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สภาการพยาบาลเป็นองคก์รวชิาชพีท่ีกอ่ต้ังขึน้ในป ีพ.ศ.๒๕๒๘ มกีารดำาเนนิงานตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบไุวใ้น
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ผลการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล
แกส่มาชกิสภาการพยาบาล หนว่ยงาน และผูส้นใจได้รบัทราบและสามารถใชเ้ปน็เอกสารอา้งองิได ้สภาการพยาบาล
จึงได้รวบรวม และจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานในแต่ละรอบปีของสภาการพยาบาลมาอย่างสมำา่เสมอและต่อเน่ือง

กิจกรรมท่ีสภาการพยาบาลให้ความสำาคัญในปี พ.ศ. ๒๕6๒ นี้ คือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทาง 
การพยาบาล โดยคณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมทางการพยาบาลไดจ้ดัการประชมุ เชงิปฏบิตักิารใหก้บั
องค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล เพ่ือให้มีศักยภาพในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 
จดัประชมุเชงิปฏิบัตกิารสำาหรบันักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปทีี ่๒–3 เรือ่ง “Ethical Leadership 
Camp for Nursing Students” จัดให้มีโครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ยกย่องและเผยแพร่
ผลงานของพยาบาล มอบโลแ่ละเข็มเชิดชเูกยีรติใหก้บัพยาบาลผูบ้ำาเพญ็ความดี ใหร้างวลัการพฒันาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาล จัดทำาหนังสือเร่ือง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ซ่ึงอยู่ใน
ระหว่างการดำาเนินงาน และได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล 

รายงานประจำาปี ๒๕6๒ ฉบับนี้สภาการพยาบาลได้นำาเสนอข้อมูลของสภาการพยาบาล แผนงาน และ
สรปุการดำาเนินงานของสภาการพยาบาลใน ๕ ดา้น ได้แก ่การสง่เสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์การสง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ และการบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

การดำาเนินงานของสภาการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕6๒ นี้ สำาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือ 
ร่วมใจอย่างดีย่ิงจากทุกภาคส่วน ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  รวมท้ัง
คณะอนุกรรมการ คณะทำางาน ผู้บริหารสำานักงานสภาการพยาบาล เจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน ท่ีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญา 
ตลอดปี พ.ศ. ๒๕6๒ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพ เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายสำาคัญคือสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
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รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร 
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี 
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
เหรัญญิกสภาการพยาบาล

ว�ระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล
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ศ. เกียรติคุณ  
ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ 

กรรมการสภาการพยาบาล

นางประหยัด พ่ึงทิม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิง ดร. อัจฉรา อุไรเลิศ
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวประหยัด ประภาพรหม 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาเอก (พิเศษ) หญิง
สอาดจิต เพ็ชรมีศรี 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางบุษบา การกล้า
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาววาณีรัตน์  รุ่งเกียรติกุล
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาอากาศเอกหญิง
ผศ.ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร. ปัทมา ทองสม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ. ภาวิดา พุทธิขันธ์
ผู้แทนสภากาชาดไทย

กรรมการสภาการพยาบาล

นางฉัตรปวีณ์ รัตนสิริจิรเดช
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ 
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

รศ. สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล 

แห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น
กรรมการสภาการพยาบาล

นายวิทย์ มงคลวิสุทธ์ิ
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร. นุจรี ไชยมงคล 
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ 
กรรมการสภาการพยาบาล

นางประภัสสร พงศ์พันธ์ุพิศาล
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

นางกันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ 
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร. จุรีวรรณ มณีแสง
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

ดร. จงกลณี จันทรศิริ
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ.ดร. สายหยุด นิยมวิภาต 
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการที่ปรึกษา

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
กรรมการที่ปรึกษา

รศ. พรจันทร์ สุวรรณชาต 
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร. พูลสุข หิงคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

ดร. ดวงวดี สังโขบล
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา

ดร. กฤษดา แสวงดี
กรรมการที่ปรึกษา
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รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ. อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

ศ. อรพินธ์ เจริญผล
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ. สุปราณี อัทธเสรี
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางประภัสสร พงศ์พันธ์ุพิศาล 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ. ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางพิชชุดา วิรัชพินทุ
หัวหน้าสำานักงานฯ

ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์
รองหัวหน้าสำานักงานฯ
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รายนามผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล



รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ. สุปาณี เสนาดิสัย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ  

โครงการเฉพาะกิจ

รศ.ดร. ประคิณ สุจฉายา
ที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง

แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล 

แห่งประเทศไทย
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รายนามที่ปรึกษาประจำาสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล



วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำานาจหน้าที่ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

โครงสร้างการบริหารงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑
สภ�ก�รพย�บ�ล





สภ�ก�รพย�บ�ล 

วิสัยทัศน์

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้นำาสังคม
ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ

1. คุ้มครองผู้บริโภคจากบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผู้ให้บริการและระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และภาวะผู้นำาแก่มวลสมาชิก
๔.  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการการพยาบาล 

การผดุงครรภ์ และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ

อำ�น�จหน้�ที่ 

1.  รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๒.  สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

3.  ใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรการศกึษาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์นระดบัอดุมศกึษาของสถาบัน
การศึกษาที่จะทำาการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย

๔.  รับรองหลักสูตรต่าง ๆ  สำาหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทำาการสอนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๕.  รับรองหลักสูตรต่าง ๆ  สำาหรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบัน
การศึกษาที่จะทำาการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำาการสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕)
7.  รบัรองปรญิญา ประกาศนยีบตัรเทยีบเทา่ปรญิญา ประกาศนยีบตัร หรอืวฒุบิตัรในวชิาชพีการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ของสถาบันต่าง ๆ
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๘.  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำานาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่น
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

9. ดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล

วัตถุประสงค์ 

1.  ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๒.  ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

3.  ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
๔.  ช่วยเหลือ แนะนำา เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการพยาบาล 

การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
๕. ใหค้ำาปรกึษา หรอืขอ้เสนอแนะตอ่รฐับาลเกีย่วกบัปญัหาการพยาบาล การผดงุครรภ ์และการสาธารณสขุ
6.  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในประเทศไทย
7. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 

คณะกรรมก�รสภ�ก�รพย�บ�ล 

 สภาการพยาบาลดำาเนินกิจการโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา 1๔ ประกอบด้วยผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุขห้าคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยหน่ึงคน ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
สีค่น (ปจัจบุนัเปน็กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม) ผูแ้ทนกรงุเทพมหานครหนึง่คน ผูแ้ทน
สภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคน ซ่ึงได้รับเลือกต้ังโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รพย�บ�ล

สำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล แบ่งการบริหารงาน เป็นดังนี้
1. ฝ่ายบริหารกลาง
๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม 
7. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
9.  ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทาง 

การพยาบาล
1๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
1๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการ 
จากการเลือกตั้ง 

ของสมาชิก
จำานวน 1๖ คน

เลขาธิการ 
สภาการพยาบาล 

กรรมการ 
และเลขานุการ

กรรมการจากการเป็นผู้แทนหน่วยงาน  
จำานวน 1๖ คน

– ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ๕ คน
– ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 3 คน
– ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 1 คน
– ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย ๔ คน
  (ปัจจุบันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

– ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 1 คน
– ผู้แทนสภากาชาดไทย 1 คน
– นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 1 คน
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๑. ฝ่ายบริหารกลาง ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
1.๒ งานทรัพยากรบุคคล
1.3 งานการประชุม 
1.๔ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต
1.๕ งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
1.6 งานนโยบายและแผนงาน 

มีหน้าที่
1) บริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ  ในสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
๒)  สนับสนุนการดำาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่

ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
3) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
๔) บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล

๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชดำาริ นโยบาย

ระดบัสงู งานหนงัสอื จดหมายขา่ว งานพพิธิภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุงานมูลนธิสิภาการพยาบาล และงานกจิกรรม
พิเศษต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 

๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ ์มีหน้าที่
1) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
๒) ดำาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
3) พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์มีหน้าที่ 
1) รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๒) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
3) รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ ์มีหน้าที่ 
1) พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๒) พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guidelines : CNPG)
3) พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ 
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาวิชาชีพ
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๕) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำาทางการพยาบาล
6) งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด

๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม มีหน้าที่ 
1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอำานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
๒)  ควบคมุความประพฤติของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์ห้เปน็ไปตามกฎหมายเพือ่

ให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
๔) ดำาเนินการด้านนิติกรรม สัญญา และคดีพิพาท

๗. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่ 
1) พัฒนาระบบการสอบ ประเมินความรู้ และจัดทำาคลังข้อสอบ
๒)  บริหารจัดการการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ 
3) ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๔) ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔7 ดังนี้
1) เป็นศูนย์ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล
๒) กำาหนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
3) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๔) ตรวจสอบและรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๕) กำาหนดหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
6) จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
7) ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
๘) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
9) เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
1๐) ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) รายงานการดำาเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการพยาบาล
1๒) เรื่องอื่น ๆ  ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย
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๙. ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมทางการพยาบาล

มีหน้าที่ พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
1)  ดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรข์องแผนแมบ่ทส่งเสริมคณุธรรมแหง่ชาติ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕6๔) 

ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล
๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของกลุ่มการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
3)  พัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล 

และผู้บริหารการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาพยาบาล
๔)  สร้าง/ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัยจริยธรรม และแนวปฏิบัติ

ทางจริยธรรม
๕) ให้การปรึกษาด้านจริยธรรมแก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ทางการพยาบาล
6) จัดทำา/รวบรวมสื่อต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
1) ดำาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย
๒) บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3) สนับสนุนเทคโนโลยีและบำารุงรักษา 

๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕6๐ ดังนี้
1)  ดำาเนนิการฝกึอบรมและสอบเพือ่เป็นผูม้คีวามรูห้รอืความชำานาญเฉพาะทางในวชิาชีพการพยาบาลและ 

การผดงุครรภส์าขาตา่ง ๆ  ตามขอ้บังคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกวฒุบิตัรแสดงความรู ้
ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

๒)  กำาหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
สาขาต่าง ๆ  ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3)  สง่เสรมิการศกึษา การบรกิาร การวจิยัและความกา้วหนา้ในวชิาชพีสาขาตา่ง ๆ  ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

๔)  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมทางวิชาการสำาหรับสมาชิกของวิทยาลัย สมาชิก
สภาการพยาบาล ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และผู้สนใจ

๕)  เปน็ศนูยก์ารตดิตอ่และแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการและอืน่ ๆ  กบัสถาบนัการศกึษาพยาบาล สมาคม
หรือชมรมต่าง ๆ  ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6)  ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิกของวิทยาลัย
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7)  ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของวิทยาลัยและสมาชิกพยาบาลสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ใน
ต่างประเทศ

๘) ออกบัตรประจำาตัวสมาชิก
9) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1๐)  กำาหนดหลกัเกณฑ์การออกหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรเก่ียวกบัความรูห้รอืความชำานาญเฉพาะทางและ

หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
11)  เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำาทุกปี
1๒)  ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการวิจัยตามนโยบายของสภาการพยาบาลโดยประสานงานกับสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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แผนปฏิบัติง�นสภ�ก�รพย�บ�ลประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เป้าหมาย  กิจกรรม / โครงการ

1.  เผยแพร่นโยบายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับ
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

1.1 ถ่ายทอดนโยบายจริยธรรมโดยการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ
 1)  นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ
 ๒)  นโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

1.๒ ตดิตามผลการดำาเนนิงานองคก์รพยาบาลทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย

๒.  สถานบริการพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล
มีกลไกจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ

๒.1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบันการ
ศึกษาพยาบาล เพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมทาง การพยาบาล

3.  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีพฤติกรรม
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม

3.1  จดัโครงการประชมุเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง“การพฒันาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาลภายใตส้ถานการณบ์รกิารท่ีมข้ีอจำากัด” 
จำานวน ๒ รุ่น 

3.๒  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒–3 เรื่อง “Ethical 
Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ ๒

3.3  จัดโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3๔ ปี 
สภาการพยาบาล

 1)  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำาหรับ
พยาบาลในยุคดิจิทัล”

 ๒) โครงการธนาคารความดี
 3)  โครงการประกวดการพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการ

พยาบาล
3.๔  จัดทำาโปสเตอร์แสดงนิทรรศการของศูนย์จริยธรรมทางการ

พยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ในงานประชุม
พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16

๔.  มีคลังความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล ๔.1  โครงการจัดทำาหนังสือเรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” 

๕.  วางแผนการกำากับติดตามการดำาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์จริยธรรมทางการ
พยาบาลแห่งประเทศไทย

๕.1.  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการ
พยาบาล เพื่อวางแผนการทำางาน/โครงการทุกกิจกรรม กำากับ
ติดตามให้มีการดำาเนินงานตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย  กิจกรรม / โครงการ

6.  พัฒนากระบวนการดำาเนินการทางกฎหมาย
และจริยธรรม

6.1.  กล่ันกรองและพัฒนาการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของสภาการพยาบาล

6.๒. การสืบสวน–สอบสวน ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
6.3.  โครงการจดัประชมุซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏิบตัติามขอ้บงัคบั

สภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มี
การ กล่าวหาหรอืกลา่วโทษวา่มผีูป้ระพฤตผิิดจรยิธรรมแหง่วชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕61

6.๔. ดำาเนินการด้านคดีความ
6.๕. ดำาเนินการด้านนิติกรรม สัญญา

7.  พัฒนากระบวนการผดุงความเป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

7.1.  ดำาเนนิการพิจารณาเรือ่งรอ้งเรียนกรณไีมไ่ดรั้บความเปน็ธรรมจาก
การประกอบวิชาชีพ

7.๒.  โครงการประชุมวิชาการประจำาปี ๒๕6๒ เรื่องจริยธรรมวิชาชีพ
กับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำานวน ๕ คร้ัง 
ใน ๕ ภาค

๘.  พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐาน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘.1.  โครงการจัดทำาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบและแนวปฏิบัติการ
พยาบาล

๘.๒.  โครงการนำาร่องคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

1.  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

1.1  โครงการประชมุวชิาการสภาการพยาบาลสญัจร ประจำาป ี๒6๕๒: 
มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ์

1.๒  โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ ผู้บริหารและผู้นำาทางการพยาบาลระดับจังหวัด

1.3  โครงการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 6
1.๔  โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอ

เชิงนโยบาย เรื่อง Research and Innovation in Nursing 
Education: Reforming for Nurses ๕.๐ (วิจัยและนวัตกรรม
ในการศึกษาพยาบาล: การปฏิรูปเพื่อพยาบาลในยุค ๕.๐)

1.๕  โครงการการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพแบบมส่ีวนรว่ม
เรื่อง “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
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เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

1.6  โครงการจัดประชุมการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการ
พัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
กรณีการดูแลระยะยาว

1.7  โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 

1.๘  โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือ
พฒันาสขุภาพประชาชนในจงัหวดัชายแดนตามรอยสมเดจ็ยา่เรือ่ง
สร้างจิตสำานึกบริการด้วยใจรัก พ.ศ. ๒๕6๒

1.9  โครงการพัฒนาการพยาบาลทางตาในโครงการจักษุยั่งยืน 
1.1๐  โครงการพฒันาครผููส้อนในวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์

เพื่อการใช้ยาสมเหตุผล

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
ทาง การพยาบาล

๒.1  จดัทำาชดุโครงการวจิยัเรือ่ง “การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย”

 1)  การสำารวจระดับประเทศด้านระบบและกลไกจริยธรรมของ
องค์กรพยาบาล

 ๒) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
๒.๒  โครงการสนับสนุนการทำาวิจัยด้านจริยธรรมการพยาบาลเพื่อ

พัฒนาระบบ กลไกการพยาบาล ให้กับองค์กรพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาพยาบาล

๒.3  โครงการวิจัยเรื่องบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการ
ขับเคล่ือนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (โครงการต่อเนื่อง 
จากปี ๒๕61)

๒.๔  โครงการวจิยัหลกัความยตุธิรรมของระบบบรกิารสุขภาพไทยตาม
การรับรู้ของพยาบาลไทย

๒.๕ โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์ดูแลสุขภาพชุมชน

3.  จัดทำาวารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ และ
งานวิจัย 

3.1 การจัดทำาวารสารสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕6๒
3.๒  การจัดทำาวารสาร Pacific Rim International Journal of 

Nursing Research ประจำาปี ๒๕6๒

๔.  จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล

๔.1  การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
และการผลักดันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

๕.  มีกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพและการ
ประกอบวิชาชีพ 

๕.1  การทบทวนและแกไ้ขกฎหมายดา้นการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

6.  มีโครงการดำาเนินการร่วมกับภาคี/องค์กร
วิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่นำาไปสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพและ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

6.1  การประชุมและประสานความร่วมมือกับภาคีสภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ 

6.๒ การประชุมและประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
6.3  การประสานความร่วมมือกับสำานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ในการดำาเนินโครงการพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ 
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ

6.๔  การนำาเสนอประเดน็นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ เพือ่พจิารณา
กลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

7.  มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ

7.1 การประชุมร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ

๓. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

1.  รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทุกระดับ

1.1 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 1)  หลักสูตรบณัฑติศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร ์ระดบัปรญิญาโท 

และระดับปริญญาเอก
 ๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1.3 การพิจารณาให้การรับรองหลักสูตร
 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
1.๔  โครงการประชุมและรับฟังคำาช้ีแจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการ

ศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕61
1.๕  การจัดทำาหนังสือคู่มือการรับรองสถาบันการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์
1.6  การทบทวนและแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการรับรอง 

สถาบนัการศกึษา การใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรวชิาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

26

Annual Report 2019 
Thailand Nursing and Midwifery Council

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล



เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

๒.  พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่อง

๒.1 การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 1) การรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น
 ๒)  การจัดทำาชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องสาขา

พยาบาลศาสตร์ 
 3)  การจัดทำาชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเน่ืองทาง Internet 

Online
๒.๒ การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
๒.3  การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง

3.  ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

3.1  การสอบและประเมนิความรู้เพือ่ขอขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๒

3.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือออกข้อสอบวัดความรู้สำาหรับผู้ขอข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำาปี ๒๕6๒

3.3 โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
3.๔  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจำาตัวสมาชิก 

ประจำาปี ๒๕6๒

๔.  ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต ๔.1  การตอ่อายใุบอนญุาต ตอ่บตัรประจำาตวัสมาชกิ และการอืน่ ๆ  ที่
เก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประจำาปี ๒๕6๒ 

๕.  พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ เพื่อการออก
หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

๕.1  โครงการสอบความรู้เพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๒ 

๕.๒  โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๒

๕.3  การออกวฒุบิตัร หนงัสอือนมัุต ิแสดงความรูค้วามชำานาญเฉพาะ
ทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๒ 

๕.๔ การรับสมัครสมาชิกสามัญวิทยาลัยและการต่ออายุบัตรสมาชิก
๕.๕  การตรวจเยี่ยมสถาบันที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง

ระดับวุฒิบัตร
๕.6  การขอรบัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลักสตูรฝกึอบรม

พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรของสภาการพยาบาล เทียบเท่า
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก

๕.7  โครงการประชมุวชิาการเรือ่งกา้วขา้มความท้าทายการปฏิบตัขิอง
พยาบาลผูเ้ชีย่วชาญในประเทศไทย (Overcoming Challenges 
in APN Practice in Thailand)
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๔. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

1.  ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล 
และสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพการ
พยาบาล

1.1 การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
1.๒  การจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ประจำาปี ๒๕6๒
1.3 การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕6๒
1.๔  โครงการผลติ Viral Video และหนงัสัน้เพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณพ์ยาบาล

และกิจการของสภาการพยาบาล
1.๕  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล
1.6  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
  (Facebook, Line @ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
 สภาการพยาบาล)
1.7 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล
1.๘ โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการสื่อสารกับสื่อมวลชน
1.9  การจดัทำาสือ่วดีิทศัน์เกีย่วกบัการเยยีวยาพยาบาลวชิาชพีท่ีประสบภยัขณะ

ปฏิบัติหน้าที่
1.1๐  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิชาชีพเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน และค้นคว้า 

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล
1.11 การจัดทำาจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕6๒
1.1๒ การจัดทำารายงานประจำาปี ๒๕61
1.13 การจัดทำาหนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท

๕. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

1.  การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใสเพื่อรองรับพันธกิจ
ของสภาการพยาบาล

1.1 การบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล 
1.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.3 การบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง บำารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.๔  การจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการ คณะ

ทำางาน ของสภาการพยาบาล
1.๕  การจัดทำาประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

ประจำาปี ๒๕6๒
1.6  การดำาเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล

๒.  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สภาการพยาบาล สามารถใช้งานได้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน

๒.1  การซ่อมบำารุงรักษาและพัฒนาอาคารนครินทรศรี และภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ

3.  การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีความสมบูรณ์ทันสมัย ถูกต้อง 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

3.1 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
3.๒ การพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน 
3.3 การบำารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
3.๔ การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT

๔.  การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และ
การเงินของสภาการพยาบาล
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

๔.1 การจัดทำาแผนงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจำาปี ๒๕6๒ 
๔.๒  การบรหิารจดัการดา้นการเงนิของสภาการพยาบาลใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
๔.3 การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล

29

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล





ส่วนที่ ๒
ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี ๒๕๖๒

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ





ผลการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

ก�รส่งเสริมจริยธรรมท�งก�รพย�บ�ล

การสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภป์ระพฤติปฏบิติัตนอยา่งถกูต้องตามจรยิธรรม
ของวิชาชีพเป็นวัตถุประสงค์สำาคัญอย่างหนึ่งของสภาการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะดา้นจรยิธรรมและพฤติกรรมจรยิธรรมของบคุลากรทางการพยาบาล ครอบคลุมผู้บริหาร ผู้ปฏบิติั อาจารย ์
และนักวิจัยทางการพยาบาล พัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัย
จรยิธรรมและแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรม รวมถงึสนบัสนนุการดำาเนนิงานดา้นจรยิธรรมของสถาบนัการศกึษาและสถาน
บริการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล 
เพื่อดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕6๔) 
ใหส้อดคล้องกบัภาระหนา้ท่ีของสภาการพยาบาล โดยมกีารดำาเนนิงานและจดักจิกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสง่เสรมิจรยิธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาลดำาเนินงาน
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้

