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พี่ๆ  ทีเ่คารพ  เพือ่นๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 

จดหมายขา่วสภาการพยาบาล ฉบบัที ่5 กนัยายน-ตลุาคม 2560 นี ้ไดต้พิีมพ์ขา่ว นายก
สภาการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท ์
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิล อดลุยเดช ในวนัที ่26 ตลุาคม 2560 ณ สวนเฉลมิ
พระกยัรต ิ72 พรรษา ขา้งพลบัพลาสยามนิทรา ศริริาชอนสุรณยี ์โรงพยาบาลศริริาช เพ่ือแสดง
ความจงรกัภกัดแีละถวายความอาลยั ตอ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิล อดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร 

หน้า 14-15 ธนาคารความดี 

ฉบับนี้มีอะไร 
หน้า 3-4 ข่าวเด่นสภาการพยาบาล 

หน้า 5 การพิจารณาตัดสนิรางวัล ฯ  

หน้า 6 จับตามอง : การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ฯ  

หน้า 9 สมาชิกถามมา...สภาตอบ 

     

เรื่องที่อยู่ในระหว่างด าเนินการอีกเรื่องคือ 
การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่ประสบภัยจากการท างาน สืบเนื่องจากผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นผู้
ที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การติดเชื้อ
จากผู้ป่วย การเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตในการเดินทาง 
การปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกาล การถูกท าร้ายร่างกาย 
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ อุบัติเหตุจากการส่งต่อ
ผู้ป่วยจากหน่วยบริการที่ห่างไกล และขาดศักยภาพที่
เพียงพอต่อการรักษา ไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อม
และศักยภาพสูงกว่า  

หน้า 8 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 

หน้า 12-13 : กิจกรรมสภาการพยาบาล  

 บรรณาธกิารแถลง 

 หน้า 7 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู ้: กรณีไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ฯ 

หน้า 10-11 สาระนา่รู้ : อารมณ์ค้าง 

     

 ท าให้มีพยาบาล บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพ 
พิการตลอดชีวิต หรือเสียชีวิต และ หน่วยงานภาครัฐที่สังกัด
ยังไม่มีระบบการดูแล  เยียวยา ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้      
สภาการพยาบาลมีความห่วงใยและกังวลเกี่ยวกับปัญหา
บุคลากรที่ประสบปัญหาจาการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินการ
โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการ
พยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาทุนส าหรับ
การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกพยาบาลที่ประสบภัย      
เสียอวัยวะ พิการและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการ. 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 
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ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้โรงพยาบาล      
ศิริราช เป็นสถานท่ีให้ประชาชนถวายดอกไม้จันท์ 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา     
ภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 นั้น 
น า ย ก ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล ไ ด้ ป ร ะ ส า น ข อ น า
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมถวายดอกไม้จันท์ จ านวน 45 คน 
ในรอบเวลา 09.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทรา ศิริราชานุสรณีย์                  
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
ถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.  

การเขา้รว่มพธิถีวายดอกไม้จนัท ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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       สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of 
Nursing Science (WANS) ได้จัดการประชุมวิจั ยทางการ
พยาบาลนานาชาติ TNMC & WANS International Nursing 
Research Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรม 
ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก (Culture, Co-creation, and Col-
laboration for Global Health)” ระหว่างวันที่  20 - 22 
ตุลาคม 2560 ณ โร งแรมมิ ร า เคิลแกรนด์คอน เวนชั่ น          
มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 940 คน จากกว่า 14 ประเทศทั่วโลก  
ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ 
นายแพทย์  ปิยะสกล สก ลสั ต ย าท ร  รั ฐ ม นต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงสาธารณสุข,  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล, Prof.Dr.Hiroko Minami, Chair of 
The Board of The World Academy of Nursing Science 
และพยาบาลจากนานาชาติ ที่มาประชุมและได้ร่วมในพิธีกล่าว
อาศิรวาทถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลง และยืนสงบนิ่งเป็น
เวลา 89 วินาที เ พ่ือถวายความอาลัยแล ะน้ อม ร า ลึ ก ใ น     
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ
พลอดุลย เดช  มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร      
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

โดย Prof.Dr.Hiroko Minami, Chair of The Board 
of The World Academy of Nursing Science ได้กล่าวถึง
ความร่วมมืออย่างจริงจังในการจัดการประชุมครั้งนี้ว่าจะ
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาศาสตร์ทางการ
พยาบาลต่อไป และการมาประเทศไทยในช่วงที่ชาวไทยทั้ง
ประเทศก าลังอยู่ในช่วงแห่งความเศร้าโศกจากการสูญเสีย
พระมหากษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9 นั้น ยิ่งท าให้รู้สึก
ถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์ ทั้งยัง
ซาบซึ้งและประทับใจในความรักความภักดีของปวงชนชาวไทย
ที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์  

ภายในงานมีทั้งกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ
แสดงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ อีกทั้งผู้ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันได้มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการวิจัย และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล ในประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของประชาคมโลก  

ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น ค รั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นสื่อในการติดต่อส่งผลงานน าเสนอ 
ลงทะเบียนเข้าประชุม มีแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับค า
บรรยาย  การน า เสนอผลงานนวั ตกรรม  ตลอดจน
ประเมินผล ทั้งยังใช้ Smartphone เป็นเครื่องมือในการ
ประชุมตลอดงานทุกวันด้วย นับว่าเป็นการประชุมที่ทันสมัย
มากในภูมิภาคนี้. 

