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พี่ๆ ที่เคารพ  เพื่อนๆ และน้องๆ ที่รักยิ่ง 
จดหมายข่าวสภาการพยาบาลฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2560 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปี แต่ก็ยังมีจดหมายข่าวจํานวนหนึ่งถูกตีกลับมายังสภา
การพยาบาลเนื่องจากสมาชิกย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถจัดส่ง
จดหมายข่าวใหก้ับผูร้ับได้ ดังนัน้จงึขอแจ้งอีกครั้งให้สมาชิกที่ไม่ได้รับจดหมายข่าวจาก
ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล  โ ป ร ด ต ร ว จ ส อ บ ที่ อ ยู่ กั บ ง า น ท ะ เ บี ย น ส ม า ชิ ก ที่                         
โทร 02-596-7555-61 เพื่อสภาการพยาบาลจะได้จัดส่งจดหมายข่าวใหถ้ึงมอืท่าน 

หน้า 14-15 ธนาคารความดี 

ฉบับนี้มีอะไร 

หน้า 3 ข่าวเด่นสภาการพยาบาล 
หน้า 4-5 ประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี

หน้า 6 สภาการพยาบาลมอบเงนิช่วยเหลอืกรณีพยาบาล

หน้า 8-9 สมาชิกถามมา...สภาตอบ 

     

ข่าวเด่นฉบับนี้ของสภาการพยาบาล เป็นข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราช
ชนนี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราช
ดําเนิน พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ นางสาวอู๋ ซินเจียน จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ผู้ได้รับรางวัลประจําปี 2559 และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุยซุค คิม จากสาธารณรัฐเกาหลี 
ผู้ได้รับรางวัลประจําปี 2560 สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทั้งสองท่าน และได้ตีพิมพ์ประวัติ
และผลงานของทั้งสองท่าน ไว้ในจดหมายข่าวฉบับนี้เพื่อให้สมาชิกได้อ่าน และเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติ
ภารกิจตอ่ไป. 

หน้า 12-13 : กิจกรรมสภาการพยาบาล  

 บรรณาธกิารแถลง 

 หน้า 7 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู ้: แสวงหาผลประโยชน์ หลอกลวง ก้าวล่วงในวชิาชีพ 

หน้า 10-11 สาระนา่รู้ : ความไม่โลภ 

 ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียิ่ง 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง) 
          นายกสภาการพยาบาล 
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รางวัลสมเด็จรพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เป็น

รางวัลที่จัดตั้ งขึ้นโดยสภาการ
พยาบาล ในวโรกาส 100 ปี แห่ง
การ เสด็ จพระราชสมภพของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี วันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยมี
วั ตถุประสงค์ เพื่ อพิ จารณาให้
รางวัล แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ ์
วิชาชีพจากทุกประเภททั่วโลก ที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้
เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แผ่ไพศาลไปยังนานา
ประเทศ รางวัลนี้ได้จัดให้มีขึ้นปีละ 1 รางวัลทุกปี เริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและหรือผดุง
ครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้าน
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชวีิต 
  

ขา่วเดน่สภา 

พธิีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พิจารณา
ตัดสินผู้ ได้รับรางวัลดี เด่นระดับโลก
ประจําปี พ.ศ.2559 คือ นางสาวอู๋ ซิน
เ จี ย น  ( miss Xinjuan WU) จ า ก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ได้รับ
ร า ง วั ล ป ร ะ จํ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 0  คื อ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุยซุค คิม 

(Professor  Emeritus Dr. Euisook Kim) 
จากสาธารณรัฐเกาหลี  
พิธีพระราชทานรางวัลจัดขึ้น ณ พระที่นั่ง
มู ล ส ถ า น บ ร ม อ า ส น์ ใ น

พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 
16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ นางสาวอู๋ 
ชินเจียง และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุยซุค คิม หลังจาก
พระราชทานรางวัล ทรงพระราชทานเลี้ยงน้ําชา เพื่อเป็น
เกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมีคณะรัฐมนตรี และทูตานุทูต
จากประเทศตา่ง ๆ เข้าร่วมงาน. 
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นางสาว อู๋ ซินเจียน  ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการฝุายการพยาบาล ของโรงพยาบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่ง ยูเนียน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้นําคนสําคัญ
ทางการพยาบาล ที่ได้อุทิศทั้งชีวิตให้กับ  ผู้เจ็บปุวย 
และ การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

 นางสาว อู๋ เป็นผู้ที่ เล็งเห็นความสําคัญของ
ความปลอดภัยของผู้ปุวย และคุณภาพของการ
บริการ ซึ่งท่านเชื่อว่าจะสําเร็จได้ต่อเมื่อพยาบาลมีทั้ง
ความรู้และทักษะการปฏิบัติ ในฐานะผูอ้ํานวยการฝุาย
การพยาบาลโรงพยาบาลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ปักกิ่ง ยูเนียน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนําร่องของการ
ปฏิรูปการแพทย์และสาธารณสุขของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นางสาวอู๋  ได้พัฒนาระบบการพยาบาล
ในทุกด้าน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพจนเป็นที่
ยอมรับว่าคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาล
แห่งนี้ดีที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นผู้ริเริ่ม
จัดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลให้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ขึ้นเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึง ๑๑ 
หลักสูตร  ปัจจุบันโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ปักกิ่ง ยูเนียน  เป็นที่ฝึกอบรมพยาบาลผู้เช่ียวชาญ
ทางคลินิกของพยาบาลจีนทั่วประเทศ และท่านยัง
สร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
พยาบาลจีนกับพยาบาลจากหลายประเทศในการ
ฝกึอบรมและดูงาน 