๑. เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ได้รับการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดนโยบาย
สภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ และนโยบายสภาการพยาบาลเร่ืองการปฏิบัติตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร 
โดยการประชุมและผ่านช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้
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1.1 การประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ในวาระครบรอบ 3๔ ปี สภาการพยาบาล 
ระหว่างวันที่ ๔–6 กันยายน ๒๕6๒

1.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้
สถานการณ์บรกิารทีม่ข้ีอจำากดั” รุน่ท่ี 1 ระหวา่งวนัที ่๒7–๒9 มนีาคม ๒๕6๒ และรุน่ที ่๒ ระหวา่งวนัที ่๒9–31 
พฤษภาคม ๒๕6๒

1.3 การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งท่ี 16 เร่ือง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้า
อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1๘–๒๒ พฤศจิกายน ๒๕6๒

1.๔ เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรมบนเว็บไซต์สภาการพยาบาล ในส่วนของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

๒. สนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมของสถานพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรม

ของสถานพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล ดังนี้
๒.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล 

ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม จำานวน 9 แห่ง
๒.๒ จัดทำาชดุโครงการวจิยัเรือ่ง “การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมในองคก์รพยาบาลของโรงพยาบาล

ในประเทศไทย” โดยในป ี๒๕6๒ ไดด้ำาเนนิโครงการยอ่ยที ่1 เร่ือง“การสำารวจระดับประเทศด้านระบบและกลไก
จริยธรรมขององค์กรพยาบาล” โดยเครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และโครงการวิจัย
ผา่นการรบัรองจรยิธรรมจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ๒ กลุ่ม คือ หัวหน้าพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบงานจริยธรรมขององค์กรพยาบาล 
และหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕6๒ ถึง ๒9 กุมภาพันธ์ ๒๕63

๒.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ณ สภาการพยาบาล ระหว่างวัน
ท่ี 19–๒๐ ตุลาคม ๒๕6๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน ๒๒ คน เป็นนักวิจัยหลัก จำานวน 7 คน นักวิจัยในพื้นที่ 
จำานวน 1๕ คน

๓. พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและ
สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้

3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้
สถานการณ์บริการท่ีมีข้อจำากัด” รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒7–๒9 มีนาคม ๒๕6๒ ณ สภาการพยาบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม 
๒๒1 คน 

ผลการประเมินตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่าภายหลังการเข้าร่วมประชุม 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ รอ้ยละ 9๘.๘ เหน็ความสำาคญัของจริยธรรมในการประกอบวชิาชพีการพยาบาลภายใต้สถานการณ์
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บริการที่มีข้อจำากัด มากเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 96.39 เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงทางจริยธรรมของพยาบาล เป็น
อันดับสอง ร้อยละ 9๒.17 เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล เป็นอันดับสาม

3.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์
บริการที่มีข้อจำากัด” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒9–31 พฤษภาคม ๒๕6๒ ณ สภาการพยาบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม 
1๐6 คน

ผลตามตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ พบว่า
ตัวช้ีวัดท่ี 1. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ มีความรู้เก่ียวกับจริยธรรมและมีความสามารถในการตัดสินใจ

เชิงจริยธรรม ระดับดีมากถึงมากที่สุด
ผลการประเมิน ภายหลงัเข้ารว่มประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชุม รอ้ยละ ๘6.1 รบัรูว้า่ตนเองมคีวามรูเ้กีย่วกบั

จริยธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ต้ังไว้ และร้อยละ 69.๔ รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งน้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัดที่ ๒. ผูเ้ข้ารว่มประชุมรอ้ยละ ๘๐ รบัรูว้า่สามารถนำาความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาระบบและกลไก
จริยธรรม ระดับมากถึงมากที่สุด

ผลการประเมิน ภายหลังเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 66.7 รับรู้แนวทางในการนำาความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งน้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้

ผลการประเมนิการรบัรูค้วามรูแ้ละความสามารถดา้นจรยิธรรม ภายหลงัการเขา้รว่มประชมุ ผูเ้ขา้ประชุม
เห็นความสำาคัญของจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจำากัด คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย ๔.79 มากเป็นอันดับหนึ่ง มีความเข้าใจพฤติกรรมเส่ียงทางจริยธรรมของพยาบาล คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย ๔.39 เป็นอันดับสอง และมีความเข้าใจองค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรมทางการพยาบาล คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
๔.11 เป็นอันดับสาม

3.3 จดัอบรมเชงิปฏิบตักิารสำาหรบันกัศกึษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปทีี ่๒–3 เรือ่ง 
“Ethical Leadership Camp for Nursing Students” ระหว่างวันท่ี ๒9–3๐ มิถุนายน ๒๕6๒ ณ สภาการพยาบาล 
มีผู้เข้าประชุมรวมจำานวน 1๐๐ คน สรุปผลตามตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับผู้นำาทางจริยธรรม
ผลการประเมิน ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 9๔.๕1 มีความรู้เกี่ยวกับผู้นำา

ทางจริยธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตระหนักถึงความสำาคัญของภาวะผู้นำาทางจริยธรรม
ในนักศึกษาพยาบาล

ผลการประเมิน ภายหลงัการเขา้รว่มประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุ รอ้ยละ 97.๘๐ ตระหนกัถงึความสำาคญั
ของภาวะผู้นำาทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัดที่ 3. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีทักษะภาวะผู้นำาทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ผลการประเมิน ภายหลงัการเข้าร่วมประชมุ ผู้เข้าร่วมประชมุ ร้อยละ ๘9.๐1 มทัีกษะผูน้ำาทางจรยิธรรม

ในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
ตัวชี้วัดที่ 4. ผูเ้ขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ รับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดโครงการ

ส่งเสริมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล
ผลการประเมิน ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 9๐.11 รับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
สรุปผลการประเมินตนเอง ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 97.๘๐ ตระหนักถึง

ความสำาคัญของภาวะผู้นำาทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล มากเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 96.7๐ สามารถสื่อสาร
อยา่งมจีรยิธรรมได ้เปน็อนัดบัสอง และรอ้ยละ 9๕.6๐ สามารถคน้หาคณุคา่ของตนเองและผูอ้ืน่ได้ เปน็อนัดับสาม

แผนการดำาเนนิการตอ่คอืการตดิตามการจดัทำาโครงการ Moral Project ของนกัศกึษาพยาบาลในแตล่ะ
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Leadership Camp for Nursing Students 
รุน่ที ่1 โดยใหส้ถาบันการศกึษาสง่ผลงานเข้ารว่มการประกวด เนือ่งในโอกาสครบรอบ 3๕ ปขีองสภาการพยาบาล
ในปี ๒๕63

3.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำาหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” ณ สภาการพยาบาล 
ระหว่าง วันที่ ๔–6 กันยายน ๒๕6๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม 3๔9 คน

สรุปผลการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า
ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 79.6๒–99.36 ประเมินตนเองทุกข้ออยู่ในระดับมากถึง
มากท่ีสุด ในขณะท่ีก่อนการเข้าร่วมประชุม มีเพียงร้อยละ 7.6๔–69.๔3 ที่ประเมินตนเองอยู่ในระดับมากถึง
มากท่ีสุด และภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 99.36 เห็นความสำาคัญของการประกอบวิชาชีพ
บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย มากเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา ร้อยละ 9๒.36 เข้าใจ
วิธีการค้นหาคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น และร้อยละ 9๐.๔๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม
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ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้สอดคล้องกับประเทศไทยในยุคดิจิทัล และมีความเข้าใจพฤติกรรมเส่ียงทาง
จรยิธรรมของพยาบาลในยคุดจิทิลัในจำานวนทีเ่ทา่กนั สำาหรับความสามารถในการตัดสินใจเชงิจริยธรรม และแนวทาง
ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม พบว่ามีเพียงร้อยละ 79.6๒ ท่ีประเมินตนเอง
ในระดับมากถึงมากที่สุด ภายหลังการเข้าร่วมประชุม

3.๕ จัดพิธีมอบโล่ และเข็มสภาการพยาบาลให้พยาบาลผู้บำาเพ็ญความดี โครงการธนาคารความดี: 
สร้างสมคุณค่าพยาบาล ในงานประชุมวิชาการเร่ือง “จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำาหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” ระหว่าง
วันที่ ๔–6 กันยายน ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ สภาการพยาบาล มีผู้ได้รับรางวัล ๔3 คน

3.6 จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลนำาเสนอผลงานจากการจัดประกวดผลงานในหัวข้อ 
“การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมขององคก์รพยาบาล/สถาบันการศกึษาพยาบาล” และ “การพฒันาระบบและ
กลไกจรยิธรรมโดยการบูรณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารบรกิารพยาบาล/การจดัการศกึษาพยาบาล” 
ในงานประชมุวชิาการเรือ่ง “จรยิธรรม...ภมูคิุม้กนัสำาหรับพยาบาลในยคุดจิทิลั” ระหวา่งวันที ่๔–6 กนัยายน ๒๕6๒ 
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน ๔ สภาการพยาบาล มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔ หน่วยงาน รางวัลองค์กรท่ีมุ่งมั่น
พัฒนาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาลอยา่งตอ่เนือ่ง 1 หนว่ยงาน และรางวลัเกยีรตบิตัร ๒7 หนว่ยงาน

3.7 จดัโปสเตอรแ์สดงนทิรรศการของศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลแหง่ประเทศไทย สภาการพยาบาล 
ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมกับการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ 
ครัง้ที ่16 เรือ่ง “พลกิโฉมวชิาชพีการพยาบาลสูส่ขุภาวะถ้วนหน้าอยา่งย่ังยืน” วันที ่1๘–๒๒ พฤศจกิายน ๒๕6๒ 
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ้า ผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 719 คน และผู้เข้าร่วมชมโปสเตอร์และร่วมเล่น
กิจกรรม จำานวน ๔76 คน

๔. พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านจริยธรรม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล ได้ประชุมเพื่อจัดทำาโครงร่างทำาหนังสือเรื่อง 

“สมรรถนะทางจรยิธรรมของผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาล” ระหวา่งวนัที ่13–16 ธนัวาคม ๒๕6๒ หนงัสอืเลม่นี้
มีเนื้อหาจำานวน 1๐ บท ซึ่งผู้เขียนกำาลังจัดทำาเนื้อหาแต่ละบท เพื่อให้เสร็จทันภายในปี พ.ศ. ๒๕63
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๕. สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการทำาวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำาปี 

๒๕6๒ คร้ังท่ี 1 จำานวน 1๐ ทุน ทุนละไม่เกิน 3๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมีผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจำานวน 1๕ คน 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล ได้มีมติเห็นชอบผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ทางการพยาบาล ซึ่งมีผู้วิจัยผ่านเกณฑ์ จำานวน 1๐ คน มีผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมสละสิทธิ์ 
จำานวน ๒ คน และมีผู้วิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล 
สภาการพยาบาล จำานวน ๘ คน

๖. การกำากับติดตามการดำาเนินงาน
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำางาน

ทุกโครงการ/กิจกรรม กำากับติดตามให้มีการดำาเนินงานตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งหมด 1๔ ครั้ง

ก�รพัฒน�กระบวนก�รด้�นกฎหม�ยและจริยธรรม

สภาการพยาบาลเปน็องคก์รวชิาชพีทีม่อีำานาจ หนา้ที ่วตัถุประสงคช์ดัเจนในการดแูลสง่เสรมิผูป้ระกอบวชิาชีพ
การพยาบาล การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภใ์หป้ระพฤติตนใหถู้กต้องตามจริยธรรมแหง่วชิาชพี 
กำาหนด ปรบัปรงุ และใหค้วามเหน็ตอ่รา่งกฎหมาย ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ดำาเนนิการด้านผดุงความเปน็ธรรม
ให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ออกประกาศ และคำาสั่งสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาลดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ออกประกาศ และคำาสั่ง

สภาการพยาบาล ดังนี้
1.1 ข้อบังคับสภาการพยาบาล จำานวน ๔ เรื่อง

1)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ์ระดับวชิาชพี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที ่๕ 
มีนาคม ๒๕6๒

๒)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 19 กรกฎาคม ๒๕6๒
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3)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕6๒

๔)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
ความชำานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๒ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 กันยายน ๒๕6๒

1.๒ ออกประกาศสภาการพยาบาล จำานวน 16 เรื่อง ประกอบด้วย
ประกาศเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

1) มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. ๒๕6๒
๒) มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๒
3) การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๒
๔) ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

ประกาศเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและหลักสูตร
๕)  การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำาการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์
6)  การรบัรองสถาบนัทีจ่ดัการศกึษาต่อเนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองโครงการหรือกจิกรรม

การศึกษาต่อเนื่อง และการกำาหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕6๒
ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ–ผลการสอบ

7)  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัด
ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปีการศึกษา ๒๕6๒

๘)  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปีการศึกษา ๒๕6๒

9)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน
ตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปีการศึกษา ๒๕6๒

1๐)  ผลการสอบและรายชือ่ผูม้สีทิธขิอรบัวฒุบิตัรและหนงัสอือนมุติัแสดงความรู ้ความชำานาญเฉพาะ
ทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๒

11)  กำาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63

1๒)  กำาหนดการประเมนิความรู้เพ่ือขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕63

ประกาศทั่วไป
13) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำาปี ๒๕6๒
1๔) รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำาปี ๒๕6๒
1๕) คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๐–๒๕6๔ (ฉบับที่ ๕)
16) คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๒–๒๕6๔ (ฉบับที่ 6)

1.3 ออกคำาสั่งสภาการพยาบาล จำานวน ๒๐๔ ฉบับ
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๒. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๒.1 (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. …...
๒.๒ (ร่าง) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ....
๒.3 (ร่าง) กฎกระทรวงกำาหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
๒.๔  (ร่าง) กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานด้านสถานท่ี ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
๒.๕  (ร่าง) กฎกระทรวงกำาหนดค่าธรรมเนียมและการชำาระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่... ) พ.ศ. ....
๒.6 (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่... ) พ.ศ. ....

๓. งานด้านจริยธรรม
ประกอบด้วย
การพิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.1 เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕6๒   จำานวน   9 เรื่อง
3.๒ เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕6๒    จำานวน  16 เรื่อง

            รวมจำานวน  ๒๕  เรื่อง
●● รอผลคำาพิพากษาคดีอาญา    จำานวน    6 เรื่อง
●● อยู่ระหว่างดำาเนินการ    จำานวน   ๘  เรื่อง
●● ดำาเนินการแล้วเสร็จ    จำานวน  11 เรื่อง

  – ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ    จำานวน   ๔ ราย
  – ภาคทัณฑ์      จำานวน     – ราย
  – ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน    จำานวน     – ราย
  – ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ   จำานวน    7 ราย

ซึ่งโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มีตั้งแต่การพักใช้ 1 เดือน ถึง ๒ ปี จำาแนกได้ดังนี้ พักใช้ 
1 เดือน จำานวน 1 ราย พักใช้ 3 เดือน จำานวน ๒ ราย พักใช้ 6 เดือน จำานวน 1 ราย พักใช้ 1 ปี จำานวน ๒ ราย 
และพักใช้ ๒ ปี จำานวน 1 ราย โดยการพักใช้ใบอนุญาตเป็นการประพฤติจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นความผิดตาม

– ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง จำานวน ๒ ราย

– ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมาย
บา้นเมือง และขอ้ 6 ผูป้ระกอบวชิาชพียอ่มไมป่ระพฤตหิรอืกระทำาการใด ๆ  อนัอาจเปน็เหตใุหเ้สือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์
แห่งวิชาชีพ จำานวน 3 ราย
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– ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำาการใด ๆ  อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสภาการพยาบาลประกาศกำาหนดโดย
ไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ และข้อ 1๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง
ไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำานึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ จำานวน ๒ ราย

๔. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๔.1 งานด้านคดี
 1) คดีปกครอง
  เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕6๒    จำานวน       ๘ เรื่อง
  เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕6๒    จำานวน    ไม่มี เรื่อง
             รวมจำานวน      ๘  เรื่อง
  อยู่ระหว่างดำาเนินการศาลปกครอง   จำานวน      3 เรื่อง
  ดำาเนินการแล้วเสร็จ     จำานวน      ๕ เรื่อง
 ๒) คดีอาญาความผิดฐานปลอมแปลงใบอนุญาต  จำานวน    1๐ ราย
  – กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  จำานวน       1 ราย
  – กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลง มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จำานวน      9 ราย
๔.๒ งานด้านนิติกรรมสัญญา      จำานวน     ๒3 เรื่อง
๔.3 งานด้านให้คำาปรึกษาแก่สมาชิก     จำานวน        1,๐9๐ ราย
๔.๔ การเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
 ๒) การประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 3)  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำากฎหมายลำาดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕9 (คณะที่ ๒)
 ๔) การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำาบัด พ.ศ. ....
 ๕) การประชุมคณะทำางานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕6๒
 6)  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕9 (คณะที่ ๒) ครั้งที่ 6/๒๕6๒
 7)  การประชุมสัมมนามาตรฐานวิชาการผู้ประกอบโรคศิลปะไทย(ภายใต้โครงการส่งเสริมการ

ประกอบโรคศิลปะของประเทศไทย สู่การเป็นผู้นำา 1 ใน 3 ของเอเชีย) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

 ๘)  การประชุมคณะทำางานพัฒนามาตรฐานสปาทางการแพทย์ (Medical Spa) กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

 9) การประชุมหารือการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 1๐) อบรมนิตกิรหรอืผูป้ฏิบัติหนา้ที ่บรรจหุรอืปฏบิตัหินา้ทีใ่หม ่สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
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๔.๕  กระทำาการในฐานะพนกังานเจา้หนา้ทีใ่นการตรวจสอบใบอนญุาต คน้หรอืยดึเอกสารหลกัฐานหรอืสิง่ของ
ทีอ่าจเปน็พยานหลกัฐานในการพจิารณาหรือดำาเนนิคดีอาญา กรณมีกีารปลอมแปลง และ/หรือสวมสทิธิ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผิดกฎหมาย

ก�รผดุงคว�มเป็นธรรมแก่สม�ชิกสภ�ก�รพย�บ�ล

ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เผชิญกับปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้บังคับ
บัญชา ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตที่คุกคามทั้งร่างกายและจิตใจ
อย่างมาก หากได้มีการช่วยสมาชิกสภาการพยาบาลที่เผชิญภาวะวิกฤตจากสื่อสังคมในขณะที่ยังไม่มีความผิดที่
ประจักษ์นี้ได้ ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ของสมาชิกได้ สภาการพยาบาลแต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการผดงุความเป็นธรรมแกส่มาชกิสภาการพยาบาล เพือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็ในกรณี
ที่สมาชิกสภาการพยาบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
กำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาความเป็นธรรม ในหน่วยงานและวิชาชีพ รวมท้ังดำาเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีสภาการพยาบาลมอบหมาย

ผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล 
ได้ดำาเนินการดังนี้

1. ดำาเนินการกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาล ยุติกรณีร้องเรียนได้ จำานวน 6 กรณี
๒. จัดประชุมวิชาการ ประจำาปี ๒๕6๒ เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน: การปกป้องและ

ผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและ
กฎหมายในการประกอบวชิาชีพท่ีสามารถใหก้ารปกปอ้งและผดุงความเปน็ธรรมแกผู่ใ้ชบ้รกิารและผูป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลได ้สรา้งความเข้าใจและสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัปญัหาตลอดจนสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ต่อการประกอบ
วิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำาความรู้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำาไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติท้ังในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็น
วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ในประเดน็ทีน่า่สนใจ อาท ิการใชก้ฎหมายและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีพยาบาล
กับการเผชิญเหตุการณ์ท่ีถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ เมื่อพยาบาลเผชิญกับการจัดการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติตามหน้าที่ จำานวน ๕ ครั้ง ใน ๕ ภาค ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจ
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำานวน 1,71๐ คน ดังนี้
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ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี 
มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำานวน ๔๘7 คน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒9 มิถุนายน ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพ 
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำานวน 196 คน

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕6๒ ณ ห้องประชุม นพ.จำาลอง บ่อเกิด ชั้น ๕ ตึกอำานวยการ 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาล
เบตง จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมท้ังสิ้น
กว่าจำานวน 37๐ คน

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น 3 โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจ 
เข้าร่วมประชุมจำานวน 3๒๘ คน

ครัง้ที ่๕ เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม ๒๕6๒ ณ หอ้งประชุมฝา้ยคำา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนนีครลำาปาง 
จังหวัดลำาปาง มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำานวน 3๒9 คน

3. คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำางาน กำากับติดตาม
การดำาเนินงาน วาระปกติจำานวน 1๒ ครั้ง วาระพิเศษจำานวน ๕ ครั้ง รวมทั้งหมด 17 ครั้ง

ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นบริก�รก�รพย�บ�ลและ

ก�รผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลตระหนกัถงึความสำาคญัของการสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
ปฏิบตังิานให้บรกิารอยา่งมมีาตรฐาน จงึไดก้ำาหนดมาตรฐานการพยาบาลและการผดงุครรภ ์เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ นำาสู่การปฏิบัติตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่เน่ืองจากภาวะปัจจุบันบริบทด้านสุขภาพของประชาชนมีการเปล่ียนแปลง ประกอบกับ
การพยาบาลมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีมากขึ้น สภาการพยาบาลจึงได้เห็นความสำาคัญของ
การยกระดบัมาตรฐานการพยาบาลและการผดงุครรภ์เพือ่ใหเ้ปน็มาตรฐานของบรกิารการพยาบาลและการผดงุครรภ์
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ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ทั้งบริการในชุมชนและสถานบริการด้านสาธารณสุข สภาการพยาบาลจึงได้พัฒนามาตรฐาน
การพยาบาลและการผดงุครรภ์ข้ึนใหม ่โดยแตง่ตัง้พยาบาลผูท้รงคุณวฒุ ิและพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปฏบัิตกิาร
พยาบาลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะทำางานยกร่างมาตรฐานการพยาบาล และมาตรฐานการผดุงครรภ์ 
มาอย่างต่อเนื่อง

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ์
เพ่ืออนวุตัติามความในมาตรา 7 (๒) แห่งพระราชบญัญัตวิชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงกำาหนด
วัตถุประสงค์ให้สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล 
การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ประกอบกบัขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงกำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำาหนด จึงเห็นควรกำาหนดมาตรฐานการพยาบาล 
และมาตรฐานการผดงุครรภ ์ใหเ้ปน็มาตรฐานหลักของบริการการพยาบาลท้ังท่ีเปน็บริการในชมุชนและสถานบริการ
ด้านการสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานนำาไปใช้ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะ
นำาไปสูก่ารบรกิารการพยาบาล และการผดุงครรภท์ีม่คีณุภาพและมาตรฐานต่อไป สภาการพยาบาลจงึออกประกาศ
สภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) และมาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery 
Standards) ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 136 ตอนพิเศษ 97 ง 
วันที่ 1๘ เมษายน ๒๕6๒ ดังนี้

มาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) ประกอบด้วย 3 หมวด รวม 11 มาตรฐาน แต่ละ
มาตรฐานมีข้อกำาหนดท่ีนำาสู่การปฏิบัติรวม ๕๕ ข้อ ประกอบด้วย

●●  มาตรฐานเชิงโครงสร้าง หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรพยาบาล 
(Nursing Organization)
●●  มาตรฐานเชิงกระบวนการ หมวดที่ ๒ การปฏิบัติการพยาบาล 
(Nursing practices)
●●  มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การพยาบาล 
(Nursing Outcome)

มาตรฐานการผดงุครรภ ์(Midwifery Standards) ประกอบด้วย 3 หมวด 
รวม 1๔ มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีข้อกำาหนดที่นำาสู่การปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 6๘ 
ข้อกำาหนด ประกอบด้วย

●●  มาตรฐานเชิงโครงสร้าง หมวดที่ 1 โครงสร้างและการบริหารงาน 
การผดุงครรภ์ (Midwifery Structure and Administration)

QR code

มาตรฐานการพยาบาล

QR code

มาตรฐานการผดุงครรภ์
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●● มาตรฐานเชิงกระบวนการ หมวดที่ ๒ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ (Midwifery Practices)
●● มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การผดุงครรภ์ (Midwifery Outcome)

ทั้งนี้หน่วยงานต้องพิจารณากำาหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ในหน่วยงาน
ของตน และกำาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (threshold) ในแต่ละดัชนี

๒. อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับ
สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาล 

ในหน่วยบริการต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถ
และอัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาล ๒ คณะ โดยได้นำาข้อมูลจากการทบทวนและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมบางส่วน
เพื่อนำามาวิเคราะห์และจัดทำาเป็นเกณฑ์อัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาล ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕61

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ คณะทำางานฯ ได้จัดทำาหลักเกณฑ์อัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการฉบับยกร่าง 
พร้อมกันน้ีคณะทำางานมีข้อเสนอให้กำาหนดเกณฑ์สัดส่วนบุคลากรพยาบาลเฉพาะทางและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา (APN) ในหน่วยบริการท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์
ความตอ้งการจำานวนพยาบาลวชิาชพีพยาบาลเฉพาะทาง และพยาบาลผู้เชีย่วชาญเฉพาะสาขา (APN) ในแตล่ะสาขา 
รวมทัง้ให้ความเหน็วา่ควรจดัใหม้พียาบาลท่ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางเขา้มารว่มเปน็ทมีการพยาบาลในระบบบรกิาร 
เพ่ือส่งเสริมบริการพยาบาลให้ตอบสนองตามความต้องการการบริการสุขภาพประชาชนในหน่วยบริการท้ังระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ขณะนี้ได้นำาเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาสำาหรับการนำาสู่การปฏิบัติต่อไป

๓. อัตรากำาลังของพยาบาลในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
ด้วยคณะกรรมการสถานพยาบาลได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตาม 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔1 เรื่องการกำาหนดมาตรฐานโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ขอดำาเนินการคือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (acute care) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ (intermediate care) โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีมติกำาหนดอัตรากำาลังของพยาบาล 
ตำา่กวา่อตัรากำาลงัของพยาบาลทีก่ำาหนดไวใ้นตารางทา้ยกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสภาการพยาบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ มีความต้องการการดูแล
ด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่าโรงพยาบาลทั่วไป จึงมีมติไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตรากำาลังของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลในโรงพยาบาลผูส้งูอาย ุ ซ่ึงการกำาหนดจำานวนผู้ประกอบวชิาชพีต้องเปน็ไปตามมาตรฐานความปลอดภยั 
การดูแลผู้สูงอายุ และยืนยันให้ใช้อัตรากำาลังของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และ
โรงพยาบาลสง่เสรมิฟืน้ฟูผูส้งูอาย ุในสดัสว่นพยาบาลวชิาชพี : ผู้ปว่ย เทา่กับ 1 : 6 ตามกฎกระทรวงการกำาหนด
วิชาชีพและจำานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ในจำานวนพยาบาลวิชาชีพต้องมีพยาบาล
เวชปฏิบัติขึ้นปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพตามสัดส่วนที่สภาการพยาบาลกำาหนดและเสนอไป และเม่ือ
เปิดให้บริการแล้ว การจัดอัตรากำาลังของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการต้องเป็นไปตาม
การจำาแนกประเภทผู้ป่วยท่ีมีระดับความหนัก–เบาของความรุนแรงของอาการที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคของ
ผูร้บับรกิาร และมสีดัสว่นการผสมผสานระหวา่งพยาบาลวิชาชพีและทมีการพยาบาลตามประกาศสภาการพยาบาล
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๔. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕61 สภาการพยาบาล โดยคณะทำางานพฒันาระบบคณุภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ ไดด้ำาเนนิการ

กำาหนดหวัข้อแนวปฏบัิตกิารพยาบาลฉกุเฉนิ จำานวน ๔ หวัข้อหลกั ๒๕ แนวปฏิบัติ ดงันี ้1) หวัข้อแนวปฏิบตักิาร
พยาบาลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ๒) หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3) หัวข้อ
แนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล และ ๔) หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับ
การดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล และในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ได้นำาร่างแนวปฏิบัติ 3 หัวข้อหลัก จำานวน 1๕ เร่ือง เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากพยาบาลกว่า ๘๐๐ คน ในการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี ๒1–๒๒ มีนาคม ๒๕6๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการเขียนเพ่ือนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบด้วย

1. หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
1.1  แนวปฏิบัติการให้คำาแนะนำาก่อนที่ชุดปฏิบัติการไปถึงที่เกิดเหตุ กลุ่มอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว 

DACPR
๒. หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

๒.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลการคัดแยกผู้ป่วย
๒.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน และเร่งด่วน
๒.3 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง
๒.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
๒.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความเจ็บปวด
๒.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียกสูง
๒.7 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
๒.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยพิษเหตุ ติดเชื้อ
๒.1๐ แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยภาวะกำาเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง
๒.11 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

3. หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
3.1 แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง
3.๒ แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
3.3 แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจล้มเหลว

ในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาลไดแ้ตง่ต้ังคณะทำางานจัดทำาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบและ
แนวปฏิบัติการพยาบาล เพิ่มเติมอีก ๔ คณะ ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการ ประกอบด้วย

1. คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
1.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยรังสีรักษา
1.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
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1.3 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำาบัด
1.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีลำาไส้เปิดทางหน้าท้อง
1.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก
1.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังผ่าตัด
1.7 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำาบัด
1.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
1.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูกที่ได้รับการฉายรังสี

๒.  คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัด
ทดแทนไต
๒.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลการให้คำาปรึกษาเพื่อเลือกวิธีการบำาบัดทดแทนไต
๒.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนได้รับการบำาบัดทดแทนไต
๒.3 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่มีภาวะซึมเศร้า
๒.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
๒.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง
๒.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เข้ารับการปลูกถ่ายไต

3.  คณะทำางานจดัทำาหลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
3.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
3.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
3.3 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ีได้รับยาละลายล่ิมเลือด
3.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรังท่ีเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการผู้ป่วยนอก
3.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทำาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
3.7 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในระยะวิกฤต
3.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทำาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในระยะฟื้นตัว
3.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีการปิดกั้นของการนำาไฟฟ้าในหัวใจ
3.1๐ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจ

๔.  คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลการจัดการ
โรคเรื้อรัง
๔.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 1–3
๔.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ ๔–๕
๔.3  แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง ขณะ

รับไว้ในโรงพยาบาล
๔.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๔.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ระดับ 1–3
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๔.6  แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน 
๒๔ ชั่วโมงแรก

๔.7  แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ได้รับยาสลายละลายลิ่มเลือดภายใน 
7๒ ชั่วโมงแรก

๔.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ
๔.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
๔.1๐ แนวปฏิบัติการพยาบาลแผลรูทะลุระหว่างทางเดินอาหารกับผิวหนัง
๔.11 แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและการดูแลแผลกดทับ
๔.1๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและการดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
๔.13 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลมะเร็ง
๔.1๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลหลอดเลือดดำาคั่งที่ขา
๔.1๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๔.16 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอไตเสื่อม
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ผลการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและ

ก�รผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารยพ์ยาบาล รวมถึงผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจำาจงัหวดัใหม้คีวามรู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. สภาการพยาบาลสัญจรประจำาปี ๒๕๖๒
สภาการพยาบาลจัดกิจกรรมสภาการพยาบาลสัญจรประจำาปี ๒๕6๒ และจัดประชุมวิชาการเร่ืองสภาการพยาบาล

กบัมาตรฐานวชิาชพี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายและทศิทาง การพัฒนาวชิาชพี
การพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกจิของสภาการพยาบาล เพือ่สรา้งความตระหนกัในการปฏิบตัหินา้ที่
ภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมท้ังรับทราบสถานการณ์และประเด็นปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล การบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
ต่าง ๆ  อาทิ สภาการพยาบาล: องค์กรวิชาชีพท่ีทุกคนต้องรู้จัก, แนวทางปฏิบัติการพยาบาล: เคร่ืองมือในการ
คุม้ครองผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร , การปฏบัิติงานเพือ่ลดความเสีย่งทางกฎหมายและจรยิธรรม พร้อมทัง้ตอบขอ้ซกัถาม
ของสมาชกิและรบัฟังขอ้เสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพฒันาวชิาชีพ การจดัประชมุในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ 
จัดขึ้น 3 ครั้ง ใน ๔ เขตสุขภาพ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันท่ี 13 – 1๔ มิถุนายน ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ อาคารนครินทรศรี 
สภาการพยาบาล จงัหวัดนนทบุร ีสำาหรบัสมาชกิเขตสขุภาพท่ี ๔ ประกอบดว้ย ๘ จงัหวดั ไดแ้ก ่นนทบรีุ ปทมุธาน ี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก และเขตสุขภาพท่ี 13 กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม 
๒๒๘ คน
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ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒3 – ๒๔ กันยายน ๒๕6๒ ณ ห้องประชุม 1๐ อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ
จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำาหรับสมาชิกเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ 
กาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ รอ้ยเอด็ และมหาสารคาม มีผูเ้ขา้รว่มประชมุกวา่ 379 คน และทมีผูบ้รหิารสภาการพยาบาล
ได้ไปเย่ียมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ณ รพ.สต.บ้านซ้ง ตำาบลหนองแก้ว 
อำาเภอเมือง จังหวัดรอ้ยเอด็ เพือ่ตดิตามการดำาเนนิงาน รบัทราบปัญหา อุปสรรคการทำางาน พรอ้มตอบขอ้ซักถาม
ของพยาบาลใน รพ.สต. เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕6๒ 

คร้ังท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 7 – ๘ พฤศจิกายน ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
สำาหรับสมาชิกเขตสุขภาพท่ี ๒ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
มีผู้เข้าร่วมประชุม 399 คน และทีมผู้บริหารสภาการพยาบาล ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ ตำาบลบา้นกร่าง อำาเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั เพ่ือติดตามการดำาเนนิงาน รับทราบปญัหา 
อุปสรรคการทำางาน พร้อมตอบข้อซักถามของพยาบาลในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕6๒ 

ผลจากการประชุมผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัดของเขตสุขภาพที่ ๔ เขตสุขภาพท่ี 13 เขตสุขภาพ
ที่ 7 และเขตสุขภาพที่ ๒ ได้จัดทำาแผนการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ กิจกรรม

1.  พัฒนากลไกการสื่อสาร
ผู้แทนสภาการพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพ

1.  จัดการประชุมสมาชิกสภาการพยาบาลของจังหวัดเพื่อสื่อสารนโยบาย กิจการของ
สภาการพยาบาล และรับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิก

๒.  พัฒนากลุ่ม line
 ๒.1 ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด แต่ละจังหวัด
 ๒.๒ ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด ทุกจังหวัด
3.  จัดช่องทางการสื่อสาร แจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สำาคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

การพยาบาลต่อสภาการพยาบาลอย่างเป็นระบบ

๒.  สนับสนุนกิจกรรมของ
สภาการพยาบาล

1. จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (๒1 ตุลาคม)
๒. จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล
3.  ร่วมประชุมวิชาการท่ีจัดโดยสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
๔. รายงานผลการดำาเนินงานต่อสภาการพยาบาล
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม

3. การจัดทำาระบบข้อมูลสมาชิก 1. รายงานข้อมูลสมาชิกของจังหวัดเกี่ยวกับ
 – สมาชิกที่ปฏิบัติงาน 
 – สมาชิกที่เกษียณอายุ
 – สมาชิกที่เสียชีวิต
๒.  จัดให้มีการตรวจสอบให้สมาชิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน

๔.  ขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรฐานการพยาบาลและ
มาตรฐานการผดุงครรภ์ ของ
สภาการพยาบาลสู่การปฏิบัติ

1.  จัดประชุมชี้แจงนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการ
ผดุงครรภ์ที่กำาหนดโดยสภาการพยาบาลแก่สมาชิกเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒.  ติดตามการดำาเนินงานของสมาชิกในจังหวัด ตามนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐาน
การ พยาบาลฯ ที่สภาการพยาบาลกำาหนด

3.  รายงานสถานการณ์/สรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐานการพยาบาล และ
มาตรฐานการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาลสู่การปฏิบัติของสมาชิกในจังหวัด

๒. การแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
ตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขคุณสมบัติและจำานวนของผู้แทน

สภาการพยาบาลประจำาจงัหวดัตามระเบียบสภาการพยาบาลวา่ด้วยการแต่งต้ังผูแ้ทนสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕61 
โดยใหส้ภาการพยาบาลคัดเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบัติตามทีก่ำาหนดเพือ่แต่งต้ังเปน็ผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจำาจงัหวดั
ทุกจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสิบคน โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕6๒ เมื่อวันที่ 
1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มี
คุณสมบัติตามท่ีกำาหนดแต่งต้ังเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด วาระ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕ จำานวน 77 
จังหวัด จำานวนผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัดรวม ๔๐๘ คน

๓. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care สาธิตการใช้โปรแกรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล และฝ่ายการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สภาการพยาบาลเล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์และผูบ้รหิารการพยาบาล รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพขององคก์รพยาบาล เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ของการบริหารจัดการแนวใหม่ สภาการพยาบาลจึงได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care ซ่ึงเป็นการสาธิต
การใช้โปรแกรมข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์เพือ่การบรหิารจดัการโรงพยาบาล และฝา่ยการพยาบาลใหมี้ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เมือ่วนัที ่13 กมุภาพันธ ์๒๕6๒ ณ หอ้งประชมุ ดร. ทศันา บญุทอง สภาการพยาบาล โดยไดรั้บเกียรติ
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จาก Miss Cherrie Lowe ผู้บริหารจาก Trend Care Systems Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร
บรรยาย โดยมี รศ. สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของ
โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 

๔. โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ 
อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน เป็นความร่วมมือของสภาการพยาบาล มูลนิธิโตโยต้า 
ประเทศไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งโครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยทีมการพยาบาลทักษะผสมผสานในพ้ืนที่ชุมชน 
รวมท้ังติดตามประเมินผลลัพธ์ ถอดบทเรียนปัจจัยความสำาเร็จและปัจจัยท่ีควรพัฒนาในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล 
เพื่อจัดทำาข้อเสนอการขยายศูนย์บริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนต่อไป 

สำาหรับโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี สภาการพยาบาลและภาคีเครือข่ายได้เร่ิมดำาเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕61 จากการท่ีในปัจจุบัน
รูปแบบบริการสุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ดำาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงาน
ใหมี้บทบาทชัดเจนในการดแูลสขุภาพชมุชนใหค้รอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ สภาการพยาบาลในฐานะองคก์รวิชาชีพ 
มีความมุ่งม่ันและตระหนักถึงความจำาเป็นของการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน 
ซึง่จะมีสว่นสำาคัญในการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพในชมุชน และสามารถเสรมิระบบการทำางานของภาครฐัในการบรกิาร
ด้านสุขภาพ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ของชุมชน เสริมสร้างกลไกการจัดบริการสุขภาพระดับชุมชนที่
จำาเป็น และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนนั้น ๆ  รวมไปถึงการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และ
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดับรกิารสขุภาพแกช่มุชน ซ่ึงจะนำาไปสู่การพัฒนาและจัดทำาข้อเสนอการขยายศูนยบ์ริการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ  ต่อไป 
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๕. โครงการพัฒนาการพยาบาลทางตาในโครงการจักษุยั่งยืน 
ปัญหาสุขภาพทางตาเกี่ยวข้องกับคนทุกวัย ตั้งแต่แรกคลอด วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำางาน จนถึงวัยสูงอายุ 

มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องรับการรักษาดูแลต่อเนื่อง รวมถึง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่จำานวนประชากรโดยรวมเพิ่มขึ้นและทุกประเทศทั่วโลกกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบ
สุขภาพของผู้สูงอายุนอกจากโรคเร้ือรังเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ แล้วยังพบว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 7๐ 
ที่มีสายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนราง หรืออาจตาบอด ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก 
ปญัหาทีส่ำาคญัอกีดา้นหนึง่คอืสภาวะตาบอดในเด็กไทย การท่ีจะลดอตัราความชกุของสภาวะตาบอดในเดก็ไทย ตอ้ง
มุ่งเน้นการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุสำาคัญ ภาวะตาบอดและสายตาพิการสามารถหลีกเล่ียงและแก้ไขได้ โดยวิธีการ
ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยได้เร็ว เพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองค้นหาโรคตาจึงมีความสำาคัญ

โครงการจักษุยั่งยืนเป็นโครงการหนึ่งของ service plan จัดทำาข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข สภาการพยาบาล และราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่พฒันาบคุลากรควบคูก่นัไปทัง้จกัษุ
แพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลจักษุอื่น ๆ  เพื่อให้สามารถเป็นทีมบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
สภาการพยาบาลตระหนกัถงึความสำาคญัในการพฒันาพยาบาลใหม้สีมรรถนะสอดคลอ้งในการทำาหนา้ทีต่ามเปา้หมาย
ของ service plan จึงไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานพฒันาการพยาบาลจกัษยุัง่ยนื เพือ่จดัทำาหลกัสตูรตน้แบบ 7 หลกัสูตร 
ที่สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้แก่

1) หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 3 วัน)
๒) หลักสูตรการพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 1๕ วัน)
3) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
๔) หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน)
๕) หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน)
6) หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน)
7) หลักสูตรการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร ๒ เดือน)

ในปีงบประมาณ ๒๕6๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม ดังนี้
●●  หลักสูตรการพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 1๕ วัน) จัดอบรมในเขตสุขภาพที่ ๕ จำานวน 1 รุ่น 
รวม 1๐๐ คน และเขตสุขภาพที่ 9 จำานวน 1 รุ่น รวม 1๐๐ คน 
●●  หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 3 วัน) จัดอบรมในเขตสุขภาพที่ ๕ จำานวน 1 รุ่น 
รวม 1๐๐ คน
●●  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (เน้นกลุ่มเป้าหมายพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน) จัดอบรมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
จำานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
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๖. การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate 
Residency Training)