ขา่วเดน่สภา 
“งานประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ” 
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รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี   
เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จ    
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส ๑๐๐ ป ี    
คล้ายวนัพระราชสมภพ ในปีพุทธศกัราช ๒๕๔๓ โดยสภาการ
พยาบาล  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อพสกนิกรชาวไทย      
ทัว่ประเทศ คณะกรรมการ สภาการพยาบาลไดพิ้จารณาเหน็วา่ 
เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเพ่ือเป็นพระราชา
นุสรณ์ ให้พระเกียรติยศยืนยง และขจรขจายไปยังนานาชาต ิ     
จึงเสนอจัดตั้ง รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
และมูลนธิริางวัลสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีฯ ขึน้ 

มู ลนิ ธิ ร า ง วั ลสม เ ด็ จพ ร ะศ รี น ค ริ นทร า          
บรมราชชนนี  ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ใน        
พระบรมราชูปถัมภ์ ตั้ งแต่ วันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓          
เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรด ฯ       
รับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ  ฯ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๓   
ถงึ ๒๕๕๐ และต่อมาในปพุีทธศกัราช ๒๕๕๑ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุ
รบัเปน็องคป์ระธานมลูนธิ ิฯ ตอ่มาตราบจนปจัจบุนั 

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี   
เปน็รางวลัทีพิ่จารณาใหแ้กผู่ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล และ/
หรอืการผดงุครรภ ์จากประเทศตา่งๆ ในทกุภมูภิาค ทัว่โลก ทีม่ี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ  และนานาชาต ิ    
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยก าหนดพิจารณาคดัเลอืกบคุคลเพ่ือรบัรางวลั ฯ 
และจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจ าทุกปี ปีละ ๑ รางวัล
ส าหรบัในป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ การพิจารณามอบรางวลัสมเดจ็พระศรี
นครนิทราบรมราชชนน ีฯ  มหีนว่ยงานดา้นวชิาชพีการพยาบาล 
ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและ
ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์  
ทีม่คีณุสมบตัเิพ่ือเขา้รบัการพิจารณา จ านวนทัง้สิน้ ๒๘ ราย  

การพิจารณาตัดสินรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จากทวีปแอฟริกา ๘ ประเทศ เอเชีย ๑๑ ประเทศ  ยุโรป ๒ 
ประเทศ อเมริกาเหนอื ๒ ประเทศ และอเมริกาใต้ ๓ ประเทศ 
รวม ๒๖ ประเทศ ซึ่งมูลนิธิรางวัล ฯ ได้ท าการพิจารณา
กลั่นกรองผู้ที่ มีคุณสมบัติ เหมาะสม ตามขั้นตอนโดย
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ พิจารณาตัดสินผู้
สมควรได้รับพระราชทานรางวัล 
 การพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในคราวประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ Professor Emeri-
tus Dr.Euisook KIM ผู้ ได้รับการเสนอนามจากประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พิธีพระราชทานรางวัลจะจัดขึ้นใน วันที่ 11 ธันวาคม 2560 
เวลา 16.00 น. โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทานรางวัล       
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท. 
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 วิชาชีพการพยาบาลเป็นกลุ่มวิชาชีพที่มีผู้ประกอบ
วิชาชีพจ านวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพของประเทศมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบในการให้บริการ
สุขภาพตลอด 24 ชม. เพ่ือการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน
ทุกระยะของความเจ็บป่วย ทั้งในกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 
เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลจนถึงการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน การบริการการพยาบาลครอบคลุมถึงการดูแล
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในชุมชนหรือแม้แต่ในรถพยาบาล 
ในขณะส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือการรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัย ผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจึงเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่การติดเชื้อจากผู้ป่วย การเสี่ยงอันตรายต่อ
ชีวิตในการเดินทาง การปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกาล ทั้งการท า
ร้ายร่างกาย การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และพบว่าอุบัติเหตุที่
เกิดจากกรณีส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการห่างไกลที่ขาด
ศักยภาพเพียงพอที่จะให้การรักษาพยาบาลไปยังหน่วยงานที่
มีความพร้อมและศักยภาพสูงกว่า เป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่ท าให้มีจ านวนพยาบาลบาดเจ็บ สูญสียอวัยวะ ทุพล
ภาพ พิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิต และถึงแม้บุคลากร
พยาบาลกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการเยียวยาตามมาตรา 44 
จาก สปสช. แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในระยะแรกเท่านั้น ผู้ที่
ประสบปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มที่บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพล
ภาพหรือพิการตลอดชีวิตจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถกลับไป
ปฏิบัติงานได้ ท าให้ขาดรายได้เพ่ือการเลี้ยงชีพและครอบครัว 
หน่วยงานภาครัฐที่สังกัดยังไม่มีระบบการดูแลเยียวยา
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้ 

 สภาการพยาบาล เป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 โดยมีหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540    
มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการส่งเสริม ก ากับ ดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศ       
ในฐานะผู้แทนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ทั่วประเทศ ที่มีอยู่กว่า 180,000 คน มีความห่วงใย 
และกังวลเกี่ยวกับปัญหาของบุคลากรพยาบาลที่ประสบ
ปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้
ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
จึงได้ด าเนินการ “โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการ
ปฏิบัติงาน” ขึ้นเ พ่ือจัดหาทุนส าหรับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่สมาชิกพยาบาลที่ประสบภัย เสียอวัยวะ พิการ 
และเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติเห็นชอบให้มี
การจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ในคราวประชุมคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ครั้ งที่5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่  19 
พฤษภาคม 2560 ในขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ.  