นางสาวอู๋ ยังได้พัฒนาบันไดความก้าวหน้า
ของพยาบาลผู้ปฏิบัติ  ทําให้ เกิดความชัดเจนใน
ลักษณะงาน  และทําให้ทีมพยาบาลมีความเข้มแข็ง 
และมีความพึงพอใจงานในระดับสูงสุดแม้จะทํางาน
หนัก ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ดี มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อมารูปแบบนี้ได้มีการ
นําไปใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

ประวัติและผลงาน  
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ความสําเร็จของนาวสาว อู๋ ที่ได้รับการยกย่องเป็น
อย่างมากคือ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์ส อย่างหนัก
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะที่ปักกิ่ ง ในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๖ มีผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียนกว่า ๓๐๐ คน ท่าน
ทํางานอย่างหนักติดต่อกันนานสองเดือนโดยไม่มีวันหยุด 
และจัดให้มีระบบเฝูาระวัง และจัดสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติ เพื่อปูองกัน และควบคุมการติดเชื้อ จัดอบรมและนํา
ทีมพยาบาลให้การดูแลผู้ปุวยอย่างเข้มแข็ง และท่านเองยัง
ได้อาสาสมัครดูแลผู้ปุวยโรคซาร์สที่มีอาการหนัก ต้องเข้า
รับการรักษาในหออภิบาลผู้ปุวยวิกฤติ เพื่อเป็นแบบอย่าง 
ทําให้เป็นที่ชื่นชมของพยาบาล ผู้ปุวย และญาติจํานวนมาก 
ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม
การระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว ลดอัตราการตายของ
ผูปุ้วย และพยาบาลผูใ้ห้การดูแลทุกคนไม่มีการติดเชือ้ 

นับว่า นางสาว อู๋ ซินเจียน เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับ
ผู้ปุวย และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นอย่างมาก เป็นผลให้ผู้ที่เจ็บปุวยได้รับการ
ดูแลที่มีคุณภาพ พยาบาลมีความสุขและความภาคภูมิใจใน
งาน คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงมีมติตัดสินให ้  
นางสาว อู๋ ซินเจียน เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําปีพุทธศักราช 
๒๕๕๙ . 

นางสาวอู๋ ซินเจยีง (Ms. Xinjuan  WU) 
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อุยซุค คมิ พยาบาล
จากสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้บุกเบิกที่สําคัญในการพัฒนา
การศึกษาและการวิจัยของประเทศ เป็นผู้นําทางด้านการ
กําหนดนโยบายสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ ได้
ทุ่มเทเพื่อให้เปูาหมายของการพัฒนาสุขภาพในสหัสวรรษ
ขององค์การอนามัยโลกด้านมารดาและเด็กในประเทศที่
ยากลําบากในทวีปแอฟริกาหลายประเทศ ได้บรรลุ
เปูาหมาย ปัจจุบันนอกจากเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยยองเชแล้ว ยังเป็น
ประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลี อุปนายกสมาคมสุขภาพ
และสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลี   
 ในขณะที่ ดร. คิม ทําหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้กําหนดนโยบายและ
พัฒนาศักยภาพของพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทั้งประเทศ ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
มารดาและเด็ก ในรูปแบบการบริการพยาบาลที่บ้าน โดย
ใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้พยาบาลเป็นผู้นําใน
การจัดบริการในสถานดูแลระยะยาว และใช้พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชนดูแลรับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพใน
ศูนย์สาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่สามารถนําไปใช้ได้ย่าง
กวา้งขวางทั้งในทวีปเอเชยี และแอฟริกา 
 ดร. คิม เป็นผู้นําสําคัญในการผลักดันให้มีกฎหมายการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ
เกาหลี จนประสบความสําเร็จ ซึ่งมีผลอย่างใหญ่หลวงใน
การปรับปรุงสถานะภาพ และภาพลักษณ์ของวิชาชีพใน
สังคมเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาคุณภาพ
งานบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านยังได้
จัดตั้งมูลนิธิพยาบาลเกาหลี เพื่อสร้างผู้นําการพยาบาล
ของประเทศให้เข้มแข็ง และได้ทําหน้าที่ เป็นประธาน
คณะกรรมการในการฝึกอบรมภาวะผู้นําให้แก่พยาบาล 
และนักศึกษาเกาหลี ได้จัดตั้งสมาคมเกียรติคุณของ
พยาบาลเกาหลีเพื่อเป็นรางวัลแก่นักวิชาการพยาบาล 
นอกจากนั้นแล้วเมื่อ ดร. คิม ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
สภาสตรีแห่งชาติ จึงสามารถขยายผลไปยังองค์กรทาง
สังคมด้านอื่นๆ ทําให้เกิดความร่วมมือเกี่ยวกับสิทธิของ
สตร ีและสวัสดิภาพทางด้านสังคมกวา้งขวางขึน้  