เนื่องจากปัญหาสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพของประเทศซับซ้อนมากข้ึน ผนวกกับความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีร่วมกับนโยบายท่ีจะขับเคล่ือนประเทศด้วย Thailand 4.0 
จึงทำาให้ความต้องการพยาบาลทั้งปริมาณและคุณภาพสูงข้ึน ในขณะที่ประเทศเผชิญกับการขาดแคลนพยาบาล 
ดังนั้น สภาการพยาบาลจึงต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้เต็มที่ และให้พยาบาล
มีความสุขและมีอุดมการณ์ในการดำารงอยู่ในวิชาชีพให้นานท่ีสุด สภาการพยาบาลตระหนักว่าพยาบาลท่ีสำาเร็จการศึกษา
ในระดบัปรญิญาตรแีละเขา้สูก่ารทำางานในวชิาชพีทนัท ียงัไมส่ามารถทีจ่ะปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมคีณุภาพ จงึต้องทำางาน
ภายใต้การดูแลจากพยาบาลรุ่นพี่ และเรียนรู้ระบบการทำางานสักระยะหนึ่ง นอกจากนั้นการที่จะให้พยาบาลลา
ไปฝึกอบรมเป็นการยาก เนื่องจากการขาดแคลนอัตรากำาลังพยาบาล ดังนั้นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเรียนรู้
และฝึกจากการทำางานจริง (Post Baccalaureate Residency Training) จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดนโยบายและวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
เฉพาะสาขา พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือวางนโยบาย รูปแบบ การอบรมพยาบาลจบใหม่ให้มีสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง 
คลินิกในสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง โดยดำาเนินการตามแนวคิดของ Benner และกรอบแนวคิดบันไดความก้าวหน้า
ของพยาบาลวิชาชีพ และแต่งตั้งคณะทำางานพัฒนาหลักสูตรและจัดทำารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
เฉพาะสาขา พ.ศ. ๒๕6๐ คณะทำางานฯ ดงักลา่วไดพ้ฒันาหลกัสตูรตน้แบบ 13 สาขาหลกั และแขนงยอ่ย รวม ๒๒ 
หลกัสูตร และเพือ่ให้การนำาหลกัสตูรดงักลา่วไปสูก่ารปฏบิติัในหนว่ยงานทีม่คีวามพรอ้ม สภาการพยาบาลไดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการดำาเนนิงานการฝกึอบรมการพยาบาลทางคลนิกิเฉพาะสาขาหลงัปริญญาตร ีในป ี๒๕61 มโีรงพยาบาล
ท่ีจัดการอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี ๒ โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิริราช จำานวน 
๕ หลกัสูตร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย จำานวน 1๐ หลกัสตูร และในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ คณะกรรมการ
มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดำาเนินการอบรมตาม
หลักสูตรระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช และได้วางแผนจัดทำาโครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบการฝกึอบรมหลกัสตูรการพยาบาลทางคลนิิกเฉพาะสาขาหลงัปรญิญาตร ีประกอบด้วย ๔ โครงการยอ่ย ดงันี ้

โครงการที่ 1  ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม Post Baccalaureate 
Residency Training

โครงการที่ ๒  ประเมินผลการจัดการฝึกอบรม Post Baccalaureate Residency Training
โครงการที่ 3   การศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างกลุ่มที่ผ่านการอบรม Post Baccalaureate 

Residency Training กับกลุ่มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางจากสถาบันที่จัดขึ้น 
โครงการที่ 4   ผลสำาเร็จของการจัดการฝึกอบรม Post Baccalaureate Residency Training ของ

ผู้เข้ารับการอบรมในระยะเวลา 3, ๔ และ ๕ ปี หลังสำาเร็จการศึกษาในเร่ืองความก้าวหน้า
ในงาน ความพงึพอใจในงาน และการคงอยูใ่นหนว่ยงานหรอืองคก์รของผูเ้ข้ารบัการอบรม 
(Retention) 
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สรุปจำานวนสถาบัน หลักสูตร และผู้อบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี ในปี ๒๕๖๒ 

ลำาดับ สถาบัน สาขา จำานวนผู้เรียน (คน)

1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 
(รวม ๒96 คน)

1) การพยาบาลจักษุ ๔

๒) การพยาบาลเด็ก 3๐

3) การพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์ ๒๐

๔) การพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป ๘9

๕) การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 1๔

6) การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 37

7) การพยาบาลปริศัลยกรรม 1๘

๘) การผดุงครรภ์ 3๒

9) การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป 3๘

1๐) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 1๔

๒ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
(รวม 9๔ คน)

1) การพยาบาลปริศัลยกรรม ๒1

๒) การพยาบาลจักษุ ๘

3) การผดุงครรภ์ ๒๐

๔) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๔1

๕) สาขาการพยาบาลโสต ศอ นาสิก ๔

๗. โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ 
สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงปัญหาประชากรกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ประกอบกับมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะติดบ้านติดเตียง พยาบาลซ่ึงเป็นกำาลังหลักในระบบสุขภาพ 
ต้องสามารถให้บริการสุขภาพได้ครอบคลุมทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การลดปัจจัยเส่ียง การรักษา
พยาบาล การฟืน้ฟสูภาพ การดแูลระยะยาว และการดแูลระยะทา้ยของชวิีต สภาการพยาบาลจึงไดจ้ดัทำาโครงการ
พัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพยาบาล
ผู้จัดการระบบสุขภาพฯท่ีประสบความสำาเร็จ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพฯ วิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสำาเร็จ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการ
ระบบสุขภาพฯ ที่มีประสิทธิภาพ มีการดำาเนินโครงการ ดังนี้

ระยะที ่1 การศึกษารปูธรรมการทำางานของพยาบาลผูจั้ดการระบบสขุภาพฯ โดยการสง่แบบสำารวจตนเอง 
(Self report) ใหพ้ยาบาลทีป่ฏบิตังิานการดแูลผู้สูงอายใุนโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ือใหข้อ้มลู
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เกี่ยวกับการดำาเนินงาน บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ
ระยะที ่๒ การคดัเลอืกพยาบาลผูจ้ดัการระบบสุขภาพฯ ท่ีประสบความสำาเร็จจาก ๕ ภมูภิาคท่ัวประเทศ 

จากนั้นได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการทำางานของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำางานของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ โดยใช้บทเรียนที่ประสบความสำาเร็จ 

ระยะที่ 3 การศึกษาเจาะลึกการจัดการของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ ที่ประสบความสำาเร็จที่
คัดสรรใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ 1) โรงพยาบาลนำ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ๒) โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
3) โรงพยาบาลสระบุร ีจงัหวดัสระบุร ี๔) โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์จงัหวดันครสวรรค ์และ ๕) โรงพยาบาล
สิงหนคร จังหวัดสงขลา

ระยะที่ 4 การลงพื้นที่เพื่อสอบทานข้อมูลระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลตัวอย่าง
ทั้ง ๕ พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของพยาบาลผู้รับผิดชอบระบบการดูแลผู้สูงอายุจาก ๕ โรงพยาบาล

ผลการดำาเนินงาน 
1. การจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ ระหว่างวันที่ 

๒๕ – ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนำาเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในรูปแบบหนังสือ วิดีทัศน์ นิทรรศการ และนำา
เสนอโครงการการดูแลระยะยาวแบบปากเปล่า และโปสเตอร์โดยพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ จากเขตสุขภาพ
ทัว่ประเทศ อีกทัง้จดัเวทใีหค้วามรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ำาหรบัผูก้ำาหนดนโยบาย นกัวชิาการ นกัวจิยั ผูป้ฏบิตังิาน
ในพืน้ที ่รวมท้ังผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัระบบการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุผูเ้ขา้รว่มประชุมประกอบดว้ย ผูแ้ทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล จำานวน ๕๐๐ คน

๒. จดัทำาขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาระบบการดูแลสุขภาพชมุชน และการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ
3. จดัทำาหนงัสอื 3 เลม่ คอื “พยาบาล ผูจั้ดการระบบการดูแลสุขภาพ” “รูปแบบการพัฒนาระบบการดแูล

ระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ” และ “บทบาทพยาบาลในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาว
สำาหรับผู้สูงอายุ”

๘. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล 
สภาการพยาบาลเปน็เครอืขา่ยความรว่มมอืกบัมลูนิธิศูนยน์มแมแ่หง่ประเทศไทย ในการขบัเคล่ือนการส่งเสรมิ

สนับสนุนและปกป้องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) ผ่านมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถาบันผลิตพยาบาล สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน และผู้แทนจากมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ เพ่ือดำาเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแมใ่นหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ โดยได้สอบถามขอ้มลูการจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
จากสถาบนัการศกึษาพยาบาล และไดจ้ดัประชมุเชงิปฏบิติัการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารบรูณาการหลกัสตูรการเลีย้งลกู
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ดว้ยนมแม ่ขอ้มลูสำาคญัพบวา่ประเด็นเนือ้หาสาระการสอนเร่ืองนมแม่ยงัไม่
กระชับ การวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ยังไม่เน้นสมรรถนะท่ีบัณฑิตพ่ึงตนเอง
ได้ (Entrustable Professional Competency) ขาดส่ือ และอาจารย์
พยาบาลบางส่วนยังขาดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา
สอดคล้องกบัสาขาแพทยศาสตร์ คณะกรรมการทัง้ในสาขาพยาบาลศาสตร์
และแพทยศาสตร์จึงวางแผนร่วมกันพัฒนาทั้งในส่วนของหลักสูตร การวัด 
และการประเมินผล สื่อ รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนต่อไป

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ในสถาบันผลิตพยาบาล” ระหว่างวันท่ี 19 – ๒๐ มีนาคม ๒๕6๒ ณ โรงแรม

เซ็นจูร่ี ปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ในสถาบนัผลติพยาบาล จำานวน ๒๐ คน เปน็การประชมุตอ่เนือ่งเพือ่นำาขอ้มลูจากการศกึษาสถานการณ์
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ระหว่างวันที่ 13 – 1๔ ธันวาคม 
๒๕61 มาจัดทำาร่างสมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อยที่คาดหวังในการฝึกประสบการณ์ในหน่วยบริการที่เก่ียวกับ
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ท้ังภาคทฤษฎี และการฝึกประสบการณ์ในแต่ละหน่วยบริการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ซ่ึงจะดำาเนินการต่อเน่ือง
ในปงีบประมาณ ๒๕63 เพือ่ใหไ้ดส้มรรถนะบณัฑิตพยาบาลดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละแนวทางการจดัการเรยีน
การสอน การวัด การประเมินผล เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กำาหนด เป็น
พยาบาลวิชาชีพที่สามารถปกป้อง สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำาเนนิกจิกรรมขา้งตน้คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัทำาเปน็รายงานกจิกรรมการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พ่ือ
ปรับปรุงและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล และ
เผยแพร่เพื่อให้สถาบันนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และจะดำาเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕63 เพ่ือให้บัณฑิตพยาบาลสามารถเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เด็กไทยได้กินนมแม่ได้ตามเป้าหมายของประเทศ 

๙. โครงการประเมินผลการนำารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สภาการพยาบาล ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการการจัดทำารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕6๐ เป็นต้นมา ด้วยการสำารวจสถานการณ์การสอนเก่ียวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากทุกสถาบันการศึกษาพยาบาล และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
สถานการณ ์ใหค้วามคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการนำาการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในการจดัการเรยีนการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลนำาไปพัฒนารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีสอดคล้องสถานการณ์การปฏิบัติจริง ได้มีการพัฒนารูปแบบการบรรจุการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเผยแพร่ให้ทุกสถาบันการศึกษาพยาบาลนำาไปประยุกต์ใช้
ในหลักสูตรฯ ของแต่ละสถาบันในปีการศึกษา ๒๕61 เป็นต้นมา และในปี ๒๕6๒ มีการดำาเนินงานดังนี้ 

1. จัดทำาคู่มือการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อ
ให้อาจารย์พยาบาลมีแนวทางการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
ทางการพยาบาล โดยมกีารบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบในการพฒันาบณัฑติใหม้สีมรรถนะการใชย้าอยา่งสมเหตผุล 
มอบให้ทุกสถาบันการศึกษาพยาบาล รวมถึงการจัดทำา QR code ให้อาจารย์สามารถ download ไปใช้อย่างท่ัวถึง 
เผยแพร่ใน website ของสภาการพยาบาล

๒. จัดทำาหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และจัดอบรมครูผู้สอน โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” 
ระหว่างวันที่ ๒ – 3 ตุลาคม ๒๕6๒ เพื่อให้ครูผู้สอนได้เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสามารถนำาความรู้และวิธีการที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง สร้างบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานในขอบเขตหน้าท่ีตามนโยบายของประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
Country) ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำานวยการวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ครูผู้สอนรายวิชาการพยาบาลสาขาต่าง ๆ  ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้แทน
กรรมการออกข้อสอบสภาการพยาบาล และอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาฯ จำานวน ๒๐๐ คน 
ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมอบรมมีความเห็นว่า หลักสูตรการอบรมน้ีเหมาะสมสำาหรับการพัฒนาครูผู้สอนในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 1๐๐ และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมของหัวข้อหลักสูตรการอบรมเหมาะสมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.6๘ 

3. รวบรวมสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล 
เพื่อให้อาจารย์พิจารณาเลือกใช้ส่ือประกอบการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรายวิชาต่าง ๆ  และเผยแพร่ให้
อาจารย์ได้ทราบทั่วกัน โดยใส่ไว้ในภาคผนวกคู่มือการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มอบให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกสถาบัน

๔. โครงการวิจัยการประเมินติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕61 
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๑๐. การกำาหนดบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์
จากสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีการออกพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 
ให้สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องดำาเนินการภายใต้เง่ือนไข กฎระเบียบต่าง ๆ  ที่ออกโดย
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกฎหมายยงัอนญุาตใหห้นว่ยงาน เชน่ หนว่ยงานของรัฐท่ีมีหนา้ที่
ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่
ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทาง 
การแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
หรือสภากาชาดไทย สามารถครอบครองกัญชาได้เพื่อการศึกษาวิจัย ขณะนี้จึงมีหลาย ๆ  หน่วยงานร่วมมือกันผลิต
และวิจัย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพ่ิมกัญชาทางการแพทย์เป็นสาขาที่ ๒๐ ในแผนพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan) อีกทั้งมีนโยบายเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลต่าง ๆ  ซ่ึงขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว
มากกว่า 3๐ โรงพยาบาล 

พยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ดแูลผูป้ว่ยทีใ่ชก้ญัชาทางการแพทย์อยา่งไมท่ัว่ถงึ อกีท้ังกรมการแพทยไ์มไ่ดร้ะบบุทบาทของพยาบาลใหช้ดัเจน กลา่ว
เพียงให้อยู่ในส่วนของการคัดกรองและไม่ได้มีการเตรียมให้ความรู้พยาบาลก่อนการดำาเนินการ ทำาให้พยาบาลต้อง
เผชญิกบัความยากลำาบากในสิง่ทีต่อ้งทำาตามนโยบายโดยไมท่ราบขอ้มลู อกีทัง้ในกฎหมายยงัมไิด้มกีารระบขุอบเขต
หน้าที่ของพยาบาลให้ชัดเจนทั้งด้านการบริหารยาและติดตามประเมินผล ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสำาคัญมากของพยาบาล 
ดงันัน้เพือ่ความปลอดภยัของประชาชนผูใ้ชส้ารสกดักัญชา พยาบาลผู้เกีย่วข้องกบัการใหบ้ริการกญัชาทางการแพทย ์
ตอ้งไดร้บัความรูท้ีจ่ำาเปน็เกีย่วกบักญัชาทางการแพทยแ์ละบทบาทของพยาบาลโดยตอ้งผา่นการอบรมและสอบผ่าน
หลักสูตรที่รับรองโดยสภาการพยาบาลจึงจะสามารถปฏิบัติงานให้บริการได้

สภาการพยาบาลจึงได้แต่งตั้งคณะทำางานการจัดทำาร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
เพื่อทำาหน้าที่ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และบทบาทของพยาบาลในการใช้
กัญชาทางการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเสนอร่างนโยบาย และ/หรือ บทบาทของพยาบาลกับ
การใช้กัญชาทางการแพทย์ อยู่ระหว่างดำาเนินการ ดังนี้

1. (ร่าง) หลักสูตรอบรมการดูแลผู้ที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำาหรับพยาบาลวิชาชีพ 
(หลักสูตร ๒ วัน) 

๒. จัดทำาหนังสือ “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำาหรับพยาบาล” 

๑๑. การกำาหนดบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแลผู้ป่วย
สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำางานกำาหนดบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแล

ผูป้ว่ย เพือ่ศกึษาความจำาเป็นและวเิคราะห์สถานการณก์ารใช ้Syringe driver ในกลุม่ผู้ปว่ยระยะทา้ย และกำาหนด
ร่างบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแลผู้ป่วย ในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
มีผลการดำาเนินงานดังนี้
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1. รา่งแนวปฏบัิตกิารพยาบาล เรือ่ง การพยาบาลผูป้ว่ยแบบประคบัประคองทีไ่ด้รบัการใหย้าใต้ผวิหนงั
อย่างต่อเน่ือง (Nursing Practice Guideline : Palliative Care Patients Receiving Drugs by Continuous 
Subcutaneous Infusion)

๒. ร่างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “การบริหารจัดการยาคุมอาการทางชั้นใต้ผิวหนังอย่างต่อ
เนื่อง(Continuous Subcutaneous Infusion : CSCI)”

ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รวิจัยและนวัตกรรม

ท�งก�รพย�บ�ล 

ด้วยสภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
การพยาบาลของประเทศท่ีมคีวามเขม้แขง็ จะสามารถสรา้งผลลัพธท์างสขุภาพทีด่ ี เพิม่พนูคณุภาพชวีติของประชาชน 
จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจำานวน 1๐ ชดุโครงการ มผีูข้อยติุและคนืทนุวจิยัจำานวน 1 เรือ่ง ในป ี๒๕61 มผีูส้ง่รายงานวจิยั
ฉบับสมบูรณ์ จำานวน ๔ เรื่อง และในปี ๒๕6๒ มีผู้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพิ่ม จำานวน 3 เรื่อง คือ

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ชุดโครงการวิจัย

1. ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์ การสังเคราะห์ข้อความรู้จากคำาร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต่อ
สภาการพยาบาล

๒. รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ ความต้องการการพยาบาลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับปฐมภูมิ 

3. รศ.ร.ต.อ.หญิง ดร. ยุพิน อังสุโรจน์ การวิเคราะห์อนาคตภาพการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลไทยในประชาคมโลก

งานวิจัยที่เหลืออีก ๒ เรื่องอยู่ระหว่างการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป
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๒. โครงการวิจัยเร่ืองบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคล่ือนระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ

บทบาทการทำางานของพยาบาลตามโครงสร้างการบริหารงานในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มี
การเปลีย่นแปลงยอ่มสง่ผลตอ่ความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏบิติังาน การคงอยู ่และผลลัพธข์องการใหบ้รกิาร 
สภาการพยาบาลจึงได้แต่งตั้งคณะทำางานโครงการวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมการพยาบาลในการบริการ
ระดับปฐมภูมิ เพ่ือศึกษาบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
โดยครอบคลมุ (1) ดา้นโครงสรา้ง ไดแ้ก ่โครงสรา้งงานบรกิารในระดบัปฐมภมู ิ(๒) ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก ่บทบาท
การใหบ้รกิารของพยาบาลเพือ่ดูแลปญัหาสขุภาพ กลุ่มเปา้หมาย และกิจกรรม/โครงการบริการสุขภาพทีส่ำาคญัตา่ง ๆ  
ในชุมชน บทบาทและกระบวนการทำางานเป็นทีมสุขภาพ (3) ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้ใช้บริการทางสุขภาพ 
(clinical outcome) ผลลพัธต์อ่ชมุชน ไดแ้ก ่อตัราความครอบคลมุเปา้หมายการบรกิาร สถติิชพี ผลลพัธท์ีเ่กิดขึน้
ตอ่พยาบาล ไดแ้ก ่ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน ตลอดจนปจัจัยท่ีเอือ้และหรอืเปน็อปุสรรคต่อการปฏบิติับทบาท
ความรับผิดชอบดังกล่าว

ผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลในการกำาหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความชัดเจนในบทบาทความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล การร่วมปฏิบัติงานเป็นทีมให้บริการสุขภาพกับสหสาขาวิชาชีพ 
ความจำาเปน็ท่ีตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุในการปฏบิตังิาน ความเหมาะสมของการจดัสวสัดกิาร ค่าตอบแทน การพฒันา
ศักยภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติ และความก้าวหน้าของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ทีเ่ปน็รากฐานสำาคญัของการพฒันาสขุภาพและคณุภาพชวีติของประชาชนตอ่ไป ระยะเวลาดำาเนนิโครงการเร่ิม ตัง้แต ่
1 สิงหาคม ๒๕61 สิ้นสุดถึง 3๐ กันยายน ๒๕6๒ 

ในปี ๒๕6๒ มีการประชุมคณะทำางาน จำานวน 6 ครั้ง เพื่อกำากับ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำาเนินการ 
ตลอดจนปญัหาและอปุสรรคในการดำาเนนิงานเกบ็ข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู การเขียนรายงาน และหลักฐานในการ
เบิกค่าใช้จ่ายสำาหรับการดำาเนินการวิจัย นอกจากนี้ รศ.ดร. สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ได้ร่วมเป็นวิทยากรนำาเสนอ
ภาพรวมของการทำางานในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ คร้ังท่ี 16 เร่ือง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะ
ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” ในหัวข้อ “พลิกโฉมประเด็นการวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบบริการและการศึกษาพยาบาล” 
เม่ือวันท่ี ๒1 พฤศจิกายน ๒๕6๒ ซึ่งการศึกษาวิจัยพบว่าพยาบาลมีบทบาทความรับผิดชอบและศักยภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย ทั้งการรักษาโรคเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพวัยต่าง ๆ  รวมท้ังการดูแลให้การพยาบาลแก่ 
ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ซึ่งควรมีการพัฒนาระบบเครือข่าย
การพยาบาลระดับปฐมภูมิ และการพยาบาลเฉพาะทางในชุมชนร่วมกับพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
และควรทำาการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการพยาบาลในพื้นที่อื่น ๆ  ต่อไป
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๓. โครงการวิจัยหลักความยุติธรรมของระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรู้ของพยาบาลไทย
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง ในฐานะนายกสภาการพยาบาลที่มีภารกิจในการกำากับดูแลกำาลังคนสาขาพยาบาล