จับ มอง      

เรื่องการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบือ้งต้น 
แก่สมาชิกสภาการพยาบาลทีป่ระสบภัยจากการปฏบิัติงาน 
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สรุปเรื่อง 
 สภาการพยาบาลได้รับเรือ่งจากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แจ้งเรื่องพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว
มีพฤติกรรมส่อไปในทางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยได้น ายาฉีด Pethedine ไปใช้กับตนเอง  แล้วน า
ของเหลวที่มีลักษณะใส ใส่ในหลอดยาเดิม แล้วใช้
กาวเชื่อมติดให้เหมือนเดิม หลังจากโรงพยาบาล
ตรวจพบได้เรียกพยาบาลผู้นั้นมาสอบถาม แต่ให้การ
ปฏิเสธ และขอลาออกจากโรงพยาบาลทันที 
 สภาการพยาบาลได้ด าเนินการสืบสวน
แสวงหาข้อเท็จจริง สรุปว่ามีมูลตามข้อกล่าวหา ใน
ชั้นการสอบสวนจริยธรรม พยาบาลวิชาชีพให้การ
ยอมรับว่า มีปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการท าผ่าตัด
หลายครั้งและได้รับ Pethedine เพ่ือระงับอาการ
เจ็บปวดหลังท าผ่าตัด และได้ใช้ยาเพ่ือระงับความ
เจ็บปวดมาโดยตลอด รวมทั้ งต้องการใช้ยาใน
ปริมาณที่มากขึ้น และได้น ายาของผู้ป่วยมาใช้กับ
ตนเองจริง  
 
การวิเคราะห์กรณี 
สาเหตุ 

1. เป็นปัญหาสุขภาพที่มีอาการเจ็บปวด
เรื้อรัง ต้องใช้ยาแก้ปวดเพ่ือบ าบัดอาการปวดอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. เพ่ิมยาแก้บรรเทาอาการปวดธรรมดา 
เป็นยาระงับอาการปวดที่เป็นสารเสพติดด้วยตนเอง 

3. เป็นผู้มีบุคลิกภาพอ่อนแอ ขาดความ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจ 

ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดสาเหตุ 
         1.  เป็นพยาบาลในหน่วยงานที่สัมผัสและใช้       
ยาเสพติดได้ง่าย ท าให้ขาดความเข้มแข็งในการควบคุม
ความอยากยา 
         2.  ระบบการควบคุม ตรวจสอบ และการเกบ็
รักษายาระงบัอาการปวดทีเ่ป็นสารเสพตดิยังไม่สมบรูณ์ 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 

 ว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2530 
หมวด 2 ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ข้อ 
3 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ  
อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
 

ประเด็นทางกฎหมาย 
       1. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
334 ที่บัญญัติว่าผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย ไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุก  ไม่เกินสามปี และปรับไม่
เกินหกพันบาท   และมาตรา 335 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดลัก
ทรัพย์ ...... (11) ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความ
ครอบครองของนายจ้าง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
  

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล  
  คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้ลงโทษพัก
ใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี ตามมาตรา 41 วรรคสาม (4) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ.2528 และให้เข้าบ าบัดรักษาการติดยา โดยให้รายงาน
ผลการรักษาให้สภาการพยาบาลทราบด้วย. 
 

กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้: กรณไีมเ่คารพตอ่กฎหมายบา้นเมอืง 
และเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี 
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วนัที่ 21 ตุลาคม ของทกุปี เป็นวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์
ราชูปถัมภ์ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาลและสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะและจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นับแต่ปี 
พ.ศ.2533 เป็นต้นมา 

วันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 21 
ตุลาคม 2560 นี้ สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและพิธี 
วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรี        
นครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ
คุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 

สภ ากา รพย าบาล  เป็ นปร ะธ าน ใน พิ ธี  พ ร้ อมด้ ว ย           
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย ฯ คณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหาร 
และผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะเพ่ือเป็นสิริมงคล และน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ชนบทห่างไกล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจ านวน 1553 คน 

ส าหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคก็ได้ร่วมกันจัดพิธี
ถวายราชสักการะ ตลอดจนจัดบริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนทั่วไป ทั้งในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่างๆ
ทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน. 
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Q :  ตามท่ีปรากฏข้อความในสังคมออนไลน์ ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ กรณีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเข้าท าการจับกุมผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลขณะท าการเจาะเลือดตามแผนการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานของ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุมและส่งฟ้องศาล กล่าวหาว่ากระท า
ผิดพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ นั้น ขอเรียนถามว่าขณะนี้เรื่องด าเนินการไปถึงไหน พี่ ๆ
น้อง ๆ ชาวพยาบาลก็รออยู่ว่าเราจะงดการเจาะเลือดผู้ป่วยท้ังประเทศดีไหมคะ 

 

 A :   การเจาะเส้นเลือดด าเพื่อเก็บตัวอย่างเลือด 
 การจับกุมพยาบาลขณะจัดเก็บตัวอย่างเลือดตามแผนการตรวจสุขภาพประจ าปีของบริษัท