 เมื่อ ดร. คิม ได้รับเลือกให้เป็นเป็นกรรมการสภาการ
พยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของพยาบาลทั่วโลกกวา่ 
๑๖ ล้านคน ได้กําหนดแผนพัฒนาสถานะของการพยาบาลใน
หลายประเทศรวมทั้งเกาหลี และเป็นผู้หนึ่งที่ก่อตั้งศูนย์ความ
ร่วมมือขององคก์ารอนามัยโลก ด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
จัดทําโครงการต่างๆ เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือของเครอืข่ายการพัฒนาการบรกิารสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
เป็นกรรมการผู้เช่ียวชาญการพัฒนาสุขภาพในสหัสวรรษ ของ
องคก์ารอนามัยโลก และเป็นกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของ
สมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประชากรโลก  
ในช่วงหลังเกษียณ ดร. คิม ได้ทํางานกับองค์กรเพื่อการ
ช่วยเหลือประเทศที่ยากจนของสาธารณรัฐเกาหลี ในด้าน
สุขภาพของประชากรโลก (KICA) และเป็นพยาบาลคนแรกที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการสุขภาพใน
ประเทศที่ด้อยพัฒนา ท่านได้ทุ่มเทพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ
มารดาและเด็กโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ทําให้เปูาหมายการ
พัฒนาสุขภาพขององค์การอนามัยโลกในสหัสวรรษด้านมารดา
และเด็กได้บรรลุเปูาหมายมากกว่า ๒๐ ประเทศ เช่น เอธิโอเปีย 
กานา และเปรู เป็นต้น  

 นับว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อุยซุค คิม เป็นผู้ที่
อุทิศตนอย่างมากในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งใน
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศด้อยพัฒนาอีกหลายประเทศ 
เป็นผู้นําในการกําหนดนโยบายและพัฒนาผู้นําทางด้านการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพของชุมชนในระดับปฐมภูมิและการ
ดูแลที่บ้าน ซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะ
มารดาและเด็ก มีสุขภาพและคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น.  

ประวัติและผลงาน  
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี พ.ศ. 2560  

ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร. อุยซุค คิม (Professor Dr. Euisook KIM) 
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จ า ก ก ร ณี อุ บั ติ เ ห ตุ ร ถ  Ambulance 
โรงพยาบาลระนองชนต้นไม้ริมไหล่ทางอย่างแรง 
บริเวณถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อเช้าวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 6.23 น. ส่งผลให้มีผู้
ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ 
นางมณี ขอจ๋วนเตี๋ยม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
Dx. Severe Head Injury อาการสาหัส ส่งไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ จ.ชุมพร และ
เสียชีวิตในวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 23.00 
น. และนางสาววรัญญา ลิหงวน พยาบาลวิชาชีพ Dx. 
Mild Head Injury มีอาการอาเจียนตลอดเวลา ขณะนี้
อาการดีขึ้นและกลับไปพักฟื้นที่บ้าน 

สภาการพยาบาลมอบหมายให้นางสาวปิยนุช 
ประทีปทัศน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมพรเขตต์
อุดมศักดิ์และกรรมการสภาการพยาบาลนําแจกัน
ดอกไม้และความห่วงใยของสภาการพยาบาลไปเยี่ยม
ทันที  ที่ทราบข่าว และวางพวงหรีดเคารพศพเมื่อถึง
แก่กรรม  

สภาการพยาบาลมอบเงนิช่วยเหลือกรณพียาบาลบาดเจ็บ 
และเสียชีวติขณะน าส่งผู้ป่วย 

จากการที่สภาการพยาบาลได้ตั้งและพัฒนา
กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่
ประสบภัยจากการปฏิบัติงานแล้ว แต่ยังไม่ได้กําหนด
เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนดังกล่าว ด้วยความ
ห่วงใยในสมาชิกสภาการพยาบาลจึงไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้
พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์จึงได้อนุมัติเงิน
จากกองทุนดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
และครอบครัวที่ประสบเหตุข้างตน้ 

