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พี่ๆ  ทีเ่คารพ  และเพือ่นๆ นอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
จดหมายขา่วฉบบันีเ้ปน็ฉบบัที ่3 พฤษภาคม - มถินุายน 2561 เปน็ชว่งเวลาทีว่นัพยาบาลสากล 

12 พฤษภาคม ซึง่เปน็วนัคลา้ยวนัเกดิของมสิฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ผูก้อ่ก าเนดิวชิาชพีพยาบาล และ

ปฐมบรูพาจารยพ์ยาบาลของโลกไดเ้วยีนมาถงึอีกครัง้หนึง่ สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย รว่มกบั

สภาการพยาบาล ไดจ้ดัประชมุวชิาการเพ่ือเฉลมิฉลองวนัพยาบาลสากลดงักลา่ว โดยมรีายละเอียด

ในฉบบันีแ้ลว้ 

ฉบับน้ีมีอะไร 

     

นอกจากนีจ้ดหมายขา่วฉบบันีไ้ดต้พิีมพ์ประกาศสภาการพยาบาลถงึเพ่ือนสมาชกิ เรือ่งการใชเ้ครือ่งแบบหรอืสญัลกัษณข์อง
พยาบาล หรอืการแสดงตนวา่เปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์โฆษณาสนิคา้ ท าการชกัชวนและแนะน าให้
ผู้ป่วยหรือผู้อื่นใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อผลประโยชน์แห่งตน อาจเข้าข่ายกระท าความผิดทางจริยธรรม ตามข้อบังคับ                   
สภาการพยาบาลวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ.2550 และความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาได ้ขอใหช้ว่ยกนับอกตอ่และตกัเตอืนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและพีน่อ้งรว่มวชิาชพีดว้ย 
        ดิฉันยังได้ใคร่เตือนเพ่ือนสมาชิกเพ่ิมเติมอีกเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะพวกน้อง ๆ ที่ได้แต่งเครื่องแบบพยาบาลถ่ายภาพ                      
เป็นผู้สนทนาตามแอพพลิเคชั่นหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาในบทสนทนาที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพและหยาบคาย ทั้งในฐานะท่ีเป็นสตร ี                 
และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งอาจเข้าข่ายการกระท าความผิดทางจริยธรรมวิชาชีพ หรือน าความเสื่อมเสียมายังตนเองและ
หนว่ยงานดงัเชน่ทีโ่รงพยาบาลแหง่หนึง่ไดป้ลดพยาบาลผูเ้ผยแพรค่ลปิภาพถา่ยของตนเองในบทสนทนาทีไ่มเ่หมาะสมดงักลา่วนี ้ 
ในชุดยูนิฟอร์มพยาบาลของโรงพยาบาลออกจากต าแหน่งส าคัญ ซึ่งพยาบาลผู้นี้ปฏิบัติอยู่ โดยเหตุผลที่น าความเสื่อมเสีย          
เขา้สูอ่งคก์รและหนว่ยงานเปน็ตน้จงึขอไดโ้ปรดระมดัระวงัดว้ย 

บรรณาธิการแถลง 

หน้า 3 ข่าวเด่นสภาการพยาบาล 
 
หน้า 4 จับตามอง: 11 สภาวิชาชีพร่วมน าเสนอความเห็นข้อเสนอแนะ ฯ 
 
หน้า 5 วันพยาบาลสากลปี พ.ศ. 2561  
 
หน้า 6 กรณตีัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : กรณที าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
 
หน้า 7 แสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาล ฯ  
 
หน้า 8 -10 สาระน่ารู้ : ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล ฯ 
 

หน้า 11 สมาชิกถาม...สภาตอบ 
 
หน้า 12 -13 กิจกรรมสภาการพยาบาล 
 
หน้า 14 -15 ธนาคารความดี 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 
นายกสภาการพยาบาล 
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ขา่วเดน่สภา 

สภาก ารพยาบ าล ไ ด้ จั ด ก า รสั มมนาคณะกรรมการ                  
สภาการพยาบาล เรื่อง “สภาการพยาบาลกับภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด” ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอรท์ บางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 
2 7 -2 9  เ ม ษ า ย น  ที่ ผ่ า น ม า  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง                     
สภาการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อระบบ
สุขภาพของประเทศและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งต่อภารกิจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการสภาการพยาบาล   
ชุดเก่าที่เพิ่งหมดวาระลง (พ.ศ.2557-2561) กรรมการที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2561-2565)   

 

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล               
ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย ร ติ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ง า นพ ร้ อ มทั้ ง ก ล่ า ว แ ส ด ง               
ค ว า ม ข อ บ คุ ณ แ ล ะ ม อ บ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก แ ก่ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร                       
สภาการพยาบาลวาระ พ.ศ. 2557-2561 และบรรยายในหัวข้อ                
เรื่อง “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์                       
พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540” เพื่อสร้าง                 
ความรู้ความเข้าใจภารกิจการท างานของสภาการพยาบาล                 
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ ฯ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารงาน                   
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล น าโดย ผศ.อังคณา               
สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้บรรยายเรื่อง “ภารกิจ  
สภาการพยาบาลตามที่กฎหมายก าหนด” อาทิ การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและการรับรองสถาบันการศึกษา การสอบวัดความรู้ขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพ ฯ และการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ การฝึกอบรมความช านาญ
เฉพาะสาขา กลไกการควบคุมก ากับคุณภาพมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ ฯ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ              
และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ให้ความสนใจ
ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งสรุป
ประเด็นส าคัญต่าง ๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการท างานของ
คณะกรรมการสภาการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป.  

สภาการพยาบาลจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาล  
เรื่อง “สภาการพยาบาลกับภารกิจที่กฎหมายก าหนด” 
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สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้ง ๑๑ สภา ประกอบด้วย 
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภา                 
เภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก                
สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ าบัด 
และสภาวิชาชีพบัญชี ขอเข้าพบประธานสภานิติบัญญัติ
แ ห่งชาติ  เพื่ อยื่ นหนังสือขอน า เสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ.... ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
วิชาชีพทุกวิชาชีพและต่อประชาชน โดยท่านประธาน            
สภานิติบัญญัติ ได้มอบหมายให้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ เป็นผู้รับ
หนั งสือ  ใน วันที่  25 พฤษภาคม เวลา ๑๒.๐๐ น.                     
ณ ส านักงานเลขาธิการ  สภานิติบัญญัติแ ห่ งชาต ิ                    
อาคารรัฐสภา ๑ 

 

 ๑๑ สภาวิชาชีพเข้ายื่นหนังสือน าเสนอความเห็น
ข้ อ เ ส นอ แ น ะ เ พื่ อ ข อ แ ก้ ไ ข ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ต ิ                     
การอุดมศึกษา พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริการราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ... ต่อสภา              
นิติบัญญัติ ด้วยสมาพันธ์สภาวิชาชีพทั้ง ๑๑ สภา ได้เคย   
ยื่นหนังสือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                  
เพื่อเสนอความเห็นตอ่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และเฝ้าติดตาม
ผลการพิจารณามาโดยตลอด อีกทั้งได้เข้าร่วมการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.. . ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ... ซึ่งจัดโดย
ส า นั ก ง านคณะกรรมการอุ ดม ศึ กษา  แต่ ยั ง ไ ม่ ม ี                  
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามที่เสนอ สมาพันธ์             
สภาวิชาชีพจึงได้รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นอีกครั้งหน่ึง            
เพื่อยื่ นเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและ              
ท่านนายกรัฐมนตรีแลว้ โดยในครั้งนี้สมาพันธส์ภาวชิาชีพ 

๑๑ สภาวิชาชีพ ร่วมน าเสนอความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัตกิารอุดมศึกษา พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงการอุดมศกึษา ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.... 

ประสงค์จะแสดงความกังวลและข้อคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็น
สภาที่ทรงเกียรติประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 
เพื่อให้ท่านทราบถึงความกังวลของสภาวิชาชีพและ
ผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ เป็นหลัก 
สมาพันธ์สภาวิชาชีพในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่ม ี
ความเกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติโดยเฉพาะบัณฑิตที่
จบการศกึษาและเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพต่าง ๆ 
มีความวิตกต่อการบริหารการศึกษาในชั้นอุดมศึกษา  
ตามร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับในหลายประเด็นทั้งในส่วน          
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่
ของบุคลากร และองค์กรที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิ ช าชีพและภาคประชาชน  รวมทั้ ง
ประเทศชาต ิโดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑติที่จะเข้ามาเป็น
สมาชิกของสภาวิชาชีพ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ห้ ามมิ ให้สภาวิ ชาชีพ เข้ า ไปช่ วยในการก ากับดูแล                  
มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งถือเป็นการเขียนกฎหมาย           
ที่เป็นการก้าวล่วง พ.ร.บ.ของวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีหน้าที ่            
ในการส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนให้ได้รบับริการจากผู้ประกอบวชิาชีพที่มีคุณภาพ 
โดยถือเป็นภารกิจหลักร่วมกันกับมหาวิทยาลัย หากไม่มี
การก ากับดูแลตั้งแต่ต้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการสอบ          
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะส่งผลให้เกิด                
การปลอมแปลงหรือลักลอบประกอบวิชาชีพโดยไม่มี
ใบอนุญาตอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 
ประเทศ โดยคนต่างชาติจะสามารถเข้ามาประกอบ              
วิชาชีพได้โดยไม่มีการรับรองใบปริญญาตามหลักปฏิบัติ
เช่นเดียวกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ทางสมาพันธ์วิชาชีพ           
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุญาตน าส่งความเห็น                
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษาในส่วนของ
การอุดมศึกษาเพื่อประโยชนต์อ่สังคมโดยรวม.  
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 วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ก าหนดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลอง            
วันเกิดมิสฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล ผู้ก่อก าเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก เป็นผู้ที่ท า
คุณประโยชน์อย่างมากมายให้แกม่วลมนุษย์ จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลกในภาพของสุภาพสตรีกับดวงประทีป 
(The Lady with the lamp) และในโอกาสเดียวกันนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศจะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิกเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมวลมนุษย์ เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละปี   
ส าหรับปี พ.ศ. 2561 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศได้ก าหนดหัวข้อส าหรับวันพยาบาลสากลไว้ว่า Nurse A Voice            
to Lead : Health is Human Right โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาลและพยาบาลระดับปฏิบัติการ                  
ได้ร่วมกันรณรงค์เรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชน โดยมีความเช่ือว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่                 
มีความชอบธรรมที่จะรักษาชีวติของตนเอง มีอิสระทางความคดิ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพอย่างทั่วถงึและเท่าเทียมกัน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาลจึงได้จัดประชุมวิชาการ
ขึ้นภายใต้หัวข้อ “พยาบาล เสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม             
ปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร  