แห่งหนึ่งตามท่ีปรากฏเป็นข่าวนั้น โดยท่ีกรณียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเพื่อมิให้
เกิดปัญหาการละเมิดอ านาจศาล สภาการพยาบาลขอให้สมาชิกปฏิบัติงานในการเจาะเส้น
เลือดด าเพื่อเก็บตัวอย่างเลือด ดังนี้ 
1. เป็นแผนการรักษาของแพทย์หรือเพื่อการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ 
2. เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย (CPG) เช่นการเจาะเลือดด าปลายนิ้วเพื่อดู 
ระดับน้ าตาลก่อนฉีด Insuline ให้กับผู้ป่วยเบาหวานท่ีตนดูแล เป็นต้น 
3. การจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งไปขอเลือดที่ธนาคารหรือเพื่อการบริจาคเลือด 

                   
  การด าเนินการในข้อ 1และ 2 พยาบาลจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้เก็บตัวอย่างเลือด

เท่านั้น โดยไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งเป็นภาระงานของเทคนิคการแพทย์ 
      
  รายละเอียดของข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าว สภาการพยาบาลจะแจ้ง
ให้สมาชิกทราบหลังเสร็จสิ้นคดีแล้ว  ณ ขณะนี้ ขอให้พยาบาลปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น
ไปก่อน  ท้ังนี้โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีผู้รับบริการจะได้รับและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้
ประกอบวิชาชีพ. 

       สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  
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อารมณ์ค้าง 

 ค านี้มักจะพูดเข้าใจกันในตัวอย่างเช่น บางคนเมื่อไป
ถึงที่ท างานแสดงอาการฉุนเฉียวอย่างผิดปรกติในเรื่องที่ไม่น่า
ฉุนเฉียว มักจะถูกหาว่ามีอารมณ์ค้างมาโดยจะค้างมาจากไหนก็
สุดแต่ใคร ๆ จะวิจารณ์กันไป เพราะถ้าใครแสดงอาการอารมณ์
ค้างดังนี้ ถ้าเป็นเพื่อนกันก็อาจจะวิจารณ์เอาต่อหน้าทันที ถ้าไม่ใช่
เพื่อนสนิทกัน หรือเป็นผู้น้อยกว่า ไม่กล้าจะวิจารณ์ต่อหน้าก็คงจะ
วิจารณ์กันลับหลัง แต่ท าไมจึงจะต้องแสดงอารมณ์ค้างให้คนอื่น
พากันวิจารณ์ จะวิจารณ์เรื่องนี้กันเสียก่อนมิดีกว่าหรือ เพื่อที่จะได้
ป้องกันแก้ไขทางจิตของตนเอง ไม่ให้ไปแสดงความพิการแห่งจิต
ดังกล่าวให้ใครเขาเห็น ที่กล่าวในที่นี้ว่าความพิการแห่งจิต อาจ
เป็นค าที่แรงไป ในบางลักษณะของอารมณ์ค้างที่จะกล่าวถึงต่อไป 
ไม่แรงตามตัวอย่างข้างต้นอันเป็นความหมายที่ใช้ และเข้าใจกัน
ทั่วไป เพราะเป็นอาการทางจิตที่ผิดปรกติจึงต้องเป็นความพิการ
ของจิตแน่ ส่วนที่จะน้อยหรือมากนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในขั้นต้นนี้
น่าจะวิจารณ์ถ้อยค านี้ก่อน 

 ค าว่า “อารมณ์ค้าง” ประกอบขึ้นด้วยค า 2 ค า คือ 
อารมณ์ ได้แก่เรื่องในใจ กับ ค้าง ได้แก่ ที่คั่งค้างกลุ้มกลัดอัดอั้นใจ
อยู่ จะระงับก็ไม่ได้ จะแสดงออกไป ในที่หรือในบุคคลที่เป็นตัวเหตุ
ก่ออารมณ์นั้นขึ้นก็ไม่ได้ ไม่สะดวก จึงมักจะไปแสดงออกที่บุคคล
อื่น แต่เมื่อให้ความหมายของอารมณ์ว่าเรื่องในใจ และอารมณ์ค้าง
ก็คือเร่ืองในใจที่คั่งค้างอยู่ ก็น่ามีความหมายที่ใช้ได้เป็นกลาง ๆ คือ 
มิใช่เรื่องยินร้าย หรือเรื่องที่ท าให้เศร้าหมองร้อนรนเท่านั้น   เป็น
เรื่องยินดีพอใจที่ท าให้เบิกบานก็ได้   ฉะนั้นจะได้กล่าวในทางที่เป็น
กลาง ๆ ทั่วไปก่อน 
  อารมณ์ค้างที่แรง มักจะรู้ได้ทันที ที่รู้ตัวตื่นในตอนเช้า 
คือ ท าให้ใจเบิกบาน ผิดปรกติ หรือเศร้าหมองร้อนรนผิดปรกติ 
แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูให้รู้ว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้นจะไม่รู้ ตั้งใจดูแล้วจะรู้ 
จะพบเหตุการณ์ที่ ท าให้เบิกบานหรือเศร้าหมองผิดปรกติเช่นนั้น 
เช่นเบิกบานเพราะเมื่อวานมีผู้มาบอกว่าได้ยินคนนั้นคนนี้พูดถึง
อย่างนิยมชมเชยเมื่อได้ฟังเล่าใจก็พองบานแล้ว วันวานทั้งวันเบิก
บานใจเพราะความปลื้ม จนกระทั่งตกกลางคืนหลับไปความคิด
สงบ ความปลาบปลื้มเบิกบานก็สงบไปด้วย แต่พอตื่นก็กลับขึ้นมา
ใหม่ทันที จิตใจเบิกบานผิดปรกตินี้คืออารมณ์ค้างมาจากวันวานที่
คุ้นเคยพอสมควรแล้ว เพราะได้รับอารมณ์มาแล้วหลายชั่วโมง ไม่
ตื่นเต้นจนเกินไปแล้ว พอที่จะสามารถสงบใจพิจารณาแลว้ว่าท าไม        