ศาสตรท์ัว่ประเทศ มีความสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัวา่ระบบบรกิารสขุภาพไทยเปน็ระบบทีม่คีวามยตุธิรรมสำาหรบัพยาบาล 
ซึง่เปน็กำาลงัคนสาขาหลกัในระบบสขุภาพไทยหรอืไม ่และความยติุธรรมของระบบบริการสุขภาพไทยมคีวามสัมพนัธ์
กบัความยัง่ยนืของระบบสขุภาพหรอืไม ่ซึง่ในการศกึษา ครัง้นีม้ติคิวามยัง่ยนืของระบบสขุภาพจะเน้นเฉพาะประเดน็
ของความม่ันคงของพยาบาลในการคงอยู่ในระบบสุขภาพ (work retention) จึงได้จัดทำาโครงการวิจัยหลักความยุติธรรม
ของระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรู้ของพยาบาลไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายและหาความสัมพันธ์
ร่วมกับการสัมภาษณ์กลุ่มและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรคือพยาบาลวิชาชีพ
ทัว่ประเทศ คดัเลอืกกลุม่ตัวอยา่งตามเกณฑ์ ดงันีค้อื เปน็พยาบาลวชิาชพีทีก่ำาลงัปฏบิติังานในหนว่ยงานทีใ่ห้บรกิาร
สุขภาพทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน และสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา ระยะเวลาดำาเนินการ 1 ปี ต้ังแต่
เดือนมีนาคม ๒๕6๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕63 โดยได้รับอนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัยจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕6๒ วันที่ 1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 

๔. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสนบัสนนุการสรา้งงานวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยการวจัิยที่

ดำาเนนิการจะตอ้งเป็นงานวจิยัทีม่คุีณภาพมุง่เนน้ใหเ้กดิเปน็รปูแบบและแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิในทกุบริบทการบรกิาร
สุขภาพและการบริการพยาบาล โดยคำานึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัย และนักวิจัย สภาการพยาบาลจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัขึน้เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่หค้วามเหน็ชอบการดำาเนนิโครงการวจัิยของสภาการพยาบาล
หรือโครงการที่ สภาการพยาบาลมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานวิจัย และโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่จะขอ
ดำาเนินการที่สภาการพยาบาลหรือขอรับทุนสนับสนุนจากสภาการพยาบาล

ผลการดำาเนินงาน
1. จัดทำาวิธีดำาเนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedures: SOPs) ของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
๒. จัดทำาหลกัเกณฑ ์แนวปฏบิตัสิำาหรบัผูว้จิยัในการเสนอขอรบัการพจิารณาโครงการวจิยัโดยสอดคลอ้งกบั

หลักจริยธรรมสากลสำาหรับการวิจัย
3. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ท้ังด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการดำาเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัย 

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยท่ีเสนอให้พิจารณา เพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกกลุ่ม จำานวน 1๔ โครงการ 
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ก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย ก�รประก�ศจุดยืน

สภ�ก�รพย�บ�ล แถลงก�รณ์และก�รบันทึกข้อตกลง

คว�มร่วมมือต่�ง ๆ

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายที่กำาหนดนโยบาย จุดยืนของสภาการพยาบาล ในประเด็น
สำาคัญ ๆ  และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประพฤตปิฏิบัตตินอยา่งถกูตอ้งตามจรยิธรรมและมาตรฐานแหง่วชิาชพี ทัง้นีส้ภาการพยาบาลไดจ้ดัทำาขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล แถลงการณ์ และการทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ  ในปี 
พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้ 

ผลก�รดำ�เนินง�น 

๑. ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับอันตรายจาก
การปฏิบัติหน้าที่

ตามที่สภาการพยาบาลได้เคยนำาเสนอข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลท่ีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติ
หน้าทีต่อ่กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตว่นัที ่3 มถุินายน ๒๕๕7 เพือ่ชว่ยสรา้งขวญัและกำาลงัใจแกผู่ป้ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีได้รับความเสียหายและผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และได้ติดตามเรื่องมาโดย
ลำาดับแล้วน้ัน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึง
ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนและจัดทำาข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับอันตราย
จากการปฏิบัติหน้าที่ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เหมาะสม และเป็นธรรมครอบคลุมท้ังมาตรการ
ด้านตัวเงินและมาตรการท่ีไม่เป็นตัวเงิน โดยเลขาธิการสภาการพยาบาลได้ทำาหนังสือส่งข้อเสนอมาตรการเยียวยา
พยาบาลทีเ่สยีชวีติ ทพุพลภาพ หรอืไดร้บัอนัตรายจากการปฏบิติัหนา้ท่ี ฉบบัปรับปรุงแก้ไขวนัท่ี 7 มนีาคม ๒๕6๒ 
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕6๒ ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนความตายหรือทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
๒. ค่าการขาดไร้อุปการะบุพการีหรือบุตรธิดา
3. ให้ทุนการศึกษากับบุตรธิดาในระดับสูงสุด ถึงปริญญาตรี
๔. สวัสดิการด้านการดำารงชีวิตอื่น ๆ  เช่น ที่อยู่อาศัย

63

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล



๒. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และการดูแลระยะยาวสำาหรับ
ผู้สูงอายุ

สภาการพยาบาลได้ขับเคลื่อนระบบโครงการพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาว
ในผูส้งูอาย ุจากการสนบัสนนุงบประมาณของสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนำาเสนอ
รูปแบบกลางในการดูแลผู้สูงอายุ ซ่ึงได้จัดทำาข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นบทบาทของพยาบาล 
ในการทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยการคัดเลือกรูปแบบที่โดดเด่นที่สุดใน
แต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ โรงพยาบาลนำ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกคือ 
โรงพยาบาลบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีภาคเหนอืคอื โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์จงัหวดันครสวรรค ์ภาคกลางคือ 
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี และภาคใต้คือ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทั้ง ๕ พ้ืนที่มีจุดเด่นท่ี
แตกต่างกันอาทิ เช่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เน้นการเชื่อมประสานแบบไร้รอยต่อ ขณะที่ โรงพยาบาล
บางละมุง เป็นเรื่องเครือข่ายชุมชน ส่วนโรงพยาบาลสระบุรี ใช้ระบบไอที และผู้เชี่ยวชาญมาเชื่อมประสานข้อมูล
ในการดแูลสขุภาพแบบไร้รอยตอ่ ซ่ึงจดุเดน่ของแตล่ะตวัอยา่งลว้นเปน็ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหร้ะบบการดแูลสขุภาพของ
หน่วยงานนั้น ๆ  ประสบความสำาเร็จ ซ่ึงในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาล โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพจัดการประชมุเรือ่ง “การจดัเวทพีฒันานโยบายสนบัสนนุการพฒันา
บทบาทพยาบาล ผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 
ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ ซึง่ในทีป่ระชุมครัง้นีไ้ดจ้ดัทำาขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พัฒนาระบบ
การดแูลสขุภาพชมุชน และการดแูลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอาย ุโดยความร่วมมอืของทุกภาคส่วน และใชเ้ปน็แนวทาง
ในการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว โดยตระหนกัถงึความจำาเปน็ของการมส่ีวนร่วมในการพัฒนานโยบาย
การขับเคลื่อนระบบ โครงการพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูลรอบด้าน และนำาไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ 
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุต่อไป

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ
1. จัดให้มี “ศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ” ที่นำาแนวทางพร้อมทั้งขั้นตอนและวิธีการอันเป็น

จดุเด่นของทัง้ ๔ รปูแบบมาเปน็แนวทางในการดำาเนนิการ โดยให้ทมีการพยาบาลเปน็ทมีหลกัของการบรหิารจดัการ
หน่วยบริการปฐมภูมิสำาหรับประชากร ๒,๕๐๐ คน ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร

๒. จำานวนศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุท่ีจะจัดต้ังข้ึน วิเคราะห์จากภาพรวมท้ังประเทศจำานวน
ประมาณ 1๔,133 ศูนย์ โดยกระจายในพื้นท่ีซึ่งหน่วยบริการของรัฐยังไม่สามารถครอบคลุมได้ตามที่มาตรฐาน
กำาหนด

3. งบประมาณการบริหารจัดการของศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ เสนอสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้การรับรองศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุให้เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

๔. กลไกการควบคุม กำากับ คุณภาพและมาตรฐานการบริการของศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ 
เสนอสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาการพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคท้องถิ่น 
ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมควบคุม กำากับ คุณภาพและมาตรฐานการบริการ
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๕. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน
และผู้สูงอายุ โดยการเสริมความเข้มแข็งให้การดำาเนินงานของศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน

6. สนับสนุนการพัฒนาการทำางานขององค์กรวิชาชีพร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านการดูแลสุขภาพชุมชน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท้ังใน
ระดับกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติ และระดับปฏิบัติการในพื้นที่

7. สภาการพยาบาลจะให้ความร่วมมือกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธกิาร 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และทกุองคก์รหนว่ยงาน เพือ่พฒันาระบบการดแูลสขุภาพชุมชน และรปูแบบการดแูล
ระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป อย่างต่อเนื่อง

๓. ประกาศห้ามมิให้พยาบาลฉีดยา Diclofenac
เนื่องจากยา Diclofenac ชนิดฉีด ซึ่งเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านอักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ มีรายงาน

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อผู้รับบริการภายหลังการฉีดยามีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับคู่มือการดำาเนินงาน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual) โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (๒๕๕๘) แนะนำาให้จำากัดการใช้ยา 
Diclofenac ชนดิฉดี เฉพาะโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูขิึน้ไป โดยใหแ้พทยเ์ฉพาะทางเปน็ผูใ้หบ้รกิารแกผู่ร้บับรกิาร 
สภาการพยาบาลโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชมุครัง้ที ่9/๒๕6๒ เมือ่วนัท่ี 16 
กันยายน ๒๕6๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหน่ึง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ช้ันหน่ึง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการดูแลผู้รับบริการ
ก่อนและหลังการฉีดยา Diclofenac ตามมาตรฐานวิชาชีพ

โดยประกาศสภาการพยาบาลเรื่องห้ามมิให้ฉีดยา Diclofenac ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 
๒๐ ธันวาคม ๒๕6๒ 

๔. แถลงการณ์สภาการพยาบาลกรณีการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้ที่ไร้สถานะทางทะเบียน

ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการสมัครสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จากสถาบันแห่งหนึ่ง ซ่ึงเป็นผู้ไร้สถานะ
ทางทะเบียน (ไร้สัญชาติ) และได้นำาไปสื่อสารกันในสังคมออนไลน์ว่าสภาการพยาบาลปฏิเสธการรับสมัคร
สอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ นั้น สภาการพยาบาลจึงได้ออกแถลงการณ์กรณีการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้ที่ไร้สถานะทางทะเบียน โดยปกตินักศึกษาพยาบาลที่เป็น
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ผู้ไร้สถานะทางทะเบียน สามารถยื่นสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับ
สภาการพยาบาลได้ แต่เน่ืองจากการสมัครสอบในปัจจุบันสภาการพยาบาลกำาหนดให้สมัครสอบทาง online ผ่าน 
web Application เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธจากระบบเพ่ือให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
สภาการพยาบาลเพื่อดำาเนินการให้ และสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาซึ่งเป็นผู้ไร้สถานะทางทะเบียน (ไร้สัญชาติ) 
ท่ีมีปัญหารายน้ี สภาการพยาบาลได้ติดตาม ให้นำาหลักฐานมาติดต่อกับสภาการพยาบาลเพ่ือการสมัครสอบวัดความรู้
เพือ่ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภต์อ่ไปแลว้ สำาหรบัเรือ่งสถานะทาง
ทะเบยีนของนกัศกึษาพยาบาลทีเ่ปน็ผูไ้รส้ญัชาตนิัน้ สภาการพยาบาลจะได้ทำาความเข้าใจกบัผู้บริหารของทุกสถาบนั
การศึกษาให้ช่วยเป็นธุระดำาเนินการติดต่อกับทางราชการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับสัญชาติก่อนท่ีนักศึกษาจะจบการศึกษา 
ซึ่งหลาย ๆ  สถาบันได้ดำาเนินการอยู่แล้ว 

๕. (ร่าง) นิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ
นิยามอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพยาบาล 

ด้วยกองส่งเสริมการมีงานทำา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีหน้าที่ดำาเนินการปรับปรุงการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและงานท่ีเก่ียวข้อง และขอให้
สภาการพยาบาลพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมโครงสร้างช่ืออาชีพ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านการพยาบาล 
นายกสภาการพยาบาลมคีำาสัง่แตง่ตัง้คณะทำางานพจิารณารา่งนยิามอาชีพและอตุสาหกรรมสาขาการสาธารณสขุและ 
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำาเนินการยกร่างประเภทนิยามอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของพยาบาล และได้นำาเสนอ 
(ร่าง) ดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม ดังนี้

หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ (Managers)

หมวดย่อย 13 ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่ายบริการเฉพาะด้าน (Production and specialized services managers)

หมู่ 13๔ ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ (Professional services managers)

หน่วย 13๔๒ ผู้จัดการพยาบาล (Nurse Director )

หมวดใหญ่ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ  (Professionals)

หน่วย ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

หมู่ ๒๒๒ พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์วิชาชีพ

หน่วย ๒๒๒1 พยาบาลวิชาชีพ (Registered nurse)

1. พยาบาลเฉพาะทาง

1.1 พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1.๒ พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็ก
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1.3 พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

1.๔ พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1.๕ พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

1.6 พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

1.7 พยาบาลเฉพาะทางอื่น ๆ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

๒. อาจารย์พยาบาล

3. ผู้จัดการ/ผู้บริหารการพยาบาล

๔. พยาบาลนักวิจัย 

หน่วย ๒๒๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Professional Nurse – Midwife) 

1. ผดุงครรภ์เฉพาะทาง

1.1 ผดุงครรภ์เฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์

1.๒ ผดุงครรภ์เฉพาะทางอื่น ๆ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 3 หมวดใหญ่ 3

หมู่ 3๒๒ ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
(Nursing and midwifery associate professionals)

หน่วย 3๒๒1 ผู้ช่วยพยาบาล (Practical nurse/Nursing Assistant) 

๖. การกำาหนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมคร้ังที่ 1๐/๒๕61 เมื่อวันที่ ๒6 พฤศจิกายน ๒๕61 
ได้มีมติกำาหนดการแต่งกายของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วย
โดยตรงให้สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และ
สามารถเลือกปฏิบัติได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. คุ้มครองประชาชนในการรับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้รับบริการ สามารถจำาแนกได้ว่า
รับบริการจากบุคลากรประเภทใด และมีขอบเขตการปฏิบัติงานได้ระดับใด ทั้งนี้เพื่อคุณภาพมาตรฐานงานบริการ
และความปลอดภัยของประชาชน

๒. ถูกต้องตามหลักการสุขอนามัย คุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่นที่อาจถูกสัมผัสกับเชื้อโรค ขณะทำาการรักษา
พยาบาลด้วย
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3. เสรภีาพในการเลอืกนบัถอืศาสนา และการเลอืกปฏบิตัติามหลกัศาสนาเป็นสทิธข้ัินพืน้ฐาน และเปน็
สิง่ทีค่วรใหก้ารเคารพ โดยการแตง่กายดว้ยเครือ่งแบบทีก่ำาหนดสำาหรบัพยาบาลมสุลมิ ถอืเปน็เครือ่งแบบอีกทางเลือก
หนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องแบบปกติสำาหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติ ตามศาสนบัญญัติ

กำาหนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไว้ 6 ประเภท ดังนี้
ข้อ 1 ชุดปฏิบัติงานสำาหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสถานบริการสุขภาพ
ข้อ ๒ ชุดปฏิบัติงานสำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในชุมชน
ข้อ 3  ชุดพิธีการสำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ ๔  ชุดปฏิบัติงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน

นอกสถานพยาบาล
ข้อ ๕ ชุดปฏิบัติงานสำาหรับผู้ช่วยพยาบาล
ข้อ 6  ชุดปฏิบัติงานสำาหรับพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Care 

givers)
ประกาศสภาการพยาบาลการกำาหนดการแต่งกายของบุคลากรทีป่ฏบัิติงานด้าน

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๒ ลงวันที่ ๒3 กรกฎาคม ๒๕6๒ และ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕6๒

๗. มาตรการป้องกันและการแก้ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน 
เน่ืองจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี ๒๕6๒ เกิดเหตุความรุนแรงทะเลาะวิวาท พกพาอาวุธ ในสถานพยาบาล

บอ่ยครัง้ สว่นใหญเ่กดิเหตใุนโรงพยาบาลตา่งจงัหวดั และชว่งเวลาเกิดเหตุต้ังแต่บา่ยสามโมงเป็นต้นไป ซ่ึงเปน็ชว่งที่
มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำาห้องฉุกเฉินน้อย และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา 
สภาการพยาบาล และแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย ตระหนกัถึงปญัหาความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉนิท่ีปรากฏเปน็ขา่ว 
ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย การคุกคามหรือทำาร้ายร่างกาย ซ่ึงเป็นอุปสรรคและ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และขวัญกำาลังใจของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษา
ผู้ป่วยท่ีจำาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ตลอดจนประชาชนท่ีเข้ารับการรักษาอาจได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานที่มี
ส่วนเก่ียวข้องในปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันจัดเสวนาเร่ือง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา” 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาล อาทิ การทำาให้
กฎหมายมีประสทิธภิาพในการลงโทษผูก้ระทำาผดิทัง้ทางอาญาและทางแพง่ การคัดแยกผูป้ว่ยฉกุเฉนิทางพฤตกิรรม
และอารมณ์ การประกันชีวิตให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขในช่วงเทศกาลสำาคัญ 
ควรเพิ่มอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหาร เข้ามาดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ิมจำานวนกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล 
กรณีที่เกิดเหตุภายนอกโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำารวจควรแยกคู่กรณีเข้ารับการรักษาให้เหลื่อมเวลากัน หรือ
คนละโรงพยาบาล เพ่ือลดปัญหาการกระทบกระท่ังกันต่อในโรงพยาบาล การพัฒนาห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ชุมชนให้มีมาตรฐาน มีอัตราบุคลากรทางการแพทย์ ให้เพียงพอต่อการรักษา เพ่ือลดความไม่พอใจของผู้ป่วยและญาติ 
จากการรอตรวจนาน รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล และแจ้งเหตุวิวาททันที 

QR code

ประกาศเรื่องการแต่งกาย
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การเพิ่มโทษและดำาเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้กระทำาความผิดอย่างถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซำ้า รวมถึง
การป้องกันไม่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าไปภายในห้องฉุกเฉินและการแก้ไขเพ่ือป้องกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลในระยะยาว 
ภาคสังคม ชุมชน ต้องช่วยกันรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงผละกระทบ และบทลงโทษที่จะได้รับหากกระทำา
ความรุนแรงในสถานพยาบาล

๘. การจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล  
(Nurses’ Aides/Caregivers)

เนื่องจากพันธกิจหลักของสภาการพยาบาลซ่ึงเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย คือการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แต่ในภาวะปัจจุบันสถานการณ์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพ่ิมจำานวนข้ึน
อย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรงจากการเกิดโรคร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ  รวมถึงสังคมไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ซ่ึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบปัญหามีโรคเร้ือรังร่วมด้วย ส่งผลให้อยู่ในภาวะพ่ึงพาต้องการการดูแลในการทำากิจวัตร
ประจำาวันหรอือาจมปีญัหาทพุพลภาพระยะยาวในจำานวนนีร้้อยละ 1.6 เป็นผู้ปว่ยติดเตียงไมส่ามารถเคล่ือนทีภ่ายใน
บา้น หรอืโดยลำาพงัตอ้งการการดแูลช่วยเหลอือยา่งใกลช้ดิ ในขณะท่ีพยาบาลวิชาชพีมจีำานวนไมเ่พียงพอตอ่การดแูล
ทัง้ในสถานบรกิารและในชมุชน สภาการพยาบาลตระหนกัถงึความต้องการบริการของประชาชน จึงใหค้วามสำาคัญ
กับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้สูงอายุ จะต้องมีมาตรฐานการดูแลท่ีมีคุณภาพ 
มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และต้องคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไม่ให้มีบริการของผู้ดูแลก้าวล่วงวิชาชีพ
การพยาบาล และต้องมีจรรยาบรรณในการให้บริการ ผู้ท่ีทำาหน้าท่ีในการดูแลจึงต้องมีหลักเกณฑ์รับรอง เพ่ือให้ผู้ป่วย
และญาตมีิความไวว้างใจในการใหก้ารดแูล และเพือ่เปน็การประกนัคณุภาพ สภาการพยาบาลจงึไดก้ำาหนดแนวทาง
การพฒันาระบบการดแูลระยะยาวโดยมผีูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาลเปน็ผูจ้ดัการการดแูล มกีารทำางานในลกัษณะ
เป็นทีมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานให้การดูแล โดยพนักงานให้การดูแลจะต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 

สภาการพยาบาลจึงมีนโยบายที่จะดำาเนินการขอจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของพนักงาน
ให้การดแูลตามมาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี (Occupational Standard and Professional Qualifications) 
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) เพื่อให้พนักงานให้การดูแล
ไดม้กีารรบัรองความรูค้วามสามารถ สมรรถนะและทกัษะในการทำางานตามมาตรฐานอาชพี ซึง่จะเปน็การคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้วย
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๙. จัดทำาร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลมคีำาสัง่แตง่ตัง้คณะทำางานจัดทำาร่างข้อบงัคบัวา่ด้วยหตัถการท่ีถือวา่เปน็การประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 1๕ มกราคม ๒๕6๒ เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลนั้น 
มีการประชุมคณะทำางาน จำานวน 6 ครั้ง โดยได้ทบทวนความรู้และหัตถการต่าง ๆ  ท่ีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติทั้งใน
โรงพยาบาลระดับต่าง ๆ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สถานบริการสาธารณสุข และการพยาบาลท่ีบ้านและชุมชน 
ได้ดำาเนินการดังนี้

1. ปรับปรุง “ขอ้บงัคับสภาการพยาบาลวา่ด้วยขอ้จำากดัและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐” โดยยกร่างแยกเป็น ๒ ข้อบังคับคือ

