1 คร้ัง  

Q :   ไม่ได้ไปอบรม แต่ท างานวิชาการมาตลอด ท าอย่างไร จึงจะได้หน่วยคะแนนคะ เปิดดูคะแนน
ในระบบไม่มีค่ะ  

 A :   การท างานวิชาการ ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ท่ีเป็นการศึกษาต่อเนื่องได้ กรุณาดู
รายละเอียดใน www.ccne.or.th การศึกษาต่อเนื่อง ท่ีมี 30 กิจกรรม (ดูรายละเอียด) ท่านมีผลงานใด 
ขอให้รวบรวมหลักฐานตามท่ีก าหนดส่งมาท่ี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อขอพิจารณาหน่วยคะแนน คู่มือ
การศึกษาต่อเนื่องฯ พิจารณาหลักฐานแล้วจะก าหนดหน่วยคะแนนตามเกณฑ์ และท าหนังสือแจ้งหน่วย
คะแนนไปให้ ท่านสามารถเก็บหนังสือนี้เป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้  
 

Q :  ท างานอยู่ต่างประเทศ ไม่ค่อยได้กลับประเทศไทย ยังต้องการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของไทยไว้ 
จะต้องท าอย่างไรคะ   

 A :   ท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องอบรมฟื้นฟู เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง หรืออบรม
พัฒนาตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ท่านสามารถใช้หลักฐาน ประกาศนียบัตรท่ีได้รับจากการอบรม
ฟื้นฟู ในต่างประเทศ ถ้ามีก าหนดการขอให้แนบมาด้วย โดยเซ็นชื่อกับก ากับในส าเนาเอกสาร ส่งให้ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง พิจารณาเทียบหน่วยคะแนนเป็นรายบุคคลให้ และจะท าหนังสือแจ้งหน่วยคะแนนท่ี
ท่านได้รับ เพื่อเป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตฯ  

http://www.ccne.or.th
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พยาบาล ส า วจอ ด รถช่ ว ย ปั๊ ม หั ว ใ จ
ผู้บาดเจ็บขับรถชนต้นไม้ สุดท้ายไม่รอด ด้าน
โซเชียลแห่ยกให้เป็นนางฟูา เมื่อวันท่ี 22 มี.ค. 
สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Persia Jongtawon  ได้โพสต์
คลิปวีดีโอความยาว 0.20 นาที เป็นเหตุการณ์สุด
ประทับใจของหญิงสาวรายหนึ่งท่ีสวมบทฮีโร่เข้า
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ โดย
เจ้าของคลิปวีดีโอระบุว่า... . . . . อ่านต่อได้ ท่ี : 
http : / /www .posttoday .com/soc ia l/
hot/422830 

เปิดใจพยาบาลสาวน้ าใจงาม ช่วยปั๊ม
หัวใจชายวัย 60 ปี หลังประสบอุบัติเหตุรถชน
ต้นไม้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่น าส่งโรงพยาบาลแต่ไม่
สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทัน เจ้าตัวระบุรู้สึกเศร้าที่
ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตไว้ได้ แต่ก็ท าเต็มที่
แล้ว 

 กรณีคลิปภาพเหตุการณ์หญิงสาวช่วยปั๊ม
หัวใจให้กับชายวัย 60 ปี หลังประสบอุบัติเหตุรถ
ชนต้นไม้ โดยในภาพหญิงสาวใช้เวลาปั๊มหัวใจอยู่
ระยะหนึ่ง จนเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย เข้ามาช่วย แต่
สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตชายคนดังกล่าวไว้ได้ 

หลังจากท่ีคลิปนี้เผยแพร่ไป มีคนเข้ามาแสดง
ความชื่นชมหญิงสาวรายดังกล่าวเป็นอย่างมาก ล่าสุด 
เจอตัวแล้ว พบว่า เธอเป็นพยาบาลอยู่ท่ีโรงพยาบาล
สมุทรสาคร ชื่อ นางสาวนภาพร ธาตุประเสริฐ หรือ 
“อ้อ” ท างานเป็นพยาบาลท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาคร
มานาน 9 ปี ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
แผนกผู้ปุวยวิกฤติศัลยกรรม 

เธอ เล่าว่า ในวันดังกล่าวเดินทางไปบ้านแฟน
ท่ี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และก าลังจะเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ แต่เมื่อมาถึงท่ีเกิดเหตุเห็นมีรถยนต์คันหนึ่ง
ด้านหน้าชนติดกับต้นไม้ด้านข้างยุบ และมีคนยืนดู
ประมาณ 2 –3 คน แต่ ไม่มี ใครกล้า เข้าไปช่วย
ผู้บาดเจ็บในรถ จึงจอดรถลงไปดู เห็นชายสูงวัยอายุ
ประมาณ 60 ปี สลบอยู่ในรถ 