ค านิยมชมเชยจึงเกิดขึ้น และนึกถึงตัวเองว่าได้ท าอะไรสมควรแก่
ค าสรรเสริญนั้นหรือไม่ ท าอะไร? นึกให้ได้เพียงอย่างสองอย่างที่
สมควรจะได้รับค าสรรเสริญนั้นก็พอแล้ว แต่ถ้านึกให้ได้ทั้งหมดก็
ดี แล้วก็ให้ความเข้าใจกับตนเองว่าเพราะเราท าเหตุดี ผลที่เกิด
จากเหตุจึงดีด้วย ปรกตินั้นผู้ ไม่ได้ท าความดีแม้จะได้รับค า
สรรเสริญ ใจของเขาก็จักไม่เบิกบานปลาบปลื้มเหมือนใจของผู้ที่
ท าความดีอันควรแก่ค าสรรเสริญ ผู้ไม่ได้ท าความดีได้รับค า
สรรเสริญอาจจะดีใจชอบใจ แต่ไม่เบิกบานเป็นสุขไม่เหมือนกับผู้
ที่ท าความดี ความเบิกบานนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว พิจารณาให้ดี ให้จับ
ใจในเหตุจะเป็นก าลังใจให้ท าดีต่อไปยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะจักมั่นใจว่า
ผลของการท าดีมีจริง เป็นผลดีที่ให้ความเบิกบานใจจริง แม้จะไม่
มีผู้สรรเสริญ หากได้ท าความดีไว้แล้ว นึกทบทวนดูแล้วผู้ท า
ความดีก็อาจเบิกบานได้ ด้วยความรู้ตัวของตัวเอง 
 ตรงข้ามกับเหตุที่ท าให้เบิกบานคือสาเหตุที่ท าให้เศร้า
หมอง เช่น เศร้าหมองเพราะเมื่อวานผู้มีมาบอกว่าคนนั้นคนนี้
นินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้  เมื่อได้ฟังเล่าใจร้อนผ่าวแล้ว 
วันวานทั้งวันก็เร่าร้อนหงุดหงิดเพราะความไม่ชอบ จนกระทั่งตก
กลางคืนหลับไปความคิดสงบ ความร้อนของใจก็สงบไปด้วย แต่
พอตื่นก็กลับขึ้นมาใหม่ทันที จิตใจเร่าร้อนผิดปรกติ นี้คืออารมณ์
ค้างมาจากวันวาน ที่ควรต้องพิจารณา ว่าท าไมค านินทาว่าร้าย
เช่นนั้นจึงเกิดขึ้น นึกถึงตัวเองว่าได้ท าอะไรที่ท าให้เกิดค านินทา
ว่าร้ายนั้น ๆ นึกอย่างไม่หลอกตัวเอง อย่างเปิดเผย จริงใจต่อ
ตัวเอง ก็น่าจะได้พบเหตุ มากบ้าง น้อยบ้าง หนักบ้าง เบาบ้าง 
ให้ยอมท าความเข้าใจกับตนเองว่าเพราะเหตุนั้น จึงท าให้เกิดการ
นินทาว่าร้าย ที่อาจจะแรงไปกว่าความจริง ผิดพลาดไปบ้างจาก
ความจริงแต่ก็มิใช่ว่าไม่มีมูลเสียเลย มูลเหตุมีและเกิดจากตัวเรา 
อย่าพิจารณาออกไปนอกตัวเรา พิจารณาเข้ามาในตัวเราเท่านั้น
ว่า ได้ท าเหตุไว้อย่างไรจึงท าให้ เกิดการนินทาว่าร้าย พยายาม
ตัดผู้นั้นออกเสียจากความคิด พิจารณาแต่เราว่า ท าเหตุควรแก่
ผลเช่นนั้นจริง ยอมรับว่าผลไม่ได้เกิดโดยไม่มีเหตุ ผลเกิดจากเหตุ 
เหตุดี ผลก็ดี เหตุไม่ดี ผลก็ไม่ดี การประมาทแม้เพียงเล็กน้อย
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อารมณ์ค้าง 
 (ต่อ) 