วันพยาบาลสากล ปี พ.ศ. 2561 

      โดยเมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า                
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็น
ผู้แทนพระองค์ เปิดงานประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล เรื่อง "พยาบาล  
เสียงแห่งพลัง  :  สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน" ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
กรุ ง เ ทพมหานคร  ใ นกา รนี้ ไ ด้ ม อบ เ กี ย รติ บั ต รแก่ พย าบาลดี เ ด่ น                      
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี  มอบโล่ เกียรติคุณแก่ผู้บริหารดี เด่นด้านการสนับสนุน                    
การด าเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น   
ด้านการควบคุมยาสูบ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
และชมรมนักศกึษาพยาบาลสรา้งสังคมไทยปลอดบุหรี่. 
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สรุปเรื่อง     
 สภาการพยาบาลได้ รั บทราบข่ าวจาก
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นแจ้งว่า “พยาบาลสาว   
เร่จดทะเบียนสมรสหลอกคนไข้เบิกเงินหลวง” 
โดยระบุว่าเป็นพยาบาลแผนกไต โรงพยาบาลประจ า
จั งหวัด  สภาการพยาบาลได้ สืบสวนแสวงหา
ข้อเท็จจรงิแล้วพบว่ากรณีมีมูล ว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าวจ านวน 2 คน 
 พยาบาลคนที่หนึ่งรับราชการเป็นพยาบาล
เทคนิคประจ าอยู่แผนกหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 
โรงพยาบาลประจ าจังหวัดระหว่างรับราชการ เมื่อมี
วันว่างก็ไปท างานที่คลีนิกเอกชน ซึ่งคลีนิกเอกชนนี้
นอกจากรับรักษาโรคทั่วไปแล้วยังรับฟอกไตแก่ผู้ป่วย
ที่เป็นโรคไตด้วย ต่อมาได้รับการติดต่อจากพี่ชาย
ผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติกับตนเองให้ช่วยติดต่อข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อช่วยจดทะเบียน
สมรส โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้ เพื่อให้ผู้ป่วยใช้สิทธิ
ของข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลในการฟอกไตที่
ต้องจ่ายครั้งละ 3,000-3,500 บาท ต่อครั้ง โดย
ผู้ป่วยต้องท าการฟอกไต 2-3 ครั้งต่อเดือน  พยาบาล
คนที่หนึ่งจึงได้ติดต่อพยาบาลคนที่สองซึ่งรับราชการ
เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกัน และแนะน าให้
พยาบาลคนที่ ส อ ง รู้ จั ก กั บ ผู้ ป่ ว ยจน ได้ ต กล ง          
จดทะเบียนสมรสกัน โดยผู้ป่วยจะจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับพยาบาลคนที่สองเป็นเงิน 100,000.00 บาท 
(หน่ึงแสนบาทถ้วน) ผู้ป่วยจา่ยเงินคา่ตอบแทนเงินงวด
แรกจ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ
พยาบาลคนที่สองก่อนการจดทะเบียน ส าหรับเงินที่
เหลืออีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้
โดยให้หักเอาจากเงินที่เบิกได้จากค่ารักษาพยาบาล
จนครบ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่พยาบาลคนที่สองเบิก
ได้ทั้งหมดเป็นเงิน 97,500 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพัน   
ห้าร้อยบาทถ้วน) เกินจ านวนที่ตกลงไว้ พยาบาลคนที่
สองคืนเงินส่วนเกินให้ผู้ป่วยครั้งแรกจ านวน 33,000 
บาท  (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) สว่นที่เหลอืตั้งใจจะ
คืนให้เมื่อจดทะเบียนหย่าแต่ขาดการติดต่อกันจน
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม พี่ชายของผู้ป่วยติดต่อขอเงิน
ส่วนเกินคืน พยาบาลคนที่สองไม่ยอมคืนให้อ้างว่า
ผูป้่วยถึงแก่กรรมแลว้ 