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาล ได้มอบหมายให้ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ 
เลขาธิการ สภาการพยาบาล, ดร.ราศี ลีนะกุล ที่ปรึกษา
สภาการพยาบาลฝุายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนในการ
คารวะ  นางมณี ขอจ๋วนเตี๋ยม และเป็นเจ้าภาพในงาน
สวดพระอภิธรรมศพ นางมณี ขอจ๋วนเตี๋ยม ณ วัด
สุ วรรณคี รี วิ หาร  อ . เมื อง  จ .ระนอง  เมื่ อวั นที่  1 1 
พฤศจิกายน 2560 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
จํานวนเงิน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมไข้ นางสาว
วรัญญา ลิหงวน และมอบเงินช่วยเหลือจํานวน 10,000 
บาท เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจ
ให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน.  
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สรุปเรื่อง :  
  กรรมการสภาการพยาบาลได้รับข้อมูล
เอกสารการโฆษณา การเปิดสอนหลักสูตร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
และพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งเป็นผู้ ได้รับอนุญาตเปิด
โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาโดยได้รับอนุญาต
จากกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรเป็นการ
ดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ โดยจะส่ง
ผู้สําเร็จการอบรมจากโรงเรียนไปทําการดูแล
เด็กเล็กและผูสู้งอายุตามบ้านและได้ขอเข้าไปฝึก
ปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง โดยได้ขอ
อนุญาตหัวหน้าฝุายการพยาบาลและการฝึก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะฝึกปฏิบัติกับเด็กใน 
Day Care และ Ward ผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าเวร
ในแต่ละหน่วยงานควบคุมดูแล โดยมิได้มีการฝึก
ปฏิบัติตามเอกสารโฆษณา ซึ่งเอกสารการ
โฆษณามีลักษณะจูงใจชวนเชื่อว่าโรงเรียน
ดังกล่าวเป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล อีกทั้ง
หลักสูตรดังกล่าวก็มิได้ผ่านการรับรองจากสภา
การพยาบาล และเมื่อพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร
ตามเอกสารการโฆษณาพบว่า เนื้อหาของ
หลักสูตรก้าวล่วงวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์  
การวิเคราะห์กรณี  

สาเหตุ 
  พยาบาลได้ดําเนินกิจการโรงเรียนเกิน
ขอบเขตของหลักสู ตรที่ ไ ด้ รั บอนุญาต กับ
กระทรวงศึกษาธิการและเนื้อหาของหลักสูตร
ก้าวล่วงในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  

ปัจจัยส่งเสรมิทีท่ าให้เกดิสาเหต ุ
  ความตอ้งการของสังคมในการดูแลเด็กเล็กและ
ผูสู้งอายุ  ซ่ึงครอบครัวไมม่ีเวลาที่จะดแูลด้วยตนเอง 
ทําให้การฝึกอบรมผูช้่วยเหลือดูแลผู้ปุวยมี
ตลาดแรงงานรองรับผู้สาํเร็จการฝึกอบรม 
ประเด็นเชิงจริยธรรม 

การกระทําของพยาบาลเป็นการฝุาฝืนข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบวิชาชีพฯ พ.ศ.2530  ข้อ 1  ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ 
ย่อมดํารงตนใหส้มควรในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อ
กฎหมายบ้านเมืองและข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ย่อม
ไม่ประพฤติหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้
เสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์แห่งวิชาชีพ 
ประเด็นทางกฎหมาย 
 พยาบาล มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 343 ที่บัญญัติ ว่ าผู้ ใด โดยทุจริต 
หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดข้อความจริง  ซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการ
หลอกลวงดั งว่ านั้ น  ได้ ในซึ่ งทรัพย์สินจากผู้ ถู ก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สามผู้นั้นกระทําความผิดฐาน
ฉ้อโกง ตอ้งระวางโทษ จําคุกไมเ่กนิห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรอืทั้งจําทั้งปรับ   
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
สภาการพยาบาล 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให ้   
ว่ากล่าวตักเตือนพยาบาลตามมาตรา 41(2) แห่ง
พระราชบัญญัตวิิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้: แสวงหาผลประโยชน ์หลอกลวง กา้วลว่งในวชิาชพี  
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Q :  เดือนธันวาคม 2560 นี้ เป็นช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาการ

พยาบาลวาระ 2561-2565 ดิฉันได้รับเอกสารการเลือกตั้งแล้ว รู้สึกดีใจที่มีผู้สมัคร
จํานวนมากถึง 119 คน อ่านจดหมายข่าวฉบับพิเศษแล้ว อยากเลือกทุกคน แต่ละคน
น่าสนใจทัง้นั้น โดยที่ดิฉันไม่รูจ้ักสักคน และคิดว่าจะเลอืกสัก 1-2 คน เลือกไม่ครบ 16 
คน จะมีอะไรเสียหายไหมคะ นอกจากนี้ได้ทราบว่ามีกรรมการจากการแต่งตั้งจาก
หน่วยงานต่างๆ 16 คน พอจะตอบได้ไหมคะว่ามีใครบ้าง ที่จะมาช่วยกันทํางานให้
วิชาชีพของเรา  

 

 A : ขอบคุณมากที่ถามมาปีนี้สภาการพยาบาลได้รับความสนใจจาก

สมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 119 คน แต่ละคนมีความรู้และประสบการณ์ที่จะเข้ามา
ร่วมกันทํางานตามภารกิจของสภาการพยาบาล ขอให้พิจารณาเลือกผู้สมัครให้ครบทัง้ 16 คน
จะดีกว่า ซึ่งการเลือกผู้สมัครเพียง 1-2 คน ก็ไม่มีอะไรเสียหาย แต่คุณจะเสียโอกาสที่           
จะสนับสนุนผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมให้เข้ามาเป็นกรรมการสภาการพยาบาล 
 สําหรับกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงานจํานวน 16 คน นัน้ มีรายนามดังนี้ ค่ะ 

 

อ่านต่อหน้า 9 

 

       สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  
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กรรมการที่เป็นผู้แทนหนว่ยงานจ านวน 16 คน มีรายนามดังนี้ 
 
1.  นางสาวชุติกาญจน ์             หฤทัย        ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
2.  นางสาวปัทมา                     ทองสม   ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
3.  นางสาวประหยัด          ประภาพรหม  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
4.  นางสาวปิยนุช                  ประทปีทัศน์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
5.  นางจรรยาวัฒน ์            ทับจันทร์   ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
6.  พลตรีหญงิ อังคณา สุเมธสิทธกิุล  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
7.  นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา   ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
8.  นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์   เปาโรหิตย์            ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
9.  นางฉัตรปวณี์                 รัตนสริิจริเดช  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
10. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์  ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 
11. รองศาสตราจารย์นุจรี       ไชยมงคล      ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 
12. ศาสตราจารย์มรรยาท     รุจิวชิชญ์   ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 
13. อาจารย์จุรีวรรณ    มณีแสง     ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 
14. นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรตกิุล          ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธขิันธ์           ผู้แทนสภากาชาดไทย 
16. นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 

       สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  



ปีที่ 19 ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม  2560                                                                       จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 10 

 

ความไม่โลภ 

เหตุไม่ดีทําให้เกิดอารมณ์ค้างที่เศร้าหมองร้อน
รนได้ ฉันใด เหตุดีก็จะทําให้เกิดอารมณ์ค้างที่เบิกบาน
แจ่มใสได้ ฉันนั้น วันนี้ จะพูดถึงอารมณ์ค้างที่เกิดจาก
เหตุที่ทําให้เบิกบานแจ่มใส มคีวามไม่โลภเป็นต้น  

ดังได้กล่าวแล้ว อารมณ์ค้างที่แรงมักจะรู้ได้
ทันทีที่รู้ตัวตื่นในตอนเช้า ไม่เพยีงแต่อารมณ์ค้างที่ทําให้
เศร้าหมองร้อนรนเท่านั้นที่จะรู้ได้ อารมณ์ค้างที่ทําให้
เบิกบานแจ่มใสก็รูไ้ด้เช่นกัน แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูให้รู้วา่ทําไม
จึงเป็นเช่นนั้น จะไม่รู้ ต้องตั้งใจดู จึงจะรู ้เช่นวันนี้ตื่นขึ้น
ด้วยอารมณ์เบิกบานแจ่มใสผดิปกติ พยายามทําสติดูใจ
ตน เอง  ว่ าทํ า ไ มจึ ง เป็ น เ ช่ นนั้ น  ก็ ได้พบ เหตุ ว่ า
เนื่องมาจากเมื่อวันวาน ขึ้นรถยนต์เช่าไปทําธุระ เมื่อขึ้น
ไปนั่งได้เห็นถุงกระดาษใบหนึ่งวางอยู่บนที่นั่งด้านหลัง
สําหรับผู้โดยสาร เมื่อลองเปิดออกดูก็ได้เห็นธนบัตร
จํานวนหนึ่งในนั้น เป็นจํานวนไม่น้อย มองดูผู้ขับรถก็รู้
ว่าเขาไม่รู้ เรื่องรู้ราวด้วย สันนิษฐานได้ว่าต้องเป็น
ผู้โดยสารก่อนหน้าหลงลืมไว้ ความโลภทําให้คิดว่าได้
ลาภไม่รู้ตัว เกิดความยินดีที่จะเก็บไปเป็นของตนเสีย
เงียบๆ ความผิดก็จะไม่มีและจะไม่มีใครรู้ สติทําให้คิด
ว่าการทําเช่นนั้นไมส่มควร แม้จะมิได้เป็นการลักขโมยก็
จริง แต่ก็เป็นการถือเอาของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้
ยกให้ และเจ้าของก็น่าจะได้รับความทุกข์เพราะการ
หลงลืมครัง้นีเ้ป็นอันมาก 
 สติ ความยับยั้ง ทําให้ความโลภที่เกิดขึน้กอ่น
ระงับดับไป เมื่อความโลภในเงินจํานวนนั้นดับ เงิน
จํานวนนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่ใจปรารถนาต้องการ ความรู้
เหตุผลผิดชอบชั่วดี และความควรไม่ควรอย่างไรเกิด
ตามมาทันที จึงได้นําถุงเงินนั้นไปมอบที่สถานีตํารวจ
เจ้าหน้าที่เทเงนิออกจากถุงต่อหนา้เพื่อนับจํานวนเงิน 