 สุข ทุกข์ ผลดี ผลไม่ดี เกิดจากตัวเองทั้งสิ้น ท าดีก็มีผลดี 
มีความสุข ท าไม่ดีก็มีผลไม่ดี มีความทุกข์ ต้องการผลอย่างไหน 
ตัวเองเลือกได้ ท าได้ ผลกับเหตุจักต้องตรงกันเสมอ ไม่มีที่ไม่ตรงกัน 
ผลดีต้องเกิดจากเหตุดี ผลดีจักไม่เกิดจากเหตุไม่ดี นี้แน่นอนตายตัว 
สาเหตุของอารมณ์ค้าง-ความโลภ 
 ได้กล่าวถึงอารมณ์ค้างที่แรง ซึ่งมักจะรู้ได้ทันทีที่รู้ตัวตื่นใน
ตอนเช้า คือท าให้ใจเศร้าหมองร้อนรนผิดปรกติหรือเบิกบาน
ผิดปรกติ แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูให้รู้ว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้นจะไม่รู้ ตั้งใจดู
แล้วจะรู้ จะพบเหตุที่ท าให้เศร้าหมองหรือเบิกบานผิดปรกติเช่นนั้น
ควรสงบใจพิจารณาให้เห็นว่าผลดีให้ความสุข ความเบิกบาน เกิด
จากสาเหตุดีเท่านั้น จักไม่เกิดจากเหตุไม่ดีเป็นอันขาด ผลไม่ดีที่ให้
ความทุกข์ ความเศร้าหมอง ย่อมเกิดจากเหตุไม่ดีเท่านั้น จักไม่เกิด
จากเหตุดีเป็นอันขาด ถ้าพิจารณาไปเห็นว่าผลดีเกิดจากเหตุไม่ดี 
หรือผลไม่ดีเกิดจากเหตุดี ท าดีไม่ได้ดี หรือท าไม่ดีได้ดี ให้พยายามมี
สติรู้ว่าตนก าลังเข้าใจผิดอย่างยิ่งแล้วพิจารณาใหม่ จนได้ความ
เข้าใจถูก แม้เพียงสมควรว่า ท าดีต้องได้ดี ท าชั่วต้องได้ชั่ว ใคร
ต้องการผลอย่างไหน ดีชั่ว สุขทุกข์ ตัวเองเลือกได้ท าได้ทุกเช้า ก่อน
จะเริ่มภารกิจประจ าวัน ควรจะย้ าเตือนตัวเองให้หนักแน่นว่า 
ต้องการผลอย่างไหน ต้องการผลดีเป็นความสุข ก็ต้องท าความดี 
ต้องมีสติมั่นที่สุดเท่าที่จะมั่นได้เพื่อท าความดีให้ได้ตลอดวันนั้น เพื่อ
จะได้รับผลดีเป็นความสุขสมดังปรารถนา 
 อารมณ์ค้างที่แรงอีกอย่างหนึ่งให้ผลเป็นความไม่สงบสุข
ของจิตใจ ซึ่งเมื่อตั้งใจดูแล้วจะรู้ จะพบเหตุว่าเนื่องมาจากความโลภ 
เช่น เมื่อวันก่อนมีผู้น าลอตเตอรี่มาเสนอขายให้ถึงที่ แต่ดู ๆ เลข
แล้วไม่ชอบใจ ไม่คิดว่าจะออกเลขนั้น จึงไม่ยอมซื้อ ครั้นมาเมื่อวาน
ลอตเตอร่ีออกเลขท้ายที่จ าได้ว่าตรงกับใบที่ไม่ยอมซื้อไว้เมื่อวันก่อน 
ความเสียดายเงินรางวัลมีมาก จนท าให้หงุดหงิดไม่เป็นสุข ที่จริง
ความรู้สึกนี้ก็เช่นเดียวกับอารมณ์ค้างทั้งหลาย เวลาผ่านไปนาน
หน่อยก็จะกลับเป็นปรกติ แต่ไม่ควรจะปล่อยให้เป็นไปเองเช่นนั้น 
ควรจะถือเอาประโยชน์จากอารมณ์ค้างของตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะสามารถท าได้จึงจะเชื่อว่าเป็นผู้พยายามบริหารจิต ท าจิตให้เป็น
สิ่งมีค่า “อันจิตที่ได้รับการบริหารหรืออบรมให้เป็นจิตที่ดีแล้วนั้น
นับว่าเป็นจิตที่มีค่าอย่างยิ่ง” 