การวเิคราะห์กรณี 
 สาเหตุ 
  1.  พยาบาลทั้งสองคนร่วมกันมีเจตนาโดยทุจริต 
เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการกระท าของตน 
 2 . เห็นแก่ประโยชน์ส่ วนตนใ ช้สิทธิ เบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลจากราชการโดยไม่สุจริต 
  

 ปัจจัยส่งเสรมิที่ท าให้เกิดสาเหตุ 
 ไม่ม ี
 

ประเด็นเชิงจรยิธรรม 
 การกระท าดังกล่าวฝ่าฝืนข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบ      
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์    
พ.ศ.2530 
 ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ย่อมด ารงตนให้สมควร
ในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ย่อมไม่ประพฤติหรือ
กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหง่วิชาชีพ 
 
 

ประเด็นทางกฎหมาย 
 มีความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 341 ที่บัญญัติว่าผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่น
ด้วยการแสดงขอ้ความอันเป็นเท็จ หรอืปกปิดข้อความจริง
ซึ่งควรบอกใหแ้จ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้
ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลาย
เอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
   คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้พักใช้
ใบอนุญาตของพยาบาลทั้ งสองคนมีก าหนดเวลา                
3  เ ดื อ น  ต า ม ม า ต ร า  4 1  ว ร ร ค ส า ม  ( 4 )  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
พ.ศ. 2528. 

กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้: กรณที าใหเ้สือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ ์
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ขอแสดงความยนิดีกับบัณฑิตพยาบาล  

โครงการผลติพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเดจ็ยา่ รุน่ที ่3 (ปกีารศกึษา 2557) 

     มูลนิธริางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล  
ปัจฉิมนิเทศบณัฑิตพยาบาล จากโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน

ตามรอยสมเด็จย่า สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพยาบาลวิชาชพีที่ดี 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา-พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์เสาวภาพ 
อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล        
พลต ารวจตรีองอาจ ชุณหะนันท์ รองผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และคุณณิชาภา เจริญพานิช ผู้จัดการ
มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาล             
จากโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 3 จ านวน 49 คน 
ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล จัดขึ้น            
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตพยาบาลตามโครงการ ฯ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่
วิชาชีพ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงบทบาทของการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีที่จะกลับไปท างานในภูมิล าเนาของ
ตนเองต่อไป โดยมี ดร.มกราพันธุ์  จูฑะรสก อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น             
ดร.วัชรี อมรโรจนว์รวุฒิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และ พลต ารวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์ 
สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ให้เกยีรติเป็นวิทยากรบรรยาย 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่ในแต่ละปีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน           
มนีักเรียนส าเร็จการศึกษาจ านวนมากแต่ขาดโอกาสในการศึกษาในระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข   
มีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ พร้อมให้มีการบรรจุต าแหน่งพยาบาลเพื่อปฏิบัติงาน             
จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือ
พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้กลับมาปฏบิัตงิานที่บ้านเกิด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนไดร้ับบริการสุขภาพที่มี
คณุภาพจากบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ.  
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ศูนยข์้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ๖๐ พรรษา  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-
พระศรีนครินทร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียน           
การสอน รวมทั้งปฏิบัติพันธกิจด้านอื่น ๆ ในอาคารมหิดล
อดุ ลย เดช -พระศรี นคริ นทรา  ตามวั ตถุป ระสงค์ ของ                  
การก่อสร้างอาคาร ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมา  

 วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นโอกาส    
มห าม งคลที่ ส ม เ ด็ จพ ระ เทพรั ตน ร าชสุ ด า  ฯ  ส ยาม                
บรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา           
คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ  ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือส านึกใน                  
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลไทย              
และคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มาอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ 
โครงการ ฯ ประกอบด้วยหลายกิจกรรม กิจกรรมส าคัญ                
คือการจัดสร้ างห้องสมุดใหม่  พื้นที่ ประมาณ ๑ ,๐๐๐               
ตารางเมตร ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารมหิดลอดุลยเดช -         
พระศรีนครินทร และได้รับพระราชทานชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษว่า ...           
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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ              
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลย เดช  บรมนาถบ พิตร 
พระราชทานเงินจ านวนกว่าหกร้อยล้านบาท เพ่ือก่อสร้าง 
“อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” อาคารเรียนหลัง
ใหม่  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เงินดังกล่าวเป็นเงินที่
ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระศรี 
นครินทรา บรมราชชนนี ซึ่ งเสด็จสวรรคต ในวันที่  ๑๘ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ โดยในงานพระราชพิธี               
พระบรมศพ ประชาชนชาวไทยที่มาร่วมถวายสักการะ              
พระบรมศพ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จ               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จ
พระราชกุศล เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
ส านักพระราชวังได้เก็บรักษาเงินจ านวนนี้ไว้ในบัญชีธนาคาร
ชื่ อ  “บัญชี สม เด็ จพระศรี  ฯ  โดยส านั กพระราชวั ง ” 
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุ ลย เดช                    
บรมนาถบพิตร  ทรงมีพระราชด าริ ว่ า  สมเด็จพระศรี               
นครินทรา บรมราชชนนี ทรงเป็นศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
พยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล        
การพระราชทานเงินแก่คณะพยาบาลศาสตร์ส าหรับสร้าง 
อาคารใหม่เพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ ออกไปดูแล
สุขภาพประชาชนไทย จะเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน       
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อปวงชนชาวไทย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของประชาชนที่ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ในงาน     
พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