มีจํานวนพันเศษ และในนั้นมีกระดาษพิมพ์
จํานวนเงินไว้ด้วย มีรายชื่อรายละเอียดชัดเจน 
จึงเป็นที่ปรากฏว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ผู้ที่มีใจ
เป็นกุศลพวกหนึ่ง รวมกันบริจาคคนละมากบ้าง
น้อยบ้าง เพื่อนําไปมอบให้สถานการกุศลแห่ง
หนึ่ง และผู้รับมอบหน้าที่นําเงินไปบริจาคได้
หลงลืมเสียในรถเช่า ในตอนนี้เกิดความรู้สึกขึ้น
ในใจตนเองว่า ความโลภเกือบจะทําให้ทํากรรม
ไม่ดีที่แรงไม่น้อย คือถือเอาของของผู้อื่นที่
เจ้าของมิได้ให้ ทั้งยังเป็นของที่เจ้าของมุ่งอุทิศ
เป็นการกุศลแล้ว ถ้าสติเกิดไม่ทัน ความโลภไม่
ดับลงเสียก่อน ความรู้ผิดชอบชั่วดี การควรไม่
ควรไม่เกิด ยินดีถือเอาเงินนั้นไปเป็นของตน  ใช้
จ่ายเพื่อประโยชน์ตน ผลได้ก็จะหาเท่ากับผลเสีย
ไม่ การทําเช่นนั้นเป็นการทําเหตุไม่ดีแน่นอน ผล
จักตอ้งเป็นผลไม่ดีแน่นอน   

ตรงกันข้ามกับผลที่ได้รับ เมื่อนํามามอบ
ให้เจ้าหน้าที่ หาเจ้าของ เพราะเป็นผลที่ให้ความ
เบิกบานสบายใจจริง ๆ เริ่มแต่เมื่อสติเกิด ยับยั้ง
ความโลภไว้ได้ ทําให้ความโลภดับไป ใจก็เริ่ม
ได้รับความเย็นแล้วทันที แม้เมื่อมาย้อนพิจารณา
ในภายหลังก็จักเห็นได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริง ใจเริ่มมี
ความสงบเย็นเกิดขึ้นจริง เมื่อสติเกิด ความโลภ
ดับ ไม่มคีวามต้องการจะถอืเอาเงินนั้นเป็นของตน  
ครั้นตัดสินใจจะนําเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่จนถึง
นําไปมอบเรียบร้อย ใจมีความเบิกบานสบาย
เพิ่มขึน้ทุกที ย่ิงเมื่อได้รูช้ัดว่าเป็นเงินที่เจ้าของ 
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ความไม่โลภ 
 (ต่อ) 

ทั้งหลายอุทิศเพื่อการกุศล ใจก็ยิ่งเบิกบานสบายขึ้น
อย่างยากจะบอกได้ถูกต้อง ผู้ใดก็ตาม จะเป็นผู้
ฝักใฝุในการบุญการกุศลหรือไม่ก็ตาม แม้เรื่องที่ยก
มาเป็นตัวอย่างข้างตนได้เกิดกับตนเอง ใจของผู้นั้น
จะต้องเบิกบานสบายอย่างยากจะบอกได้ถูกต้อง
เช่นกัน และความเบิกบานสบายใจอย่างเหลือเกิน
นั้น จะฝังอยู่ในใจเป็นอารมณ์ค้างได้นานวัน นี้คือผล
ของการดับความโลภลงได้ แม้ในบางครั้งบางคราว 
เป็นผลที่ดีอย่างแท้จริงอย่างเห็นได้ถนัดชัดเจน
ประจักษ์แก่ใจตนเอง ที่จริงความเบิกบานสบายใจ
ตนเองในตัวอยา่งข้างต้นนี้ เป็นผลดีเพียงผิวเผินของ
เหตุดีคือการละความโลภได้แม้บางครั้งบางเวลา 
ผลดีอย่างลึกซึ้งยังมีอยู่ และได้เกิดขึ้นฝังลงในจิตใจ
ทันทีที่ความโลภระงับดับความไม่โลภเกดิขึ้น และแม้
ผลดีเพียงผวิเผินคือ ความเบิกบานสบายใจจะเลือน
หายหมดสิ้นไปในวันหนึ่งแต่ผลดีอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึน้
และฝังลงในจิตใจแล้วจะไม่มีวันลบเลือน หรือลด
น้อยลงเลย จะฝังแน่นเป็นพื้นฐานที่ดีงามของจิตใจ
อยู่เช่นนั้นตลอดไป ทุกภพทุกชาติ ละความโลภได้
ครั้งหนึ่ง เกิดความยินดีเบิกบานขึ้นครั้งหนึ่ง ผลดี
อยา่งลึกซึ้งก็จะเกดิขึ้นและฝังลง เป็นพื้นฐานที่ดีงาม
ของจิตใจครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน ละความโลภได้มาก
ครั้ง เกดิความยินดีเบิกบานขึ้นมากครัง้เพียงใด ผลดี
อย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีงาม
ของจิตใจมากครัง้เพียงนั้น  

จากหนังสือ การบริหารทางจิต ส าหรับผู้ใหญ่ 
รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

16 ธันวาคม 2558 

ในทางตรงกันข้าง ความโลภเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง 
ความเศรา้หมองร้อนรนเกดิขึ้นครั้งหนึ่ง ผลร้ายอย่าง
ลึกซึ้งก็จะเกิดและฝังลงเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของจิตใจ
ครัง้หนึ่งด้วยเช่นกัน ความโลภเกิดขึ้นมากครั้ง ความ
เศร้าหมองร้อนรนเกิดขึ้นมากครั้งเพียงไร ผลร้าย
ลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลงเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของ
จิตใจมากครั้งพยีงนั้น 