จึงได้ให้คนช่วยพาร่างของผู้บาดเจ็บลงมาจาก
รถ จากนั้นลงมือปั๊มหัวใจหวังช่วยให้ชีพจรกลับมาเต้น
อีกครั้ง ต่อมาเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยมาถึง พร้อมเครื่องมือช่วย
ฟื้นคืนชีพ แต่ช้าไปทุกคนไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตชาย
สูงวัยไว้ได้ ท้ังนี้ รู้สึกเสียใจท่ีไม่สามารถช่วยชีวิตชาย
สูงวัยผู้นี้ไว้ได้ แต่ท้ังนี้ได้ท าดีท่ีสุดแล้ว ท าด้วยหัวใจท่ี
อยากจะช่วยเหลือคนเจ็บอย่าง เต็ม ท่ี  ท าเ ท่า ท่ี
พยาบาลคนหนึ่งจะท าได้ ณ วินาทีนั้นท้ังนี้ สาเหตุการ
เสียชีวิตจากสภาพท่ีพบ คาดว่า ชายสูงวัยคนนี้ น่าจะ
เสียชีวิตจากอาการโรคหัวใจก าเริบเฉียบพลัน หรือโรค
ประจ าตัวก าเริบมากกว่า 

นาทียื้อชีวิต 

http://www.posttoday.com/social/hot/422830
http://www.posttoday.com/social/hot/422830
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 วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 16.35 น. แพทย์หญิงนภัสนันท์ อภิรัตนพันธ์ 
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสิงห์บุรี คุณบุญเรือง อ่อนนาค หัวหน้างานซักฟอก คุณศศิมา บุญเลิศ 
หัวหน้างานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมและหอผู้ป่วยพิเศษ 90 ปี และ คุณอุบล เชื้อนุ่น หัวหน้างาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี ผ่านพบเห็นเหตุการณ์ ชายไทย (ไม่ทราบชื่อ) เกิดไฟฟ้าช็อต 
และร่วงลงสู่พื้นดิน บริเวณสี่แยกไฟแดงไหสี่หู อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จึงได้ท าการช่วยเหลือเบื้องต้น 
ระหว่างรอรถ EMS จากโรงพยาบาลบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี. 

สองพยาบาลช่วยชายถูกไฟฟ้าช๊อต 



 

 
 
 
 

 
 วตัถุประสงค ์ 1. เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล 

  2. เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็นและความกา้วหนา้ของสมาชิก 

  3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมวลสมาชิก 

 ก าหนดออก ทุก 2 เดอืน ปีละ 6 ฉบบั ประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน            
  กรกฎาคม - สงิหาคม กนัยายน - ตุลาคม พฤศจกิายน - ธนัวาคม 

 การเผยแพร่ 1. อภินนัทนาการใหแ้ก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ท่ีมีบตัรประจ าตวัท่ีไม่หมดอายุ 

  2. เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีสมาชิกปฏิบตัิงานทัว่ประเทศ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง 

 ผูจ้ดัการ รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ระเบียบ 

 บรรณาธิการผูช่้วย     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชลุีพร เชาวนเ์มธากิจ 

 ผูพ้มิพ ์- ผูโ้ฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารย ์องัคณา สริยาภรณ ์                                                                                              

 กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.กาญจนา จนัทรไ์ทย ดร.ยุวดี เกตสมัพนัธ์    

  ดร.ธีรพร สถิรองักูร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นายบญัชา พระพล ดร.ป่ินนเรศ กาศอุดม         

  นายเอกชยั ฝาใต ้นางสาวจนัทร์ทิมา กาญจนะวีระ  นางอภิญญา วฒันธงชยั นางสาวภษูณศิา แกว้เขียว  

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ บริษทั ศิริยอดการพมิพ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 จ านวนพมิพ ์     197,000 ฉบบั 

 
   จดหมาย ข่า ว 

    สภาการพยาบาล     
  Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเ ดือน  
เลขที่ ใบอนุญาต 71/2552 ปณฝ.  

สิ่งตีพิมพ์ 
เหตุขัดข้องที่น ำจ่ำยผู้รับไม่ได้ 

 1. จ่าหนา้ซองไม่ชดั 

2. ไม่มีเลขบา้นตามจ่าหนา้ 

3. ไม่ยอมรับ 

4. ไม่มีผูรั้บตามจ่าหนา้ 

5. ไม่มารับตามก าหนด 

6. เลิกกิจการ 

7. ยา้ยไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 

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