รองศาสตราจารย์ ดร. ฟองค า ติลกสกุลชัย 
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาพจ าลองศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ๖๐ พรรษา  

 “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ๖๐ พรรษา         
(The Nursing Information and Knowledge           
Centre Commemorating Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday                   
Anniversary)” ก าหนดรูปแบบให้ เป็นศูนย์ข้อมูลและ          
คลังความรู้ทางการพยาบาลที่ทันสมัย จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลหลากหลายที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล          
ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลแบบครบวงจร
แห่งแรกของประเทศไทย มีแนวคิดในการจัดสร้างโดยด าเนิน
ตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ               
สยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการอ่าน
หนังสือ และการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  

 ด้านโครงสร้าง ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทา ง          
การพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ แบ่งพ้ืนที่เป็น ๖ ส่วนหลัก ๆ 
ประกอบด้วย ๑) พ้ืนที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ รวมทั้งหนังสือพระราชนิพนธ์                 
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งส่วนที่จัดแสดงในตู้หนังสือและส่วนที่

ให้ ยื มตามระบบห้องสมุด  ๒ )  พ้ืนที่ ศึ กษาส่ วนกลาง
เช่นเดียวกับห้องสมุดทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วยโต๊ะอ่านหนังสือ
ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว หลากหลายรูปแบบ สีสัน
สวยงามแตกต่างกันในแต่ละโซน รวมทั้ งคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการสืบค้น ๓) ห้องท างานเดี่ยว จ านวน ๖ ห้อง เป็น
ห้องที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถจองครั้งละ ๑-๒ สัปดาห์ 
เพื่อท างานวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ ๔) ห้องท างานกลุ่ม 
จ านวน ๓ ห้อง พร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เป็นห้อง 
ส าหรับนักศึกษาใช้ท างานกลุ่มตามงานที่ได้รับมอบหมาย                   
ในวิชาต่าง ๆ ๕) พ้ืนที่ส าหรับการใช้มัลติมิเดียเพ่ือการเรียน               
การสอน หรือความบันเทิง มีทั้ งพื้นที่ เดี่ยวในลักษณะ                 
โดมเสียง จ านวน  ๖ ชุด (Sound dome ส าหรับฟังเสียง
จากมัลติมิเดียในพื้นที่ที่ต้องการเสียงชัดเจน หรือในบริเวณที่
จ ากัด เมื่อเข้าไปอยู่ภายใต้โดมจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจน 
และหากติดตั้งโดมหลาย ๆ ชุด ในบริเวณเดียวกัน เสียงของ
แต่ละโดมจะไม่ตีกัน )  รวมทั้ งห้ องชมมัลติมี เดียกลุ่ ม               
จ านวน ๒ ห้อง ๖) มุมสบาย (Relax zone) เป็น พ้ืนที่              
ที่นั กศึกษาสามารถนั่ ง  หรื อนอนเอกเขนก สบาย ๆ                   
อ่านหนังสือนานาสาระท่ีจัดหาไว้ให้  
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 ด้านข้อมูลและคลังความรู้ ฯ ศูนย์ข้อมูลและคลัง
ความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ทางการพยาบาล และสาขาที่ เกี่ยวข้อง               
ในหลากหลายรูปแบบทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ที่
ทันสมัย และจ านวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย                
ที่ส าคัญได้แก่ ๑) สารานุกรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒) หนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๓) วารสารทางการพยาบาล ทั้งวารสารไทยและวารสาร
ต่างประเทศ ๔) ต าราทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ทั้งต าราที่เรียบเรียงเป็นภาษาไทยและต าราจาก
ต่างประเทศ ๕) วิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก ๖) หนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Global 
health และ ASEAN ๗) หนังสือน่าสนใจเกี่ยวกับศาสนา 
ต่ า ง  ๆ   ๘ )  แมกกาซีน  นวนิ ย ายทั้ งภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังหนังสือนานาสาระ  

ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ๖๐ พรรษา (ต่อ)  

๙) มัลติมีเดียทั้งด้านการเรียนการสอน ภาพยนตร์ และ             
สารคดีที่น่าสนใจ ๑๐) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาลไทย 
ที่สามารถสืบค้นได้ด้วยค าส าคัญ เช่น ฐานข้อมูลเอกสารและ
จดหมายเหตุทางการพยาบาล ฐานข้อมูลหนังสือหายาก
ทางการพยาบาล เป็นต้น  

คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานเปิด ศูนย์ข้อมูล
และคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตน ฯ ๖๐ พรรษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.  