1.1 ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
1.๒ ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

๒. จำาแนกหัตการท่ีเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ เป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย 

๒.1 หัตถการทัว่ไปทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล/ผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
ทุกคนสามารถทำาได้

๒.๒ หัตถการท่ีกระทำาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือ เป็นการปฏิบัติการพยาบาลของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติสาขาต่าง ๆ  ที่สภาการพยาบาลรับรอง

๒.3 หัตถการที่กระทำาโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (APN)
3. สาระสำาคัญที่มีการเพิ่มเติมหัตถการที่เป็นการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป ได้แก่ การให้ออกซิเจนเพื่อ

การบรรเทาอาการ หรือการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของผู้ป่วย การให้สารนำ้าทางหลอดเลือดดำา
ในผูป้ว่ยทีมี่ภาวะขาดนำา้หรอืภาวะชอ็ค การเปดิทางเดนิหายใจใหโ้ลง่ดว้ยการใชอ้ปุกรณเ์ปดิทางเดนิหายใจโดยไม่ใช้
ท่อทางเดินหายใจ การดูดเสมหะ การเคาะปอด การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น การเช็ดตา ล้างตา (Eye irrigation) 
การล้างจมูก การสวนปัสสาวะในรายท่ีไม่มีข้อห้ามหรือไม่มีข้อบ่งช้ีที่อาจเกิดอันตราย การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
การสอดใสส่ายยาง (NG Tube) ลงไปในกระเพาะอาหารเพือ่ให้อาหารหรือลา้งสารพษิในรายทีไ่มม่ขีอ้บง่ชีอ้นัตราย
ต่าง ๆ  เกิดขึ้น การให้ยาและสารนำ้าทางหลอดเลือดดำา (ยกเว้นการให้ยาเคมีบำาบัด และยากลุ่มสารละลายทึบรังสี 
และการให้ยาผ่านสายสวนหลอดเลือดดำา เช่น Peripherally Inserted Central Catheter (PICC Line) ที่ต้อง
ผ่านการอบรม) และการให้ภูมิคุ้มกันโรค และได้นำาเสนอความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของคณะทำางานฯ 

๔. ข้อเสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อให้การดำาเนินงานต่อเนื่อง ควรสนับสนุนให้มี
คณะทำางานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  รวมทั้ง 
พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรอื Advanced Practice Nurse (APN) เพือ่ดำาเนนิการยกรา่งรายการหตัถการ
ตามข้อ ๒ โดยละเอียดเพื่อจัดทำาประกาศตามข้อบังคับฯ ต่อไป

คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุม คร้ังที่ 6/๒๕6๒ เมือวันท่ี 17 มิถุนายน ๒๕6๒ มีมติเห็น
ชอบและให้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่างรายการหัตถการท่ีเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประกอบ
วิชาชีพการผดุงครรภ์ ตามที่คณะทำางานจัดทำาร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลได้จำาแนกประเภทไว้
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ผลการดำาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลมวีตัถปุระสงคท์ีส่ำาคญัประการหนึง่คอืการคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยสภาการพยาบาลได้จดัระบบ
และส่งเสริมให้การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีมาตรฐานในทุกหลักสูตร ท้ังหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตร
ประกาศนียบตัรพนกังานใหก้ารดแูล มกีารประเมนิหลกัสตูร และรบัรองสถาบนัการศกึษาวชิาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภข์องผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชพีการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลตามกฎหมายวิชาชีพที่ต้องคุ้มครองผู้
บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี ๒๕6๒ 

รวมจำานวน 3๐ สถาบัน ดังนี้
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำาปาง
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
6) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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9) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16) สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๒๐) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
๒1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๒๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
๒3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
๒๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
๒๕) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๒6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๒7) คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย–แปซิฟิก
๒๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๒9) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3๐) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

๒. การให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันท่ีจะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ จำานวน ๔ สถาบัน ดังนี้

1) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
3) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
๔) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
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๓. การให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาลใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร ์หลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้

3.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมจำานวน 1๕ หลักสูตร 
●● หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

ลำาดับ หลักสูตร สถาบัน

1) พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)

คณะคณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

●● หลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน 13 หลักสูตร ได้แก่ 

ลำาดับ หลักสูตร สถาบัน

1) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)

๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)

๕) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)

6) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

7) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

๘) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ลำาดับ หลักสูตร สถาบัน

9) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕6๒)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1๐) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) สถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย11) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒)

1๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61)

คณะพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

3.๒ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมจำานวน 13 หลักสูตร 

ลำาดับ หลักสูตร สถาบัน

1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

3) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) วิทยาลัยการพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

7)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (๒ ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒)
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน9) Bachelor of Nursing Science Program (International Program) 

Revised in 2562 B.E.
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ลำาดับ หลักสูตร สถาบัน

1๐) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

11) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น

1๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

13) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

3.3 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมจำานวน 19 หลักสูตร ดังนี้ 

ลำาดับ หลักสูตร สถาบัน

1) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุรี

๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรภาคพิเศษ)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕6๒) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา

3) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น

๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรินทร์

๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี

6) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

7) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

๘) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

1๐) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
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ลำาดับ หลักสูตร สถาบัน

11) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

1๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

13) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชธานี

1๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

16) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

17) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

1๘) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา

19) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒) วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ

3.๔ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รวมจำานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

ลำาดับ  หลักสูตร  สถาบัน 

1) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒) คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำาหลักสูตร และ/
หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว 

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำาหลักสูตร และ/
หรอืปรบัเน้ือหาหลกัสตูร ในหลกัสตูรทีผ่า่นความเหน็ชอบจากสภาการพยาบาลแลว้ ในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ จำานวน 37 
หลักสูตร ประกอบด้วย
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1) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวน 11 หลักสูตร
๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำานวน ๒๔ หลักสูตร
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำานวน   ๒ หลักสูตร

๕. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา 
สภาการพยาบาลใหค้วามเหน็ชอบการขอเปลีย่นแปลงแผนการรบันกัศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ของสถาบันการศึกษาพยาบาล จำานวน ๔๕ สถาบัน 

๖. การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพ่ือขอสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของผู้สำาเร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

มีผู้สำาเร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ ขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ จำานวน 1๐ คน

ลำาดับ วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ประเทศ
จำานวน 
(คน)

มีสิทธิสมัครสอบความรู้
เพื่อรับใบอนุญาต

1) Bachelor of Nursing จาก University Muhammadiyah of 
Purwokerto (UMP) ประเทศอินโดนีเซีย

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง 

๒) Bachelor of Nursing จาก University Muhammadiyah of 
Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย

3 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

3) Bachelor of Nursing จาก Institute of Health Science 
Muhamadiyah Palembang ประเทศอินโดนีเซีย

๒ การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๔) Bachelor of Nursing จาก มหาวิทยาลัยอิสยิยาฮ์ ยอคยาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๕) Bachelor of Nursing Science จาก University of Charleston 
West Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

6) Bachelor of Science จาก Tzu Chi University, ประเทศไต้หวัน ๒ การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๗. เรื่องอื่น ๆ
7.1 ปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๐ ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕6๐ และสถานการณ์ปัจจุบัน

7.๒ จัดประชุมและรับฟังคำาชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. ๒๕6๒ เมือ่วนัที ่16 กนัยายน ๒๕6๒ ณ หอ้งประชมุราชนครนิทร ์ชัน้ ๔ สภาการพยาบาล ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
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ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร/ผูร้บัผดิชอบของสถาบนัการศกึษา สังกดัสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา สังกดัสถาบัน
พระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบัน
การศึกษาพยาบาลเอกชน ที่สภาการพยาบาลรับรอง จำานวน 9๘ สถาบัน รวม 1๘6 คน

7.3 จัดทำาคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำาหรับสถาบันที่มีผู้สำาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๒ และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบัน
การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

7.๔ ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรต้นแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาอื่น 

7.๔ ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรต้นแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานธุรการหอผู้ป่วย (ระยะเวลาอบรม 6 เดือน)

7.๕ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต้นแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรภาคพิเศษ)
7.6 จัดทำารายงานสภาพปัญหาการขาดแคลนกำาลังคนสาขาพยาบาลในระบบบริการสาธารณสุขไทย และ

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
7.7. ให้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการจัดทำาหลักสูตรและเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses’ aides/Caregivers) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานธุรการหอผู้ป่วย 

๘. คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาลแห่งชาติ 
๘.1 จัดทำาโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕7๐) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศระยะที่ 1 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๒) ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติการดำาเนินงานโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรีในการประชุม 
เมื่อวันที่ 1๒ มีนาคม ๒๕6๒ 

๘.๒ เตรยีมการจดัการประชมุวชิาการพยาบาลศาสตรศึ์กษาแหง่ชาต ิครัง้ที ่6 เรือ่ง Transforming Nursing 
Education in a Changing Health System ในปี พ.ศ. ๒๕63 โดยคาดหวังว่าจะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ผลติบณัฑติพยาบาลทีจ่ะเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงทางด้านสุขภาพและสังคม เพ่ือใหป้ระชาชนและสังคมมสุีขภาวะ
ที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยกำาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในประเด็นย่อย ๕ ประเด็น และมอบหมายเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลรับผิดชอบงาน ดังนี้
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การประชุม เรื่อง วันประชุม ผู้รับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 Research and 
innovation in 
nursing education 

ระหว่างวันที่ 
๒๘–๒9 ตุลาคม 
๒๕6๒

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๔
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๕) วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันบรมราชชนก
6) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ครั้งที่ ๒ Transformative 
education for 
future nurses 

ระหว่างวันที่ 3–๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕63

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
๕) สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ครั้งที่ 3 Quality assurance 
for nursing 
institutional 
development

ระหว่างวันที่ 
1๒–13 มีนาคม 
๒๕63

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๕
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๔) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๘) คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ครั้งที่ ๔ Curriculum design 
for future nurses 
and health 
system 

ระหว่างวันที่ ๒–3 
เมษายน ๒๕63

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๒
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๔) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
๕) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
6) วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๘)  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
9) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

79

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล



การประชุม เรื่อง วันประชุม ผู้รับผิดชอบ

ครั้งที่ ๕ Community 
engaged nursing 
education 

ระหว่างวันที่ ๔–๕ 
พฤษภาคม ๒๕63

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
7) สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๘) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ก�รศึกษ�ต่อเนื่องส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์ 

ศูนยก์ารศึกษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร ์ (ศ.น.พย.) ของสภาการพยาบาลมีหนา้ทีใ่นการรบัรองสถาบนัที่
จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ รับรองหลักสูตรและโครงการอบรมระยะสั้น การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ด้วยตนเองสำาหรับสมาชิก กำาหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่เข้าศึกษาอบรมได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
ศ.น.พย. ให้การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และรับรองหลักสูตร/โครงการ

ระยะสั้นเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้
1.1 รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์ ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ จำานวน ๔๕ แห่ง 

1) สถาบันหลัก  จำานวน 1๘ แห่ง 
– สมัครใหม่ จำานวน   3 แห่ง
– ต่ออายุ จำานวน 1๕ แห่ง

๒) สถาบันสมทบ จำานวน ๒๕ แห่ง 
– สมัครใหม่ จำานวน   7 แห่ง
– ต่ออายุ จำานวน 1๘ แห่ง 
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3) หนว่ยงานอืน่ ๆ  ทีส่ภาการพยาบาลรบัรองใหจ้ดักจิกรรมการศกึษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตรส์ำาหรบั
บุคลากรภายในหน่วยงาน/สถาบัน จำานวน ๒ แห่ง

สรุป สถาบันท่ีได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม ๒๕6๒ มีสถาบันหลัก จำานวน 73 แห่ง สถาบันสมทบ จำานวน 1๐๔ แห่ง หน่วยงานอื่น ๆ  ที่สภา
การพยาบาลรบัรองใหจ้ดักจิกรรมการศกึษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร์สำาหรบับคุลากรภายในหนว่ยงาน/สถาบัน 
จำานวน ๒๐9 แห่ง

1.๒ รบัรองหลกัสตูร/โครงการระยะสัน้ ทีส่ง่ใหส้ภาการพยาบาลพจิารณา ๒,๒13 หลกัสตูร/โครงการ เฉลีย่
เดือนละ 1๘๕ หลักสูตร/โครงการ

๒. การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และจำานวนผู้ผ่านการอบรม
สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้
๒.1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 

1) หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล จำานวน 7 หลักสูตร 
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำานวน 1 หลักสูตร ได้แก่

(1) การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้น จำานวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร ๕ วัน)
(๒) การพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 1๕ วัน)
(3) การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน)
(๔) การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน)
(๕) การพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน)
(ก) ารพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร ๒ เดือน)

๒) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ  จำานวน ๔๐ หลักสูตร
– หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง   จำานวน 33 หลักสูตร
– หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate 

Nursing Residency Training) จำานวน 7 หลักสูตร
๒.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

1) จำานวนผูผ้า่นการฝกึอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง ต้ังแต่ป ี๒๕๔6 ถงึ 31 ธนัวาคม ๒๕6๒ 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำานวน 6๔,1๔๒ คน

๒) จำานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ทุกสาขา
รวมจำานวน 36,1๕๐ คน จำาแนกเป็นสาขาต่าง ๆ  ดังนี้
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ลำาดับ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำานวน (คน)

1) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ๒7,๘๒1

๒) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
(หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) 

1๐

3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 1,17๕ 

๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ๘๘๔

๕) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 3,6๕๒ 

6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 6๘๔

7) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 1,1๔๕

๘) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด ๔๒๘

9) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด 31๐

1๐) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ๔1

รวมจำานวนทั้งสิ้น 3๖,1๕0

๓. การจัดการศึกษาด้วยตนเองสำาหรับสมาชิก
ศ.น.พย. จัดทำาชุดบทความวิชาการ และบทความวิชาการ Online เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเองในปี 

พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้
3.1 ชุดบทความวิชาการ เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเอง จำานวน ๒ เล่ม 

ลำาดับ เรื่อง บรรณาธิการ ช่วงเวลาให้บริการ
จำานวน (คน)
ผู้ลงทะเบียน

เล่มที่ 1๘ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง อ. สุวรรณี สิริเลิศตระกูล 
อ. เนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์

กรกฎาคม ๒๕61 ถึง
ตุลาคม ๒๕6๒ 

19,9๔๕ 

เล่มที่ 19 การผดุงครรภ์ รศ.ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล ๒๒ พฤศจิกายน ถึง 
31 ธันวาคม ๒๕6๒

๒,๐๒๐ 

3.๒ บทความวิชาการ Online เพื่อให้สมาชิกศึกษาและเก็บหน่วยคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
จำานวน 3 เรื่อง 
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ลำาดับ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ช่วงเวลาที่ Online
จำานวนผู้ตอบแบบ

ทดสอบ (คน)

1. การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
ของผู้รับบริการและบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

พว. เครือวัลย์ ศรียารัตน์ ๔ กุมภาพันธ์ ถึง 
3๐ มิถุนายน ๒๕6๒

6๒,31๐

๒. การพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสัน ผศ. ศิริรัตน์ ปานอุทัย 1 กรกฎาคม ถึง
๕ ธันวาคม ๒๕6๒

71,๕9๐

3. การป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายตำ่า
ในห้องผ่าตัด

พว. สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ 
พว. สุชานันท์ บำารุงวงค์ 
พว. ธนิดา คงสมัย

เริ่ม 6 ธันวาคม 
๒๕6๒

๔1,๔๔๒

๔. การบันทึกคะแนนและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ศ.น.พย. ได้ดำาเนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ และขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองสำาหรับผู้ผ่าน

การฝึกอบรมต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้
4.1 การบันทึกหน่วยคะแนน จำานวน 1,๒6๔ โครงการ 

ลำาดับ  รายการ จำานวนโครงการ/หลักสูตร

1 สถาบันหลัก/สถาบันสมทบบันทึกข้อมูลและคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม 
ส่งให้ ศ.น.พย. ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

937

๒ สถาบันอื่น ๆ  ส่งรายชื่อผู้อบรมมาให้ ศ.น.พย. บันทึกหน่วยคะแนน 3๒7 

4.๒ การออกหนังสือรับรองสำาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ  

ลำาดับ  ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน จำานวนผู้ขึ้นทะเบียน ในปี ๒๕๖๒ (คน) รวมจำานวนทั้งสิ้น (คน)

1 พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 61๘ ๒6,967

๒ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 1๕ 1๔๘

3 การให้ยาเคมีบำาบัด ๒๘๒ 7,๘๘๔

๕. การจัดทำาข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 
ศ.น.พย. มีการดำาเนินการจัดทำาร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล และปรับแก้ประกาศสภาการพยาบาลที่

เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ในปี ๒๕6๒ ดังนี้
๕.1 ร่างประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

การรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำาหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕6๒
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๕.๒ รา่งขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยขอ้จำากดัและเง่ือนไขในการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ การ
ผดุงครรภ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทียม) ๒) ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 3) ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่ง แพทยสภา
ให้ความเห็นชอบแล้วและอยู่ระหว่างจัดทำาเป็นข้อบังคับ

๖. การให้บริการสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ 
เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ท่ีดำาเนินการอยู่มี 1 เว็บไซต์ คือ www.cnethai.org เพื่อให้บริการ

สมาชิกทำาแบบทดสอบบทความวิชาการ หรือบทความออนไลน์ และในปี ๒๕6๒ สภาการพยาบาลมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศ.น.พย. เพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชกิโดยเริม่ใหบ้รกิารผา่นเวบ็แอพพลเิคชัน 
๕ ระบบ ได้แก่ 1) การขอหน่วยคะแนนรายบุคคล ๒) การลงทะเบียนบทความวิชาการ 3) การรับรองสถาบันการศึกษา
ต่อเน่ือง ๔) การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และ ๕) การรับรอง
หนว่ยคะแนนโครงการ/หลกัสตูรระยะสัน้ และอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการทดสอบอกี ๒ ระบบ 
ได้แก่ 1) การบันทึกหน่วยคะแนน ๒) การออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู้ผ่าน
การอบรม

การตรวจสอบหน่วยคะแนน และการยื่นคำาขอต่าง ๆ  ของสมาชิกและสถาบัน 
จะสามารถยื่นคำาขอผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชันบริการสมาชิก ใน services.tnmc.or.th 

ก�รสอบคว�มรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญ�ต

ประกอบวิช�ชีพฯ 

 สภาการพยาบาลไดจ้ดัให้มกีารสอบความรู้เพือ่ขึน้ทะเบยีนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชีพฯ โดยไดด้ำาเนนิงาน
ตามพันธกิจของสภาการพยาบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพ่ือให้ได้รับบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา 3๐ กำาหนดใหผู้ม้สีทิธขิึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ต้องสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรองและผ่านการสอบความรู้

QR code
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เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ เพื่อให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพมั่นใจว่าจะได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการสอบความรู้ฯ ประจำาปี ๒๕6๒ จำานวน 3 ครั้ง 
ดังนี้

รายการ
ครั้งที่ 1/๒๕๖๒

 1๖–17 มีนาคม ๒๕๖๒
(คน)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๒๒–๒3 มิถุนายน ๒๕๖๒

(คน)

ครั้งที่ 3/๒๕๖๒
 ๒๖–๒7 ตุลาคม ๒๕๖๒

(คน)

จำานวนรวม
(คน)

1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง 

จำานวนผู้สมัครสอบ 3,3๐๔ 9,677 ๕,317 1๘,๒9๘

สอบครั้งแรก 1,36๕ 7,๘๘3 ๒6๘ 9,๕16

สอบแก้ตัว 1,939 1,79๔ ๕,๐๔9 ๘,7๘๒

สอบผ่าน ๘ วิชา 1,3๕๘ ๔,๘11 3,3๒๐ 9,๔๘9

สอบผ่าน 7 วิชา  
(ยกเว้นผดุงครรภ์)

13๔  637 371 1,1๔๒

1.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง

จำานวนผู้สมัครสอบ 1 – – 1

สอบครั้งแรก – – – –

สอบแก้ตัว 1 – – 1

สอบผ่าน ๘ วิชา 1 – – 1

สอบผ่าน 7 วิชา  
(ยกเว้นผดุงครรภ์)

– – – –

๒. การประเมินความรู้กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ 
สภาการพยาบาลจดัให้มกีารประเมนิความรูฯ้ ผูข้อรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีฯ ใหม ่เนือ่งจากใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพฯ เดิมขาดอายุ โดยจัดให้มีการประเมินความรู้ฯ จำานวน 3 ครั้ง ในภาพรวม ดังนี้
๒.1 กรณมีหีลกัฐานการเกบ็หนว่ยคะแนนการศกึษาต่อเน่ืองไมน้่อยกวา่ ๕0 หน่วยคะแนน และยืน่ขอรบั

ใบอนุญาตใหม่ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้วิชากฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 1 วิชา 
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รายการ
ผู้ประกอบวิชาชีพฯ

ชั้นหนึ่ง (คน) ชั้นสอง (คน) จำานวนรวม (คน)

จำานวนผู้สมัครสอบ ๒99 1๐ 3๐9

จำานวนผู้สอบผ่าน ๒๘๔   9 ๒93

๒.๒ กรณีมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า ๕0 หน่วยคะแนน หรือเก็บหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน แต่ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่เกินกำาหนด 1 ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้ ๘ วิชา

รายการ
ผู้ประกอบวิชาชีพฯ

ชั้นหนึ่ง (คน) ชั้นสอง (คน) จำานวนรวม (คน)

จำานวนผู้สมัครสอบ ๒๔๒ 3๕ ๒77

จำานวนผู้สอบผ่าน ๒๒๔ 3๒ ๒๕6

๓. การขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลไดด้ำาเนินการข้ึนทะเบียนสมาชกิสามญัสภาการพยาบาล ใหแ้กผู่ส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนั

การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ที่มีคุณสมบัติและดำาเนินการถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้ 

สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง จำานวน 9,๕16 คน
สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง จำานวน    – คน

๔. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลไดด้ำาเนนิการขึน้ทะเบยีนและออกใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาล การพยาบาล

และการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรองและสอบความรู้ฯ 
ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำาหนด ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จำานวน 9,๔๘9 คน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง จำานวน  1,1๔๒ คน 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง จำานวน       1 คน
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ง�นทะเบียนสม�ชิกและใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพฯ

สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่ออายุบัตรประจำาตัวสมาชิกสภาการพยาบาล ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ใบอนญุาตฯ หมดอายทุุก ๕ ปี รวมท้ังใหบ้รกิารแก่สมาชิกในการออกใบอนญุาตประกอบวชิาชีพฯ ใหมก่รณเีปลีย่น
ชื่อ – ชื่อสกุล หรือใบอนุญาตสูญหาย/ชำารุด ตรวจสอบสถานภาพของใบอนุญาต แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ 
ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ แก้ไขอีเมล ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชัน จัดทำารายงานสถิติ
การต่ออายุใบอนุญาตประจำาเดือน และจัดทำาฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาล ได้ดำาเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ โดยดำาเนินการผ่านระบบ
เว็บแอพพลิเคชัน ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้

ประเภทและชั้น ของใบอนุญาตฯ
จำานวนผู้ที่

ใบอนุญาตหมดอายุ (คน)
จำานวนผู้ที่

ต่ออายุใบอนุญาต (คน)
คิดเป็นร้อยละ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ๒๘,๔9๘ ๒7,๔๔๐

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง 171 1๐9

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 3๐ 1๐

รวมชั้นหนึ่ง ๒๘,699 ๒7,๕๕9 96.๐3

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 171 111

การพยาบาล ชั้นสอง ๒ –

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง 3๔ 1๔

รวมชั้นสอง ๒๐7 1๒๕ 6๐.39

จำานวนรวมทั้งหมด ๒๘,9๐6 ๒7,6๘๔ 9๕.77

87

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล



๒. การให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

รายการ จำานวน (คน)

การต่ออายุบัตรประจำาตัวสมาชิกสภาการพยาบาล ๒7,6๘๔

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีสูญหายหรือชำารุด 369

การแก้ไขชื่อ – นามสกุลในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ๕๕9

การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ 767

การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ 7๐๐

การตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 9,1๒๒

แก้ไขอีเมล ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชัน ๒,๘๕7

๓. สถานภาพการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ประเภทใบอนุญาตฯ
ชาย หญิง รวม

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

1. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 11,๐๘๕ 9๒.๘6 ๒๐๘,๒67 97.9๕ ๒19,3๕๒ 97.6๘

๒. การพยาบาล ชั้นหนึ่ง ๔6๒ 3.๘7 1,๕1๒ ๐.71 1,97๔ ๐.๘๘

3. การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง – – 1๘3 ๐.๐9 1๘3 ๐.๐๘

รวมใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง 11,๕47 ๒09,9๖๒ ๒๒1,๕09

๔. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 379 3.1๘ ๒,163 1.๐๒ ๒,๕๔๒ 1.13

๕. การพยาบาล ชั้นสอง 6 ๐.๐๕ ๔6 ๐.๐๒ ๕๒ ๐.๐๒

6. การผดุงครรภ์ ชั้นสอง ๕ ๐.๐๔ ๔63 ๐.๒๒ ๔6๘ ๐.๒1

รวมใบอนุญาตฯ ชั้นสอง 390 ๒,๖7๒ 3,0๖๒

จำานวนรวมทั้งหมด 11,937 ๕.3๒ ๒1๒,๖34 94.๖8 ๒๒4,๕71 100.00
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๔. จำานวนผู้ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แยกประเภทตามกลุ่มอายุ 
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

กลุ่มอายุ
ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง รวม

จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (คน) ร้อยละ

< ๒๕ 1๐,๒๔๕ ๔.63 3 ๐.1๐ 1๐,๒๔๘ ๔.๕6

๒๕ – ๒9 ๔๐,61๘ 1๘.3๔ ๘3 ๒.71 ๔๐,7๐1 1๘.1๒

3๐ – 3๔ 37,๐๘๘ 16.7๔ 77 ๒.๕1 37,16๕ 16.๕๕

3๕ – 39 ๒๒,9๕1 1๐.36 ๒๔ ๐.7๘ ๒๒,97๕ 1๐.๒3

๔๐ – ๔๔ 3๒,๕39 1๔.69 1๕6 ๕.๐9 3๒,69๕ 1๔.๕6

๔๕ – ๔9 ๒7,3๐6 1๒.33 ๒7๐ ๘.๘๒ ๒7,๕76 1๒.๒๘

๕๐ – ๕๔ 19,39๔ ๘.76 ๔๐6 13.๒6 19,๘๐๐ ๘.๘๒

๕๕ – ๕9 ๒๐,1๐3 9.๐๘ 7๘๕ ๒๕.6๔ ๒๐,๘๘๘ 9.3๐

6๐ + 11,๒6๕ ๕.๐9 1,๒๕๘ ๔1.๐๘ 1๒,๕๒3 ๕.๕๘

จำานวนรวมทั้งหมด ๒๒1,๕09 98.๖4 3,0๖๒ 1.3๖ ๒๒4,๕71 100.00

ก�รสอบคว�มรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร

แสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งก�รพย�บ�ลและ

ก�รผดุงครรภ์

ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
กำาหนดให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.) มีหน้าที่ดำาเนินการฝึกอบรมและสอบ
ความรู้เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน 11 สาขา ดังนี้ 
1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ๕) สาขาการผดุงครรภ์ 6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 7) สาขา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ๘) สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
9) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 1๐) สาขาการพยาบาลมารดา–ทารก และ 11) สาขาการพยาบาลชุมชน 
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ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สภาการพยาบาล โดย ว.พย.ท. ได้ดำาเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ร่วมกับ

สถาบนัการศกึษาพยาบาล ซึง่เปน็หลกัสตูรตอ่ยอดของผู้ท่ีสำาเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล และ
นับเป็นการจัดการศึกษาในระดับสูงสุดของพยาบาลวิชาชีพสายปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน
ท้ังหมด 3 ปี โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถาบันหลักที่เปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี และการทำาผลงานวิจัย
ร่วมกับการปฏิบัติงานท่ีสถาบันต้นสังกัดอีก 1 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
หรือ Advanced Practice Nurse (APN) ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในสายงานการปฏิบัติการพยาบาล

ว.พย.ท. ไดเ้ริม่เปิดหลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาลขัน้สงูระดับวฒุบิตัร รุ่นที ่1 ในปกีารศกึษา ๒๕๕7 เปน็ต้นมา 
ใน ๔ สาขา ได้แก่ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาล
เวชปฏบิติัชมุชน เปดิสอนทีโ่รงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
และ ๔) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เปิดสอนท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สำาเร็จการฝึกอบรม ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้

1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลข้ันสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นท่ี 6 ประจำาปีการศึกษา ๒๕6๒ 
จำานวน ๔ คน 

1.๒ ผู้สำาเร็จหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ในปีการศึกษา ๒๕6๒ จำานวน ๒ คน 

๒. การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 

วุฒิบัตร หมายความวา่ วฒุบิตัรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางในวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในสาขาที่ยื่นขอสอบ 

ในปีการศึกษา ๒๕6๒ มีผู้สำาเร็จจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จำานวน ๒ คน และย่ืน
สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้สอบผ่านได้
รับวุฒิบัตรฯ จำานวน 1 คน 

๓. การสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

หนังสืออนุมัติ หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ซ่ึงสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำานาญเฉพาะทางในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๐ 
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 ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ว.พย.ท. ได้จัดให้มีการสอบความรู้เพ่ือขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 9 คน และมีผู้สอบผ่าน 3 คน จาก ๒ สาขา 

๔. การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ว.พย.ท. จดัการฝกึอบรมหลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาลขัน้สงูระดบัวฒุบิตัร ๔ สาขา คอื 1) สาขาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ ๔) สาขาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต และหลักสูตรท้ัง ๔ สาขานี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 17/๒๕61 เมื่อวันที่ 1๒ ธันวาคม ๒๕61 ว่าสามารถเทียบเท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกได้ 
โดยหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลข้ันสูงระดับวุฒิบัตรท้ัง ๔ สาขาน้ัน รับพยาบาลท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ทางการพยาบาลตรงสาขา เข้าหลักสูตรฝึกอบรมฯ และในระหว่างการฝึกอบรมจะต้องทำางานวิจัยให้เสร็จสิ้นก่อน
การเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล นอกจากนี้สภาการพยาบาลยังมีการสอบและมอบหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (อพย.) ให้แก่ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททางการพยาบาลข้ึนไป และปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสอบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และมีลักษณะปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง 
มีประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม แนวปฏิบัติทางคลินิก การสอน การพัฒนาคุณภาพบริการ และมีผลงานวิจัย
ตามที่กำาหนด ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเท่าวุฒิบัตรดังกล่าว

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาล โดย ว.พย.ท. ได้เสนอรายชื่อเพื่อขอรับรองวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ 
ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก ใน ๔ สาขาข้างต้น จำานวนรวมทั้งหมด 37 คน ดังนี้

1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำานวน ๒๕ คน 
๒) สาขาการพยาบาลเด็ก จำานวน 3 คน
3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำานวน ๒ คน
๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำานวน 7 คน

๕. พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕๖๒ 

สภาการพยาบาล ได้จดัพธิมีอบวฒุบัิตร/หนงัสอือนมุตัแิสดงความรูค้วามชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์ประจำาป ี๒๕6๒ และประชมุวชิาการเร่ือง “กา้วข้ามความท้าทายการปฏบิติัของพยาบาลผู้เชีย่วชาญ
ในประเทศไทย” (Overcoming Challenges in APN Practice in Thailand) ระหว่างวันท่ี ๒ – 3 ธันวาคม 
๒๕6๒ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ และเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ มีผู้ได้รับวุฒิบัตร (วพย.) จำานวน 1 คน 
หนังสืออนุมัติ (อพย.) จำานวน 3 คน และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำานวน 1๘๕ คน

ผู้ได้รับมอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประจำาปี ๒๕6๒
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ชื่อ – สกุล สาขา สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ไดรับวุฒิบัตร

1) นางกัญจนา ปุกคำา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ

1) นางกชชุกร หว่างนุ่ม การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชวิถี

๒) นางดวงมณี วิยะทัศน์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลพนมสารคาม 

3) นางเพ็ญนภา มะหะหมัด การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลสุไหง – โกลก

๖. การจัดทำาจดหมายข่าววิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย  
(APN Newsletter)

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินการออกจดหมายข่าว ในปี ๒๕6๒ เพื่อ
ประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารกบัสมาชกิ ทัง้หมด 3 ฉบบั โดยเผยแพร่ในเวบ็ไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th

ฉบับท่ี 1  ประจำาเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕6๒ APN Newsletter Jan – Aril 2019 Volume 6, Issue 1
ฉบับท่ี ๒  ประจำาเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕6๒ APN Newsletter May – August 2019 Volume 6, 

Issue 2
ฉบับที่ 3  ประจำาเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕6๒ APN Newsletter Sep – Dec 2019 Volume 6, 

Issue 3
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๗. อื่น ๆ  
7.1 เพื่อให้การดำาเนินการของหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และต่อเน่ือง สภาการพยาบาลได้มีคำาส่ังแต่งต้ังคณะทำางานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลข้ันสูง
ระดับวุฒิบัตร เพ่ือทำาหน้าท่ีปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลข้ันสูงระดับวุฒิบัตรใน ๔ สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3 ) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ ๔) สาขาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต โดยโครงสร้างหลักสูตรให้คงเดิมไว้ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจำานวนหน่วยกิต แต่มีการปรับปรุง
โดยปรับยุบรายวิชาและเพิ่มเติมรายวิชา คือ เพ่ิมรายวิชาระบาดวิทยาทางคลินิก ตามผลการประเมินหลักสูตรฯ 
ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

7.๒ สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำางานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี
ระดับปริญญาโท เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลข้ันสูงระดับวุฒิบัตร ข้อสรุปของคณะทำางานฯ เห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญีระดับปริญญาโท เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒิบัตร โดยการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล วา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕6๐ และตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบับณัฑติศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร ์
(มคอ.1) ที่สภาการพยาบาลกำาหนด จึงเสนอแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก เพ่ือจัดทำาแนวทางการเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน เฉพาะแผน ก. เน้นวิเคราะห์สังเคราะห์ทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องสู่การบริการผู้ป่วย และการทำาวิจัย
การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก เป็นแผนการดำาเนินงานต่อไป
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ผลการดำาเนินงานด้านการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วิชาชีพ

ก�รประช�สัมพันธ์องค์กรและวิช�ชีพ

ภาพลักษณ์วิชาชีพท่ีปรากฎแก่สายตาของสาธารณชนมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนสำาคัญต่อการเลือก
เข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ สภาการพยาบาลจงึมบีทบาทสำาคญัในการดำาเนนิการเสริมสร้างภาพลักษณว์ชิาชพีด้วยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สภาการพยาบาล รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  เพ่ือให้สังคมและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีการรับรู้ เข้าใจ สะท้อนความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลให้มากขึ้น

ผลก�รดำ�เนินง�น

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นการถวาย

พระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบ 1๐๐ ปี 
แห่งการเสด็จพระราชสมภพ รางวัลนี้จัดให้มีปีละ 1 รางวัลทุกปี เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔3 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 
๒๐ ป ีอยา่งตอ่เนือ่ง โดยพจิารณาคดัเลอืกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภจ์ากประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก ทีมี่ผลงานดีเดน่
เป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๔3 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้า
พีน่างเธอ เจ้าฟา้กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร ์ทรงพระกรณุาโปรดฯ รบัเปน็องค์ประธานมลูนธิฯิ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔3 ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ประกอบด้วย
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๑. การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
1.1 การประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ คร้ังท่ี 1/๒๕6๒ เมื่อวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕6๒ โดยมพีลเอกสรุยทุธ ์จลุานนท ์เปน็ประธานการประชมุ พรอ้มดว้ย รศ.ดร. ทศันา บญุทอง 
นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมลูนิธฯิ และคณะกรรมการมลูนธิฯิ เขา้รว่มประชมุ ณ ห้องแพลตตินัม่ ฮอลล ์
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เพื่อพิจารณารับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีของมูลนิธิฯ และ
ปรึกษาหารือแนวทางการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของมูลนิธิฯ 

1.๒ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำาปี ๒๕6๒ 
เม่ือวันที่ 1๐ กันยายน ๒๕6๒ ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๒ ซ่ึงมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และ
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำานวนท้ังส้ิน 3๐ ราย จาก ๒9 ประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำา 
การพจิารณากลัน่กรองผูท่ี้มคีณุสมบัตเิหมาะสม ตามข้ันตอนโดยคณะกรรมการฝา่ยตา่ง ๆ  ทัง้คณะกรรมการวชิาการ 
และคณะกรรมการนานาชาติ ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๒ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว 
(Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE) จากประเทศบอตสวานา และศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ จนุโกะ 
คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) จากประเทศญี่ปุ่น 

๒. พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

พระราชทานรางวลัสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๒ เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม ๒๕6๒ ให้แก ่
ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว จากประเทศบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ 
คอนโด อายุ จากประเทศญี่ปุ่น อันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
พระราชทานเลี้ยงนำ้าชาแก่ผู้ท่ีได้รับรางวัล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง 
เลขาธกิารมูลนิธริางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนน ีและนายกสภาการพยาบาล และทตูานทุตูจากประเทศ
ต่าง ๆ  เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง
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ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว ชาวบอตสวานา อายุ 9๒ ปี เป็นผู้นำาในการพัฒนา
คุณภาพงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศบอตสวานา จากยุคมืดสู่
ความเจริญรุ่งเรือง และได้รับยกย่องให้เป็นมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่
ท้ังในบอตสวานาและภูมิภาคแอฟริกาใต้ อีกท้ังท่านได้ก่อต้ังสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น
สหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา สหภาพแห่งน้ีได้เป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรท้ังในระดับภูมิภาคตะวันออกกลาง
และใต้ของแอฟริกา รวมทั้งสภาพยาบาลระหว่างประเทศ นอกจากนั้นท่านยังร่วมก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ  ทางด้าน
การพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ในประเทศต่าง ๆ  ได้แก่ มาลาวี ซิมบับเว และแอฟริกาใต้อีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่น
และเสยีสละทา่นไดก้อ่ตัง้สถาบนัการศกึษาอบรมกำาลังคนด้านสุขภาพแหง่ชาติข้ึนเปน็คร้ังแรกเพ่ือฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่
สหวชิาชพีสขุภาพรวมทัง้พยาบาลขึน้เปน็ครัง้แรกในประเทศ และได้ประสานองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลให้ครอบคลุม เรื่องมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ จนสามารถลดอัตราการตายของมารดาและ
ทารก ซึง่เปน็ปัญหาสขุภาพสำาคญัของบอตสวานาลงได ้จากการผลกัดนัของ ดร. คเูป ้มอกเว นบัวา่ทา่นไดย้กระดบั
การศึกษาพยาบาล โดยก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกสำาหรับสตรีผิวดำา
แห่งแรกในภูมิภาคแอฟริกาใต้ อันส่งผลให้ท่านได้รับตำาแหน่งศาสตราจารย์ซ่ึงเป็นสตรีผิวดำาคนแรกท่ีได้รับตำาแหน่งน้ี 
จึงกล่าวได้ว่า ดร. คูเป้ มอกเว เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการพัฒนาการบริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศบอตสวานา และประเทศแอฟริกาใต้ โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซ่ึงเป็นการ
ยกสถานะของสตรีอีกด้วย

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุจุนโกะ คอนโด ชาวญ่ีปุน่ อาย ุ๘๘ ป ีเป็นผูน้ำาทีม่วีสิยัทศันแ์ละความทุม่เทในการ
พฒันาคณุภาพการพยาบาลและการผดงุครรภข์องประเทศญีปุ่น่และผลักดันใหเ้กดิการพัฒนาการศกึษาพยาบาลใน
ประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีต้องการยกระดับการศึกษาของพยาบาล ท่านผลักดัน
ใหเ้กดิหลกัสตูรสาขาพยาบาลศาสตรใ์นระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก รเิริม่ก่อต้ังสถาบนัวชิาการพยาบาลศาสตร์
และสมาคมการศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและนานาชาติ 
(Japan International Cooperation Agency-JICA) ในการพฒันาการศกึษาพยาบาลในประเทศอยีปิต ์และพฒันา
ครูพยาบาลและผู้นำาทางการพยาบาลสำาหรับประเทศในแอฟริกาและปารากวัย จากการท่ีท่านเป็นครูสอนวิชา
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ผดงุครรภ์ทา่นไดก้อ่ต้ังสถาบันวชิาการสาขาการผดงุครรภข์องประเทศญีปุ่่น และร่วมก่อตัง้สมาคมผดงุครรภ ์อีกทัง้
ยงัเปน็นายกสมาคม ผดุงครรภค์นแรกของประเทศญีปุ่น่อกีดว้ย ท่านไดผ้ลกัดันใหม้กีารกำาหนดบทบาทและสมรรถนะ
การผดุงครรภ์ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกแรกเกิด นอกจากน้ีท่านได้ก่อต้ังสถาบันการประเมิน
การผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผดุงครรภ์ นับว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ 
คอนโด ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์เพื่อนำาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๓. โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 
โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ได้เริ่มดำาเนินการ

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่ในแต่ละปี
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน สงักดักองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน ซึง่มภีารกจิหลกัในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนักเรียนสำาเร็จการศึกษาจำานวนมากแต่ขาดโอกาส
ในการศึกษาในระดบัสงูขึน้ ขณะเดยีวกนักระทรวงสาธารณสุขมนีโยบายในการเพิม่การผลิตพยาบาลและผดุงครรภ ์
พรอ้มใหม้กีารบรรจตุำาแหนง่พยาบาลเพือ่ปฏบัิติงาน จึงเปดิโอกาสใหน้กัเรียนท่ีมศีกัยภาพและมภีมูลิำาเนาอยูใ่นพืน้ที่
ชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยพยาบาล เพ่ือให้กลับมาปฏิบัติงานที่บ้านเกิด ซึ่งจะ
ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

โครงการในระยะท่ี 1 เร่ิมรับนักศึกษารุ่นแรกมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวม ๔ รุ่น 
ปัจจุบันนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาแล้วท้ัง ๔ รุ่น และได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ ๒ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕9 
จนถึงปีการศึกษา ๒๕6๔ อีก 6 รุ่น รวมเป็น 1๐ รุ่น ซึ่งปีการศึกษา ๒๕6๒ เป็น รุ่นท่ี ๘ โครงการได้รับการ
สนบัสนนุงบประมาณจากสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มลูนธิโิตโยต้าประเทศไทย มลูนธินิายหา้ง
โรงปูนผู้หน่ึง และสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีฯ 
สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาพยาบาล ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ และ
ปัจฉิมนิเทศผู้สำาเร็จการศึกษาในโครงการทุกรุ่น 

สรุปจำานวนการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด ๘ รุ่น (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ ๘) จำานวน 

3๘๕ คน สำาเรจ็การศกึษาแล้ว ๔ รุน่ (รุน่ที ่1 – รุน่ที ่๔) จำานวน 197 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ๒๕6๒)
– รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๔1 คน บรรจุเข้ารับราชการ 3๔ คน
– รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕6 มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๕๒ คน บรรจุเข้ารับราชการ ๔๕ คน
– รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๕7 มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๕๐ คน บรรจุเข้ารับราชการ ๔6 คน
– รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๕๔ คน บรรจุเข้ารับราชการ ๔๐ คน