การละความโลภและการเกิดความโลภทั้ง
สองอยา่งนั้นเป็นการทําเหตุ ซึ่งต้องมผีลแน่นอน การ
ลดความโลภเป็นการทําเหตุดี ซึ่งจะต้องมีผลดี
แน่นอน การเกิดความโลภ เป็นการทําเหตุไม่ดีซ้ํากัน 
ซึ่งจะต้องมีผลไม่ดีแน่นอน ควรมีสติพิจารณาว่า
ต้องการให้ใจมีพื้นฐานที่ดีงามหรือไม่ หากต้องการก็
ให้พยายามตั้งใจมั่นว่าแม้ความโลภปรากฏขึ้นเมื่อใด
จะมีสติละเสียเมื่อนั้น ด้วยคํานึงถึงเหตุผลนําเหตุผล
ขึ้นมาลบล้างความโลภได้ทุกเวลาก็คือ ความโลภเป็น
เหตุไม่ดี ต้องการผลดี ต้องเพียรละความโลภให้ลด
น้อยลง มิใช่เสริมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นใจที่มีความโลภน้อย
กับใจที่มีความโลภมากย่อมมีความสุขผิดกัน ใจที่มี
ความโลภน้อยเป็นใจที่มีความสุขมาก ส่วนใจที่มี
ความโลภมากเป็นใจที่มีความสุขน้อย ไม่ควรเข้าใจ
ผิดไปจากนี้ ควรจะทําความเห็นในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง 
ความเห็นถูกเป็นความสําคัญยิ่ง จะนําให้เกิดการ
ปฏิบัติถูกได้ เกดิผลดังความปรารถนาต้องการได้. 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

ประชุมหารือร่าง พรบ.การอุดมศึกษา  
คณะกรรมการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ น าโดยรอง

ศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
พรอ้มดว้ยตวัแทนจาก แพทยสภา สภาทนายความ สภาเภสชั
กรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทย
สภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบําบัด และสภา
วิชาชีพบัญชี ได้รับเชิญจากนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน
คณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ สภานติบิตัญิตัแิหง่ชาต ิเขา้
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติ
บญัญตัแิหง่ชาต ิเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัการ
และเหตุผลรวมทั้งสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ..... โดยเฉพาะหลักการและสาระสําคัญใน
ประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสภาวิชาชีพต่างๆ ในการ
กํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอดุมศกึษารว่มกนั โดยมเีปาูหมายเพือ่ประโยชน์
ทีป่ระชาชนได้รบัเปน็สําคญั ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธกิาร 
อาคารรฐัสภา เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน ทีผ่า่นมา  

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลทั่วประเทศ 

วารสารสภาการพยาบาล น าโดย รองศาสตราจารย ์
ดร.สายพณิ เกษมกิจวัฒนา บรรณาธิการวารสารสภาการ
พยาบาลจัดการประชุมบรรณาธิการวารสารทางการ
พยาบาลทั่วประเทศในหัวข้อเรื่อง “Ethic Issues in Plagiarism: 
Role Responsibilities of Editor and Editorial Board” โ ด ย มี
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ แลก เปลี่ ยนประสบการณ์ ระหว่ า ง
บรรณาธิการวารสารการพยาบาลไทยและต่างชาติ ทําให้เกิด
ความเข้าใจและตระหนักถึงประเด็นการลอกเลียนผลงาน
วิชาการและผลลัพธ์ที่ตามมาเชิงจริยธรรมของนักวิชาการ 
และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพของ
วารสารการพยาบาลไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียน
ผลงานวิชาการต่อไป โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย ์
ดร.สมจติ หนุเจรญิกลุ หวัหน้าบรรณาธกิารวารสาร pacific 
rim และ Professer Dr. Sue Turale บรรณาการ pacific 
rim เปน็วทิยากรบรรยาย ได้รับความสนใจจากบรรณาธิการ
และกองบรรณาธิการจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2560 
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 การปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิต
พยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัด
ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจ าปี พ.ศ.2560 
 การปฐมนิ เทศนักศึกษาในโครงการผลิต
พยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน
ตามรอยสมเด็จย่า เรื่อง สร้างจิตสํานึกบริการด้วยใจรัก 
ปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
นักศึกษามีจิตสํ านึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์
ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราช
ชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างจิตบริการด้วย
หัวใจ และความรัก ผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น ให้นักศึกษา
ในโครงการฯ พร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจอย่าง
แท้จริง และสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาใน
โครงการ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560  
ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

ศกึษาดูงาน ฯ 
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

มหาวิทยาลัย ได้นําคณะผู้บริหารการพยาบาลจาก
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ตามการจัดอบรมใน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการ
ทางการพยาบาล รุ่นที่ 4  จํานวน 21 คน ดูงานและ
เยีย่มชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษา
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล
ของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยม ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ          
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางและแนวโน้มการ
บรหิารทางการพยาบาล” เมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม 2560  
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 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 เวลา 07.30 น บนถนน
เลียบรถไฟบริเวณบ้านเชียงแสน อําเภอสารภี เชียงใหม่ 
มีอุบัติเหตุรถยนต์ มาสด้าหมายเลข ทะเบียน ขน 245 
เชียงใหม ่ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําตกร่องน้ําทางเลียบ
รถไฟฝั่งตะวันออกขาเข้าเมืองเชียงใหม่ บริเวณบ้าน
เชียงแสน ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่  