 
 
 
 
 

ประกาศสภาการพยาบาล 
จากสภาการพยาบาลถึงเพื่อนสมาชิก 

 

 จากข่าวในสังคมออนไลน์และสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ท าการโฆษณาหรือ
ขายสินค้าโดยอ้างอิงสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ท าให้สภาการพยาบาลรู้สึกห่วงใยสมาชิกผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นอย่างมาก อยากขอให้ช่วยกันบอกต่อและตักเตือน
ผู้ใต้บังคับบัญชา พ่ี ๆ น้อง ๆ ในวิชาชีพว่าการโฆษณาสินค้าโดยใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของพยาบาล   
หรือแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท าการชักชวนและแนะน าให้ผู้ป่วย   
หรือผู้อื่นใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพ่ือผลประโยชน์แห่งตน อาจเข้าข่ายกระท าผิดทางจริยธรรมตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550         
และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของ          
สภาการพยาบาลไม่ได้ 
 

ด้วยความปรารถนาดีจากสภาการพยาบาล 
30 เมษายน 2561 
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Q : มีเพื่อนไปต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล ได้รับบัตรสมาชิกที่ระบุ            
วันหมดอายุว่า ตลอดชีพ หมายความว่าได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ไม่ต้องเก็บหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่อง ฯ เพื่อต่ออายุแล้วใช่ไหมคะ 
 

 
 
 
 

  
 

 A : บัตรนี้คือ “บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล” มีอายุ 5 ปี ต้องต่อใหม่ทุก 5 ปี แต่เมื่อสมาชิกอายุ 
ครบ 60 ปี แล้วมาต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลจะออกบัตรตลอดชีพให้ ต่อไปไม่ต้องต่ออายุอีก คือมี
สมาชิกภาพตลอดชีพ เป็นคนละเรื่องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งต้องต่ออายุทุก 5 ปี ไม่ว่าอายุเท่าไร             
ถ้ายังประกอบวิชาชีพอยู่ ก็ต้องเก็บหนว่ยคะแนนการศกึษาต่อเนื่องเพื่อตอ่อายุใบอนุญาตคะ่ 
 

 

Q : ได้ทราบว่าสภาการพยาบาลปรับหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบ าบัด 10 วัน เพื่อรับใบอนุญาตฉีดยาเคมี
บ าบัดมาเป็น 1 เดือน อยากทราบว่าคนที่อบรม 10 วันมาก่อนต้องอบรมใหมไ่หมคะ 
 

 A : เนื่องจากหลักสูตรเคมีบ าบัด 10 วัน ใช้งานมากกว่า 5 ปี แล้ว สภาการพยาบาลเห็นควรปรับปรุง
ใหม่ และเนื่องจากมีข้อมูลจากสมาชิกว่า อยากให้เพิ่มเนื้อหาและเวลาปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
และสามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น คณะกรรมการผู้จัดท าหลักสูตรจึงได้ปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาและเวลาปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น โดยขยายเวลาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน หรือ 1 เดือน เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่อบรมในหลักสูตร           
10 วันไปแล้ว และปฏิบัติงานอยู่ ยังไม่ได้ก าหนดให้มาอบรมใหม่ แต่หากสมาชิกเรียกร้องสภาการพยาบาลอาจจัด
หลักสูตรอบรมฟื้นฟูระยะสั้นใหไ้ด้ค่ะ. 

            สมาชกิถามมา... 
...สภาตอบ  

วันที่หมดอายุ ตลอดชีพ 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

     สภาการพยาบาลจัดการประชุมตามโครงการ
ชี้ แ จ งส าระส า คัญของ  ( ร่ า ง )  ข้ อบั ง คั บสภ า               
การพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณี
ที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ... และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 
     รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 
เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการชี้แจงสาระส าคัญ
ของ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวน
หรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ว่าม ี          
ผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ            
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ... แก่คณะผู้บริหารสภาการพยาบาล 
คณะอนุกรรมการจริยธรรมผู้แทนสภาการพยาบาลประจ า
จังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ซึ่งจะ
เข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนจริยธรรม 
ในการสบืสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าดว้ยการสบืสวนหรือสอบสวน ฯ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในการนี้อาจารย์ประภัสสร 
พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ให้
เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็น
จากที่ประชุม น ามาสรุปและเสนอต่อคณะกรรมการ          
สภาการพยาบาลก่อนการประกาศใช้บั งคับต่อไป             
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่  17 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา. 