 ค่าของจิตเช่นนี้สุงกว่าค่าของอะไรอื่น จึงควรสนใจ
บริหารให้จริงจังสม่่าเสมอด้วยกันทุกคน ทุกโอกาสที่ท่าได้ เช่น 
เมื่อเกิดอารมณ์ค้างดังกล่าวแล้วอันเนื่องมาจากไม่ถูกลอตเตอรี่ใบที่
ไม่ยอมซื้อ ก็ควรพิจารณาลงไปให้เห็นว่าอารมณ์ค้างนั้นที่แท้เกิด
จากความโลภของตนเอง ความอยากได้เงินรางวัลลอตเตอรี่ ท าให้
เกิดอารมณ์ค้าง เป็นความหงุดหงิดไม่เป็นสุข ถ้าไม่โลภอยากได้เงิน
รางวัลนั้น แล้วอารมณ์เช่นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ความโลภในใจตัวเอง
จึงเป็นเหตุที่แท้จริงของอารมณ์ค้างดังกล่าว เป็นเหตุของความ
หงุดหงิดไม่เป็นสุขที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของใคร ทุกคนต้องการ
ความสุข ไม่ต้องการความทุกข์ เมื่อความโลภท าให้เป็นทุกข์ ก็ให้
พยายามก าหนดรู้ไว้ว่าความโลภไม่ดี เป็นเหตุไม่ดีที่จะท าให้เกิดผล
ไม่ดีคือความทุกข์ ไม่ต้องการทุกข์ก็ต้องพยายามไม่โลภ  
 ที่จริง แม้อารมณ์ค้างบางเรื่องจะไม่แรงจนไม่อาจท าให้รู้ได้ทันที
เมื่อรู้ตัวตื่นในตอนเช้า แต่หากใช้ความตั้งใจจริงพิจารณาในตนเอง
ทุกวัน ทุกคนก็น่าจะได้พบว่ามีความทุกข์อันเกิดจากความโลภในใจ
ตัวเองอยู่ทุกวัน โลภอยากได้ลาภ โลภอยากได้ยศ โลภอยากได้
สรรเสริญ โลภอยากได้สุข ซึ่งล้วนแต่ท าให้ใจไม่สงบวุ่นวาย 
เดือดร้อนมากบ้างน้อยบ้างทั้งนั้น 
 ผู้มีเงินมากมายแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการเงินยิ่งขึ้น
อีกได้ เพราะโลภ ผู้มียศใหญ่โตแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการยศ
ใหญ่ยิ่งขึ้นอีกได้เพราะโลภ ผู้มีคนเอาอกเอาใจยกย่องสรรเสริญ
มากมายแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการให้ยิ่งขึ้นอีกเพราะโลภ 
 ผู้มีความสุขล้นเหลือแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการสุขให้
ยิ่งขึ้นอีกได้เพราะโลภ ความโลภมีอยู่ในใจผู้ใดจึงเป็นเหตุแห่งความ
ทุกข์ของผู้นั้น มีโลภมากก็มีทุกข์มาก มีโลภน้อยก็มีทุกข์น้อย ผล
เป็นไปตามเหตุทุกประการ เหตุแรงผลก็แรง เช่นเดียวกับ เหตุดีผล
ก็ดี เหตุชั่วผลก็ชั่ว และผู้ท าเหตุเท่านั้นจะเป็นผู้ได้เสวยผล ผู้ไม่ได้
ท าเหตุจะเสวยผลไม่มีเลย เมื่อต้องการเสวยผลด้วยตนเองจึงต้อง
ท าเหตุด้วยตนเอง เมื่อต้องการเสวยผลดีจึงต้องท าเหตุดี ควรตั้งสติ
เตือนตนเองไว้เช่นนี้เสมอ. 

จากหนังสือ การบริหารทางจิต ส าหรับผู้ใหญ่ 
รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

16 ธันวาคม 2558 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

ครบรอบ 32 ปี สภาการพยาบาล 
สภาการพยาบาลจดัพิธที าบญุเลีย้งพระเนือ่งในโอกาสวนั

คลา้ยวนัสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 32 ป ีและในโอกาสนี ้
สภาการพยาบาล  น าโดย รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง 
นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสง่เสริมจรยิธรรมการ
ปฏบิตัวิชิาชพีและการคุม้ครองผูบ้รโิภค ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุวชิาการ 
เรื่อง จริยธรรม : คณุค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ที่เน้นให้
สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยรอง
ศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาลเลง็เหน็ถงึ
ความส าคญัของจรยิธรรมและจรรยาบรรณทีเ่ปน็พ้ืนฐานทางวชิาชพี
การพยาบาลที่จ าเป็นต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ เปรยีบเสมอืนคณุคา่หลกัของวชิาชพีทีพ่ยาบาลทกุคน
ต้องตระหนักอยู่เสมอ พร้อมมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2560 
“ระบบกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล” และรางวลัธนาคารความด ี
แดพ่ยาบาลผูท้ีป่ฏบิตัหินา้ทีแ่ละท าคณุประโยชนแ์ดว่ชิาชพี เพ่ือเปน็
ขวญัและก าลงัใจใหก้บัพยาบาลทีป่ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยหวัใจทีเ่สยีสละ 
ภายในงานมผีูเ้ขา้รว่มประชมุอยา่งคบัคัง่ จดัขึน้ ณ สภาการพยาบาล 
เมือ่วนัที ่6 กนัยายน ทีผ่า่นมา. 

วางพวงมาลาวนัมหดิล 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ โฆษกสภา

การพยาบาล และนางนพรัตน์ ราษฎร์นุ้ย หัวหน้าส านักงาน
สภาการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาล น าคณะ
เจ้าหน้าที่ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายสดุดี
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เพ่ือน้อมร าลึก
ถึงพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบ าเพ็ญแก่
วงการแพทย์ และการสาธารณสุข เนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็น
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุก
ปี ณ โรงพยาบาลศิริราช และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิ เบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข.   
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รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร 
และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด ประจ าปี 
2560 เขตสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล)มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
200 คน ณ โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560        
โดย นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สงขลา พร้อมด้วยคุณฐิติมา ปลื้มใจ หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลาและประธานผู้แทน    สภาการพยาบาล
ประจ าจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายกสภาการพยาบาล
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ของสภาการพยาบาล” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นอย่างมาก  

ในการนี้  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาล และคณะ ประกอบด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ 
เลขาธิการสภาการพยาบาล, กรรมการสภาการพยาบาล, 
พร้อมด้วยนางฐิติมา ปลื้มใจ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล
สงขลา ประธานผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดสงขลา 
และ ศ.ดร.ศศิธร พุมดวง อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา เพ่ือติดตาม
การด าเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการท างาน ตอบข้อ
ซักถามของพยาบาลใน รพสต. โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
ประชุ มทั้ ง สิ้ น  34  คน  โ ดยนายกสภาการพยาบาล            
ได้ให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถามถึง             
แนวทางท่ีสภาการพยาบาลได้ด าเนินการแก้ปัญหาความ 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