ขณะที่ดิฉันขับรถเพื่อไปทํางานทีร่พ.คา่ยกาวิละ 
เห็นรถพลิกคว่ําอีกฝั่งถนนหนึ่ง ในลักษณะที่รถเก๋ง
หงายท้อง คิดว่าต้องมีผู้ได้รับบาดเจ็บแน่นอน จึงจอด
รถริมถนนแล้ววิ่งข้ามรางรถไฟและข้ามร่องน้ําเข้าไป
อีกฝั่งที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ระหวา่งที่ดิฉัน
เดินข้ามทางรถไฟไปมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขอความ
ช่วยเหลือจาก 1669 แล้ว เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบผู้ชาย
รา่งกายเปื้อนดินและหญ้า แต่ไม่มบีาดแผล กําลังนําตัว
ผู้หญิงออกจากรถแล้ววางผู้หญิงนอนราบกับพื้นถนน 
จึงได้รบีเขา้สอบถามประเมินอาการบาดเจ็บและระดับ
ความรู้สึกตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บ แล้วจึงช่วยดูแลปฐม
พยาบาลระหว่างรอรถEMSมารับ  

 ต่อมามีผู้หญิงใส่ชุดวอร์มสีดําซึ่งเป็น
อดีตเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล ได้จอดรถลงมาช่วย ใน
ขณะเดียวกันนั้นยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สวมเสื้อ
พนักงานสาธารณสุขลงมาช่วยผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บ 
ระหว่างนั้นเราก็ได้ประเมินอาการเป็นระยะ มีการ
พูดคุยให้ผู้บาดเจ็บคลายกังวล สอบถามความต้องการ
เก่ียวกับโรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บต้องการรับการรักษา 
จนรถกู้ภัยของเทศบาลตําบลหนองผึ้งมาถึง จึงได้
ช่วยกันใส่อุปกรณ์ปูองกัน นําขึ้นรถพยาบาลและส่ง
โรงพยาบาลต่อไป. 

พันตรี หญิง แสงเทียน นลิพัฒนางกูร  
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วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.34 น.ขณะนั้นฝน
ตกหนักมากได้ขับรถกลับจากปฏิบัติงานเวรดึกเพื่อกลับ
บ้านและได้ไปถึงจุดเกิดเหตุ พบเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
ชนรถกับรถเก๋ง ทางตัดรถไฟหลังตลาดกลางปุาเหว พบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย อายุ 18 ปี นอนอยู่บนถนน
ฝั่งเลนซา้ย จึงทําการเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วขับรถจอดเข้าข้าง
ทางเพื่อจะได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังจากทําการ
จอดรถได้ลงมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยการลงไป
ประเมินอาการผู้บาดเจ็บ เพื่อจะได้ให้การพยาบาลใน
เบื้องตน้ พบผูไ้ด้รับบาดเจ็บหมดสติ ไม่รู้สึกตัวหายใจคล้าย 
Air hunger  ขณะประเมินอาการ ผู้ ได้รับบาดเจ็บหยุด
หายใจและคลําชีพจรไม่ได้จึงทําการ Start CPR ก่อนที่รถ
กู้ภัยอุโมงค์จะมาถึง เมื่อรถกู้ภัยอุโมงค์มาถึงได้ทําการ
ประเมินชีพจรอีกครั้งพบผู้ได้รับบาดเจ็บกลับมีชีพจรแต่แผ่ว
เบา จึงได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถกู้ภัย
อุโมงค์  และได้ขึ้นรถไปกับทีมกู้ภัยอุโมงค์ เพื่อทําการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บต่อ หลังจากที่เคลื่อนย้ายผู้ได้
บาดเจ็บขึ้นรถกู้ภัยอุโมงค์ได้ทําการคลําชีพจรอีกครั้งพบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีชีพจรและหยุดหายใจจึงได้ทําการ 
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยการ CPR ไปจนถงึโรงพยาบาล
สารภีร่วมกับกู้ภัยอุโมงค์เป็นระยะทางร่วม 3 กิโลเมตร
หลังจากนั้นได้ทําการส่งต่อผู้ปุวยให้กับทีมการรักษาของ
โรงพยาบาลสารภีเพื่อทําการรักษาต่อ.  

นางสาว สิรกิร ชุ่มสวัสดิ์  
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 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 

 8. อ่ืนๆ 

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

สภาการพยาบาล Thailand Nursing and Midwifery Council 

ส านกังานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครนิทรศร ี(ในบริเวณกระทรวง

สาธารณสขุ) ถนนตวิานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000                                                   

โทรศพัท์ 0 2596 7500 โทรสาร 0 2589 7121 www.tnc.or.th                                           
Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of 

Public Health Compound, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000                                                                      

Tel. 0 2596 7500 Fax.  0 2589 7121 www.tnc.or.th 

กรณุาน าส่ง 

http://www.tnc.or.th/
http://www.tnc.or.th/