คณาจารย์และนักศึกษาสหรัฐอเมริกา 
ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

 

       รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ
คณะผู้ บริ หารสภาการพยาบาล ได้ ใ ห้การต้อนรั บ
คณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University 
of Pennsylvania ประ เทศสหรั ฐอ เมริกา  ตามการจัด
โปรแกรมการศึกษาดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุม 
ดร.ทัศนา บุญทอง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
       ในการนี้นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์      
ดร .ทัศนา บุญทอง ได้ ใ ห้ เกี ยรติกล่ าวต้อนรับและ                   
เ ป็ น วิ ทย ากรบร รยายถึ ง บ ทบ า ทหน้ า ที่ ข อ ง สภ า                
การพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็น Regulatory Authority 
ของวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศ
ไทย ซึ่งท าหน้าที่คล้าย ๆ กับ State Board of Nursing 
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง แต่ของประเทศไทย   
สภาการพยาบาลท าหน้ าที่ เ ป็ น  National Board คือ            
การควบคุมก ากับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล           
และการผดุงครรภ์ของพยาบาลทั้งประเทศ ท าหน้าที่           
ในการสอบความรู้ผู้ ส า เร็จการศึกษาพยาบาลและ      
ผดุงครรภ์ก่อนออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ 
การออกวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา
ทางการพยาบาล การก าหนดมาตรฐานการบริการ
พยาบาล การเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพในการให้
ข้อมูลต่อรัฐบาลและสังคม เป็นต้น พร้อมทั้ งได้ตอบ       
ข้อซั กถามในประ เด็ นต่ า ง  ๆ  ซึ่ งผู้ เ ข้ า ศึกษาดู ง าน           
มีความสนใจมาก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่าง
กว้างขวาง. 
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นิสติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ศกึษาดูงานสภาการพยาบาล 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น าโดย                 
รองศาสตราจารย ์ดร.นจุร ีไชยมงคล คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์
ได้น านิสิตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนิสิตชาวไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  จ านวนทั้งสิ้น   
13 คน ศึกษาดูงานสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่
ขององค์ กรวิ ชา ชีพการพยาบาลของไทย ภารกิ จของ        
สภาการพยาบาล ต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและ                   
การผดุงครรภ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการท างานขององค์กร
วชิาชีพการพยาบาลไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ 
เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
ศกึษาดูงานสภาการพยาบาล 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยนราธิ ว าส                  
ราชนครินทร์ น าคณะนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล             
พร้อมเข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อบทบาทและหน้าที่ของ                  
สภาการพยาบาล และกฎหมายวิชาชีพการต่อใบอนุญาต                   
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล รวมทั้ง
ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา                
สริยาภรณ์ เลข าธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทย ากร
บรรยาย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561. 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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ทีมนางฟ้าสาธารณสุข 

  ในเวลาเดียวกันนั้น ก็มีเหตุคนถูกยิง 2 คน (เสียชีวติ ณ ที่เกิดเหตุ 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย) ถูกส่งตัวมายัง 
รพ.จุฬาภรณ์ เช่นกัน รวม 2 เหตุการณ์แล้วมีผู้บาดเจ็บ 7 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ส าหรับโรงพยาบาลเล็ก ๆ 
ขนาด 30 เตียงแล้ว ต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลมาดูแล และเนื่องจากวันนี้อยู่ในช่วงภัยพิบัติน้ าท่วม จึงมี
บุคลากรมาปฏิบัติงานได้แค่ 77 % ของอัตราก าลังปกติ 
 

  โชคดีที่เราได้ “นางฟ้าสาธารณสุข” ทั้ง 3 ท่านมาช่วย การจัดการกินเวลาตั้งแต่ 11.00 -14.30 น.              
โดยการส่งผู้ป่วย 4 คน ไปรักษาต่อที่ รพ.มหาราช ใช้รถพยาบาลทั้งหมดของ รพ. 3 คัน และขอสนับสนุน
รถพยาบาลของ รพ.ร่อนพิบูลย์ 1 คัน ซึ่งแต่ละคันต้องใช้พยาบาลติดตามผู้ป่วยไปด้วย 2 คน ส่วนผู้ป่วยอีก 3 คน 
รับไว้ในหอผู้ป่วย รพ.จุฬาภรณ์ ผมในนามตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และประชาชนคนจุฬาภรณ์ เห็นว่า
การกระท าของทั้ง 3 ท่านคือ นางสาวทัศนัย สุดใจ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี นางสาวปิยะดา             
ศิริมณี พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นางสาวจิรา ทองหนูนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ รพ.ป่าพะยอม                    
จ.พัทลุง เป็นการกระท าที่น่ายกย่องเชิดชูอย่างยิ่ง ที่ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพช่วยเหลือชีวิตผู้คน ไม่ว่าในเวลา
ปฏิบัติราชการหรอืนอกเวลา สะท้อนค่านยิมองคก์รกระทรวงสาธารณสุข MOPH อย่างชัดเจนยิ่งนัก.  
 