เหลื่อมล้ าในเรื่องภาระงาน ค่าตอบแทน การจ้างงานและ
ความก้าวหน้า ส าหรับข้อเสนอ “แนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสาธารณสุขไทย : กรณี      
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ที่สภา
การพยาบาลจัดท ายื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาปฏิรูป
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาปฏิรูป
แห่งชาติ  ไปตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ 
ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการตอบรับและ
ด าเนินการแก้ ไขจนมีความก้าวหน้า เป็น อันมาก ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เรื่องภาระงาน ครม. อนุมัติการบรรจุพยาบาล
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ และก าหนดให้กระทรวง
สาธารณสุขปรับปรุงการท างาน โดยใช้ทีมทักษะผสมผสาน 
และทบทวนให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติเฉพาะภารกิจของ
พยาบาล  

2. เรื่องความก้าวหน้าการจ้างงาน คือ การแก้ไข
ให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้อ านวยการ รพสต. ได้โดยไม่ต้อง
ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง การที่ให้อัตราเงินเดือนพยาบาลระดับ
ช านาญการ (ระดับ 7) ไม่อยู่แค่เพียงระดับช านาญการ 
(เงินเดือนระดับ 7 ไม่ตัน) และการเสนอปรับค่าตอบแทน
เหมาจ่าย และค่าตอบแทน พตส. ของพยาบาลให้เป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ ามากขึ้น เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับความก้าวหน้าในการ
แก้ปัญหาความเหลื่ อมล้ า ให้แก่พยาบาล ยั งมีความ
จ าเป็นต้องเกาะติดการด าเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ต่อไป.  

สภาการพยาบาลสญัจร เขตสุขภาพที่ 12              
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เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เผยแพร่เรื่องราวน่าประทับใจ ระบุว่า อาจารย์ 
ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ พร้อมด้วย 
อาจารย์พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจ า
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง และพยาบาลวิชาชีพเทศบาลนคร
เชียงราย ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินบน
เครื่องบินของสายการบินเส้นทางเชียงราย – 
หาดใหญ่ โดยเมื่อเครื่องขึ้นได้ 15 นาที พบว่ามี
ผู้โดยสารสูงวัยท่านหนึ่งเกิดอาการหอบเหนื่อย 
ตนจึงเข้าให้การช่วยเหลือโดยขออุปกรณ์ปฐม
พยาบาลพร้อมถังออกซิเจนท่ีมีประจ าเครื่องบิน  

ชื่นชม 2 อาจารย์พยาบาล แสดงตัวช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน บนเที่ยวบิน   

โดย เริ่ ม วั ดความดัน  และให้ ผู้ ป่ วยทานยา
ประจ าตัวท่ีผู้ป่วยไม่ได้ทานในตอนเช้า (ยาขยาย
หลอดลม และยาขับปัสสาวะ)  

จากนั้นให้ออกซิเจน Mask with bag วัด
ความดันเลือด ตรวจประเมินการขาดออกซิเจน 
และเปิดเส้นเลือดให้น้ าเกลือช้า ๆ เพื่อหากเกิด
เหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างเหมาะสม 
จากนั้นแจ้งพนักงานให้น าเครื่องลงจอดฉุกเฉิน
เนื่องจากผู้ป่วยอาการไม่สู้ดีนัก นักบินจึงได้น า
เครื่องลงจอดฉุกเฉินท่ีสนามบินดอนเมือง และมี
ทีมแพทย์และพยาบาลภาคพื้นดินมารับช่วงต่อ 
โดยตนได้ส่งรายงานการประเมินอาการให้ทีม
แพทย์ภาคพื้นรับทราบและเข้าดูแลผู้ป่วยต่อไป. 
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กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลล าพูน อ. เมือง จ.ล าพูน 

 วันท่ีเกิดเหตุ 19 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 
08.00 น. ขณะท่ีนางพัชริน ฉายสุขศรี เดินทางกลับจากส่งบุตร
ท่ีโรงเรียน และกลับมาท างาน ระหว่างทางได้พบอุบัติเหตุ
รถยนต์พลิกคว่ าข้างทางจึงหยุดรถและเข้าช่วยเหลือ เมื่อไปถึงท่ี
เกิดเหตุ  ได้พบเพื่อนร่วมวิชาชีพอีกสองท่านท่ีได้ เข้าไป
ช่วยเหลือก่อนหน้าแล้ว จึงได้ช่วยกันประเมินอาการผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นผู้หญิง มีอาการปวดบริเวณล าคอ แต่ไม่มีอาการชา หรือ
แขนขาอ่อนแรง มีอาการตื่นตะหนกกับเหตุการณ์    ท่ีเกิดขึ้น 
จึงช่วยกันจัดท่าทางด้วยความระมัดระวังตามหลักการการดูแล
ข อ ง ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ บ า ด เ จ็ บ บ ริ เ ว ณ ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง  แ ล ะ
ประคับประคองด้านจิตใจผู้ป่วย และการให้ผู้ป่วยฝึกหายใจเพื่อ
ลดตื่นตระหนก หลังจากท่ีรถพยาบาลมาถึง จึงช่วยกันสวม 
Hard Collar และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นรถ. 

นางพัชริน ฉายสุขศรี อายุ 52 ปี  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ  



 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

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 

     

    จดหมายข่าว 

    สภาการพยาบาล     
  Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 