        นายแพทย์ ธรรมสถิต  พิบูลย์ 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 สาย ๆ วันที่ 1 ธันวาคม ขณะที่ผมเข้าร่วมประชุมแผนภัยพิบัติ
อ าเภอจุฬาภรณ์ ณ หอประชุมอ าเภอซึ่งห่างจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ประมาณ 500 เมตร ได้รับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุหมู่รถกระบะพุ่งชน
ต้นไม้ ทราบเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 
6 ราย (ผู้ป่วยสีแดงหรือหนักมาก 3 ราย ผู้ป่วยสีเหลืองหรือค่อนข้าง
หนัก 3 ราย) ทราบภายหลังว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ มีภูมิล าเนาอยู่
อ าเภอป่าพะยอม และเดินทางมาร่วมฉลองงานสมรสที่นครศรธีรรมราช 
 

 เมื่อทีม EMS ของ รพ.จุฬาภรณ์ ไปถึงจุดเกิดเหตุนั้น นอกจาก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่มาช่วยผู้บาดเจ็บอยู่แล้วนั้น ก็พบนางสาวทัศนัย  
สุดใจ พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) รพ.นาเยีย 
จ.อุบลราชธานี นางสาวปิยะดา ศิริมณี พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขื่อนใน    
จ.อุบลราชธานี  และนางสาวจิรา ทองหนูนุ้ย  พยาบาลวิชาชีพ          
รพ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พยาบาลทั้ง 3 ท่านขับรถผ่านพบเหตุการณ์ 
และลงมาแสดงตัวช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น คัดแยกประเภทผู้ป่วย    
เมื่อทีม EMS รพ.จุฬาภรณ์ไปถึง ก็น่าจะเสร็จภารกิจของทั้ง 3 ท่าน    
ในการส่งมอบภารกิจต่อให้ทีมจุฬาภรณ์ (ทราบภายหลังว่ามีธุระที่ทั้ง 3 
ท่านต้องเดินทางไปหาดใหญ่) แต่ทั้ง 3 ท่าน ตัดสินใจมากับผู้บาดเจ็บ    
โดยขึ้นรถพยาบาลและรถมูลนิธิมายัง รพ.จุฬาภรณ ์ 
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ชื่นชม!!พยาบาลขับรถผ่านเห็นหญิงชราโดนรถชนจึงช่วยยื้อชีวิต 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะ
ชนรถจักรยานยนต์ เมื่อไปถึงพบคนเจ็บนอนฟุบหมดสติอยู่            
ในที่ เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงช่วยกันปฐมพยาบาลเป็น              
การเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่ฟื้น ขณะเดียวกันได้มีพยาบาล ทราบชื่อ
นางสาวเกศนิี ศรเีมือง พยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ขับรถยนต์
ผ่านมาพบเหตุการณ์ และได้เข้าท าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ            
ที่หมดสติอยู่ ก่อนจะมีรถพยาบาลโรงพยาบาลพะเยามาถึง           
ที่เกิดเหตุ จึงรีบน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ในที่เกิดเหตุพบ
รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีด าทะเบียน บม-2999 ล าปาง 
หน้าพังยับ ห่างกันประมาณ 30 เมตรพบรถจักรยานยนต ์           
ยี่หอ้ฮอนด้าสีน้ าเงินลม้อยู่ในสภาพพังเสียหายเชน่กัน 

 จากการสอบสวนทราบว่ า  ก่ อน เ กิ ด เ หตุ ไ ด้ มี
รถจักรยานยนต์วิ่งมาตามถนนดังกล่าวจากแม่ต  ามุ่งหน้าเข้าสู่
เมอืงพะเยา เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ขับรถตัดเลนเข้าไปยังเลนขวา 
ท าให้รถกระบะซึ่งแล่นตามหลังมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชน
อย่างจัง จนรา่งของผูข้ับรถจักรยานยนต์กระแทกพื้นเป็นเหตุให้
บาดเจ็บสาหัส ส่วนผู้ขับขี่ รถกระบะได้ลงมาช่วยเหลือ 
ผู้บาดเจ็บและรอมอบตัวกับต ารวจ ซึ่งในส่วนของคดีต ารวจจะ
สอบสวนด าเนนิคดีตามกฎหมายต่อไป 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พยาบาลคนดังกล่าวแต่งชุด
พยาบาลซึ่งทราบภายหลังว่าท างานอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา  
ซึ่งขับรถเพื่อจะไปท างานที่โรงพยาบาลพะเยา ได้เห็นเหตุการณ์
จึงจอดรถและลงมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ซึ่งการกระท าดังกล่าว
ได้รับค า ชื่นชมจากกลุ่มชาวบ้านที่มามุงดู เหตุการณ์กัน                
เป็นจ านวนมาก ว่าเป็นคนที่อุทิศตนต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง          
แมจ้ะต้องรีบไปท างาน. 
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