อยูร่ะหวา่งการศกึษาจำานวน ๔ รุน่ รุน่ที ่๕ ปกีารศกึษา ๒๕๕9 จำานวน ๔9 คน รุน่ที ่6 ปกีารศึกษา 
๒๕6๐ จำานวน ๔7 คน รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา ๒๕61 จำานวน ๔๔ คน และรุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕6๒ จำานวน 
๔๘ คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 1๘๘ คน

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับนักศึกษามาแล้วท้ังหมด 7 รุ่น (รุ่นท่ี 1 – รุ่นที่ 7) 
จำานวน ๕๔ คน มีผู้สำาเร็จการศึกษาและทำางานแล้ว จำานวน ๕3 คน ลาพักการศึกษา จำานวน 1 คน
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๔. การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโครงการฯ 
สภาการพยาบาลจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโครงการฯ 

เมื่อวันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา – พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ 
อาคาร นครนิทรศร ีสภาการพยาบาล โดยมนีกัศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ทีจ่บการศกึษารุน่ที ่3 จำานวน 
๔ คน และรุน่ที ่๔ จำานวน ๕๔ คน รวมจำานวนทัง้สิน้ ๕๘ คน มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหบั้ณฑติพยาบาลตามโครงการฯ 
เกดิความภาคภูมิใจในวชิาชพี มคีวามพรอ้มในการเขา้สูว่ชิาชพี ตลอดจนสรา้งความตระหนกัถึงบทบาทของการเป็น
พยาบาลวิชาชีพท่ีดีท่ีจะกลับไปทำางานในภูมิลำาเนาของตนเองต่อไป โดย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
ไดใ้หป้จัฉมิโอวาทแกบั่ณฑิตพยาบาลโดยหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากโครงการฯ นี ้จะมคีวามจงรกัภักดี 
มีจิตสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีองคป์ระธานมลูนิธฯิ และนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปใช้ใหเ้กดิประโยชนใ์นการปฏบิตังิาน ดแูลสขุภาพของ
ประชาชน มีความภาคภูมิใจ รักในการพัฒนาชุมชนถิ่นกำาเนิด พร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒1 ตุลาคม นับเป็นวันท่ีมีความสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน

ประเทศไทย เนือ่งจากเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีพระราชมารดาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงสำาเร็จการศึกษา
ด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล) ตลอดพระชนมช์พีพระองคท์รงมส่ีวนสำาคญัต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสขุอนามัยแก่
ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ  ของประชาชน
ในชนบทท่ีห่างไกล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำาหนดให้วันท่ี ๒1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล 
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ 
ไดร้ว่มกนัจดังาน “วนัพยาบาลแหง่ชาต”ิ เปน็ประจำาทุกปนีบัแต่ป ีพ.ศ. ๒๕33 เปน็ต้นมา เพ่ือใหผู้้ประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดงุครรภท์ัว่ประเทศพรอ้มใจกนันอ้มรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี ท่ีทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

สำาหรับ ปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” 
กิจกรรมประกอบด้วย 
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๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นในวันที่ ๒1 ตุลาคม ๒๕6๒ 

ณ พระราชานสุาวรยีส์มเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ประทบัคูส่มเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือร่วมน้อมรำาลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ
ทีท่รงมีพระเมตตาตอ่วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภแ์ละตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนโดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีชนบทท่ีห่างไกล โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
สภานายกพเิศษแหง่สภาการพยาบาล เปน็ประธานในพิธ ีมคีณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารและข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
1,๕๐๐ คน และในวันน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากหน่วยงานต่าง ๆ  พร้อมใจกันจดักจิกรรม
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปขึ้นในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 

๒. Nurses run for health ครั้งที่ ๒ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 
กิจกรรม Nurses run for health ครั้งที่ ๒ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ จัดขึ้นใน

วันอาทิตย์ท่ี ๒7 ตุลาคม ๒๕6๒ โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล และองค์กรพยาบาล 
ทัว่ประเทศ ในสว่นกลางจดัทีก่ระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ี มีนายแพทยส์ขุมุ กาญจนพมิาย ปลดักระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน เพื่อรวมพลังพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพให้กับตนเองและประชาชน ท้ังนี้สำาหรับ
ผูท้ีว่ิง่เขา้เสน้ชยัจะไดร้บัเหรียญ Nurse run for health พระราชทานจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเป็นท่ีระลกึ มผู้ีประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์บคุลากร
ทางการแพทย ์และประชาชน ให้ความสนใจเขา้รว่มกจิกรรมพรอ้มกนัทัง้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุ ีและ
ตา่งจงัหวดั อาท ิจงัหวดัแพร่ ลพบุร ีจรัาชบุร ีสรุนิทร ์อดุรธาน ีจนัทบรุ ีและนราธวิาส รายไดจ้ากการจดักจิกรรม
ร่วมสบทบทุนสวัสดิการสำาหรับพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
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๓. การประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 
สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จดัประชมุ

วิชาการเน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕6๒ เร่ือง “Nursing Profession 5.0 : Leader Pave the Way” 
เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕6๒ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง Insight & Inspiration : The Heart 
of Leaders ในฐานะผูไ้ดร้บัพระราชทานรางวลัศรีสงัวาลย ์สาขาผูน้ำาการพยาบาลในระดบันโยบาย ประจำาป ี๒๕61 
โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำาปี ๒๕6๒ ทั้ง ๒ ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ร่วมปาฐกถาพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและอภิปรายจากผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ประกอบด้วย 

●● Nursing Profession 5.0 : Leader Pave the Way 
 โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล 
  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำาปี ๒๕๕๘ 
●● อภิปรายเร่ือง Creating System & Human Development : Pave The Way to be the Leaders 

 โดย รศ. วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 
  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำาปี ๒๕61 และ
  รศ.ดร. ศิริอร สินธุ 
  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำาปี ๒๕๕9
●● อภิปรายเรื่อง Team : An Essential Tool for Successful Leaders 

 โดย รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร 
  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำาปี ๒๕6๒ และ 
  ดร. จงกลณี จันทรศิริ 
  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำาปี ๒๕6๒ 
●● บรรยายพิเศษเรื่อง Leader for the New Era 

 โดย รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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วันพยาบาลสากล 
วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำาหนดข้ึนในวันท่ี 1๒ พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อ

เฉลมิฉลองวนัคลา้ยวนัเกิดมิสฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ผู้กอ่กำาเนดิวชิาชพีการพยาบาล และเปน็ปบมบรูพาจารยว์ชิาการ
พยาบาลของโลก เป็นผู้ที่ทำาคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลก
ในภาพของสภุาพสตรกีบัดวงประทีป (The Lady with the lamp) และในโอกาสเดียวกนันี ้สภาพยาบาลระหวา่ง
ประเทศจะใหข้อ้มลูแกอ่งคก์รสมาชกิเกีย่วกบัปญัหาท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมวลมนุษย ์เพ่ือใหพ้ยาบาลทัว่โลก
ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละปี สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำาหนดหัวข้อ
สำาหรับวันพยาบาลสากลไว้ว่า “Nurses : A voice to Lead – Health for All” สมาคมพยาบาลห่างประเทศไทยฯ 
รว่มกบัสภาการพยาบาลจงึไดจ้ดัประชมุวชิาการเนือ่งในวันพยาบาลสากล ประจำาป ี๒๕6๒ ภายใต้หัวขอ้ “พยาบาล: 
เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” ระหว่างวันที่ 1๕-17 พฤษภาคม ๒๕6๒ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่งานด้านวิชาชีพการพยาบาล บทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน 
และสร้างความตระหนักในการที่จะพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลที่ยั่งยืนสืบไป โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็น
ผูม้อบเกียรตบัิตรแกพ่ยาบาลดเีดน่ มอบโลเ่กยีรตคิณุแกผู่บ้รหิารดเีด่นดา้นการสนบัสนนุการดำาเนนิงานสรา้งองค์กร
ปลอดบุหรี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ 
สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล รว่มกนัจดัการประชมุพยาบาลแหง่ชาติ ครัง้ที ่16 

เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕6๒ ระหว่างวันท่ี 1๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕6๒ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ 
เบอรเ์คลยี ์ประตนูำา้ โดยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราล ี
กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 1๘ พฤศจิกายน ๒๕6๒ และมอบรางวัลเกียรติคุณ
พยาบาลดีเด่นผู้นำาในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และรางวัลพยาบาลดีเด่น 
มลูนธิโิอกรุะ ประจำาป ี๒๕6๒ จำานวน 17 ราย และเปดินทิรรศการเทดิพระเกยีรตพิระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศ์
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ช้ันสูงแห่งราชวงศ์จักรีด้านการพยาบาล ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
รายช่ือผู้ได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ต้ังแต่ปี ๒๕๔3-๒๕6๒ อีกท้ังยังมีการจัดแสดงการนำาเทคโนโลยีในการช่วยเหลืองาน
ดา้นการพยาบาล อาท ิหุน่จำาลองการคลอด หุน่ยนตม์นิสิำาหรบัการดแูลผูส้งูอาย ุเครือ่งจำาลองกายวภิาค 3 มติ ิโดย
การประชุมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณด์า้นการพยาบาลใหม ่ๆ  จากการอภปิรายรว่มกนั อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาวชิาชพีการพยาบาล 
การผดงุครรภ์ และการสาธารณสขุของไทย มบีคุลากรด้านการพยาบาลและสาธารณสุข ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
เข้าร่วมประชุม จำานวน 731 คน

รางวัลศรีสังวาลย์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รางวลัศรสีงัวาลย ์เป็นรางวัลท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสขุ และสภาการพยาบาล เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย 
“ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล โดยการยุบรวมรางวัล “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ“รางวัล
พยาบาลดีเด่น” ของ สภาการพยาบาล ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหน่ึงเดียว มอบให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ 
จากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ปีละ 3 รางวัล โดยได้ดำาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ได้รับการพิจารณาให้
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ จะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕6๒ มีผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ดังนี้
●● สาขาผู้นำาทางการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล
●● สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ ดร. จงกลณี จันทรศิริ 
●●  สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. นิษฐา 
นันทบุตร
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กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน

๑. เยี่ยมให้กำาลังใจและมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ
เมื่อวันท่ี 3๐ กรกฎาคม ๒๕6๒ ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เป็น

ผูแ้ทนจาก สภาการพยาบาลเขา้เยีย่มใหก้ำาลงัใจและมอบเงนิจากกองทนุชว่ยเหลอืเบ้ืองตน้แกส่มาชิกสภาการพยาบาล
ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ให้ พว. พัชรี อุดมา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลพลิกควำ่า
จากการนำาสง่ผูป่้วย และไดร้บับาดเจ็บสาหสั เป็นเหตุใหเ้ปน็อมัพาตต้องนัง่รถเขน็ ต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ เปน็ตน้มา 
ซึ่งปัจจุบันยังคงต้องทำากายภาพบำาบัด และทำากิจวัตรประจำาวันโดยการช่วยเหลือของบิดาและบุตรหลาน โดยทาง
โรงพยาบาลแม่สอดอนุเคราะห์ให้ปฏิบัติงานที่ฝ่ายกิจกรรมบำาบัดของโรงพยาบาล ในการนี้ผู้แทนสภาการพยาบาล 
ได้เข้าพบ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำานวยการโรงพยาบาลแม่สอด และนางสาวลัดดาวัลย์ เล็กธำารง 
หวัหนา้พยาบาล พรอ้มด้วยผูบ้รหิารทางการพยาบาล ระดบัรองฝา่ยตา่ง ๆ  เพือ่สนทนาประเดน็ปญัหาในการเยยีวยา
พยาบาลวิชาชีพกรณีประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อรวบรวมปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

โดยกรณีการประสบภัยจากการปฏิบัติงานของ พว. พัชรี อุดมา จะเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างของพยาบาลที่
ประสบภัยจากการปฏิบัติงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอย่างไม่เป็นระบบ ขึ้นอยู่กับ
นำา้ใจและความสามารถในการบรหิารจัดการของผู้เกีย่วขอ้ง ซ่ึงสภาการพยาบาลพิจารณาเหน็วา่เปน็ประเด็นปัญหา
ที่ผู้บริหารและสาธารณชนควรรับทราบและช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการดำาเนินการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็น
ธรรมและเป็นระบบ ซึ่งกรณีศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนในสื่อของสภาการพยาบาลที่จะเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำาปี ๒๕๖๒

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ 
สาขาการพยาบาลในชุมชน

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 
สาขาผู้นำาทางการพยาบาล 

ระดับนโยบาย

รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร 
สาขาการพยาบาลในชุมชน

ดร. จงกลณี จันทรศิร ิ
สาขาการพยาบาล 
ในสถานบริการ

สภาการพยาบาล
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สำาหรับประเด็นเก่ียวกับการเยียวยาดังกล่าว รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เคยร่วมหารือกับ
กระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับความเส่ียงจากการทำางานท่ีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องเผชิญ
ในระหวา่งการปฏิบัตหิน้าท่ี โดยเฉพาะการนำาสง่ผูป้ว่ยไปรกัษาในโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพสงูกวา่หรอืในกรณฉุีกเฉิน 
ซ่ึงสภาการพยาบาลเปน็องคก์รหลกัของวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ได้เคยเสนอกระทรวงสาธารณสุขถงึ
แนวทางการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕7 
โดยพิจารณาเห็นว่ารัฐได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าท่ีและเม่ือเกิดเหตุจากการปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน
แล้ว ก็ควรจะให้การเยียวยาแก่ผู้ปฏิบัติงานน้ัน แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้ร่วมกันพัฒนา
กองทุนช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเป็นกำาลังใจและช่วย
บรรเทาความเดอืนรอ้นแกพ่ยาบาลและครอบครวัทีไ่ดร้บัผลกระทบในเบือ้งตน้ มาต้ังแตป่ ีพ.ศ. ๒๕6๐ จนถงึปจัจบัุน

การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  

๑. สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดนำ้าขอพรเพื่อแสดง
กตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำาโดย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภา
การพยาบาล และ รศ. สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดนำ้าขอพรเพื่อแสดง
กตเวทิตาคารวะแด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๒ เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน ๒๕6๒ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมีนายกสภาการพยาบาล เป็นประธานใน
พิธีสรงนำ้าพระพุทธรูป รดนำ้าขอพร และมอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส พร้อมด้วยนายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผู้บริหาร
การพยาบาลจากสถาบันและโรงพยาบาลต่าง ๆ  รวมท้ังผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า ๒๕๐ คน 
เข้าร่วมพิธีรดนำ้าขอพร 
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๒. จัดพิธีทำาบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ ๓๔ ปี ของการก่อตั้งสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดพธิทีำาบุญเลีย้งพระในโอกาสครบรอบ 3๔ ป ีของการกอ่ตัง้สภาการพยาบาล ในวนัที ่6 

กันยายน ๒๕6๒ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธานในพิธี มีผู้แทนพยาบาลจากสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลเข้าร่วมพิธีเพ่ือร่วมรำาลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีมีบทบาทสำาคัญ
ในการก่อต้ังสภาการพยาบาล รวมท้ังสร้างความตระหนักให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างพร้อมเพรียง 

๓. จัดพิธีถวายราชสักการะและบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สภาการพยาบาล จัดพธิถีวายราชสกัการะและบำาเพ็ญกศุลเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตครบ 3 ป ี13 ตลุาคม 
๒๕๕9 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือน้อมรำาลึกใน
พระมหากรณุาธิคณุอันหาท่ีสดุมไิด ้เมือ่วันศกุรท์ี ่11 ตลุาคม ๒๕6๒ ณ อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล โดย

มี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เป็นประธาน
ในพธิ ีมผีูบ้รหิารและผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์จาก
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทัง้สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั
และเอกชน มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง 
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๔. ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดย 
มูลนิธิ พอ.สว.

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำาสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจาก
สภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

1๘ กรกฎาคม ๒๕3๘ เพ่ือนอ้มรำาลึกถงึพระมหากรุณาธคิณุ จัดโดยมลูนธิิ
แพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนน ี(พอ.สว.) ณ หอ้งประชุม
ชั้น 1๐ สำานักงานมูลนิธิ พอ.สว. โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก 
ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1๘ 
กรกฎาคม ๒๕6๒

๕. ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดย มูลนิธิ พอ.สว.

รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ ท่ีปรึกษาประจำาสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจาก
สภาการพยาบาลเข้ารว่มพธีิบำาเพญ็กศุลเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสิน้พระชนมส์มเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๒ มกราคม ๒๕๕1 เพื่อน้อมรำาลึกถึง
พระกรุณาธิคุณ จัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.) ณ ห้องประชุมใหญ่ พอ.สว. โดยมีนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก 
เลขาธกิารมลูนธิิ พอ.สว. เปน็ประธานในพิธ ีเมือ่วนัท่ี ๒ มกราคม ๒๕6๒
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๖. ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์

รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ ท่ีปรึกษาประจำาสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจาก
สภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำาลึกในพระกรุณาธิคุณ จัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
โรงพยาบาลสงฆ์ และองค์กรในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล 
อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕6๒ 

๗. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้
หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความจงรักภักดี
และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัย
สมบรูณแ์ขง็แรง เพือ่เป็นมิง่ขวญัแกพ่สกนิกรชาวไทย เมือ่วันที ่3 พฤษภาคม ๒๕6๒ ณ อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

๘. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง เลขาธิการ
สภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ัวประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนาม
ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความ
จงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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๙. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง เลขาธิการ
สภาการพยาบาล และคณะผูบ้รหิารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้ประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพรใหท้รงหายจากพระอาการประชวรโดยเรว็วนั 
และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำานึกในพระกรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
๒๕6๒ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๑๐. วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 

รศ.ดร. อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำานักงาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล นำาคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรยี ์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เนือ่งในวนัมหดิล 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕6๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ 
การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันน้ี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ 
โรงพยาบาลศิริราช และลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
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๑๑. อวยพรปีใหม่แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นำาคณะผู้แทนจากสภาการพยาบาล ในนามของผู้ประกอบ

วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภท์ัว่ประเทศ เขา้อวยพร แด ่ศาสตราจารยค์ลนิิกเกยีรตคิณุ นายแพทยป์ยิะสกล 
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒ เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 
ณ สำานักงานรัฐมนตรี อาคารสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๒. อวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหารือในประเด็นต่าง ๆ   เกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหาร 

สภาการพยาบาล เข้าอวยพรผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒ เมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ณ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมี นพ. สุขุม 
กาญจนพมิาย ปลดักระทรวงสาธารณสขุ นพ.พิศษิฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ใหก้าร
ต้อนรับ ในโอกาสนี้นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นเร่ืองอัตรากำาลัง 
และการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพเป็นรายคาบ รวมทั้งประเด็นการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ซึง่แมใ้นปจัจบุนัสภาการพยาบาลไดใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลอืเบือ้งต้นแกส่มาชกิสภาการพยาบาล โดยการจัดต้ังกองทนุ
ช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แต่เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น ขณะที่หลายรายมี
ความจำาเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะยาว เช่น ในรายท่ีพิการ รายท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หากทางกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายในการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทุกวิชาชีพที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม
และชัดเจน ก็ย่อมบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำาลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับเรื่องในประเด็นดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ  ที่
สภาการพยาบาลได้หารือมาและพร้อมที่จะดำาเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
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การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
ในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ มหีนว่ยงาน/สถาบันทัง้ภายในและตา่งประเทศมาศกึษาดงูานในเรือ่งทีมี่ความสำาคญัเกีย่วกบั

วิชาชีพการพยาบาล เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าท่ีของสภาการพยาบาล การบริหาร
องค์กรวิชาชีพของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ และเยี่ยมชมสภาการพยาบาล พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุ ของสภาการพยาบาล จำานวน ๔๒ หน่วยงาน มีผู้เข้าชม จำานวน 1,91๒ คน ดังนี้ 

ลำาดับ หน่วยงาน วันที่ จำานวน (คน)

1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 7 มกราคม ๒๕6๒ 16๔

๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 11 มกราคม ๒๕6๒ 1๐๒

3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 17 มกราคม ๒๕6๒ 3๕

๔ Widya Mandala และ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย ๒๘ มกราคม ๒๕6๒ 1๐

๕ Myanmar Nurse and Midwife Council สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 31 มกราคม ๒๕6๒ 6

6 วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 69

7 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ๔๔

๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 1๔

9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 6๔

1๐ Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศ
นอร์เวย์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา เป็นผู้ประสานงาน

6 มีนาคม ๒๕6๒ ๕

11 Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์
ประสานงานเครือข่ายต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นผู้ประสานงาน

1๒ มีนาคม ๒๕6๒ 1๐

1๒ คณะกรรมการสภาการพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๒๒–๒๔ เมษายน ๒๕6๒ ๔

13 School of Health Sciences, St.Paul University Tuguegarao 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนกับ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕ เมษายน ๒๕6๒ 1๔

1๔ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา

๒6 เมษายน ๒๕6๒ 7

1๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ๒6 เมษายน ๒๕6๒ 6๘

16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๒6 เมษายน ๒๕6๒ ๘๐
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ลำาดับ หน่วยงาน วันที่ จำานวน (คน)

17 School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงาน

13 พฤษภาคม ๒๕6๒ ๒3

1๘ สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ๒1 พฤษภาคม ๒๕6๒ 1๔

19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒3 พฤษภาคม ๒๕6๒ 9๔

๒๐ The University of Hongkong เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ Faculty of Health, Deakin University ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงาน

19 มิถุนายน ๒๕6๒ ๒๐

๒1 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร ๒ ภาษา) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

9 กรกฎาคม ๒๕6๒ 1๕

๒๒ สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา 1๐ กรกฎาคม ๒๕6๒ 16

๒3 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1๘ กรกฎาคม ๒๕6๒ 1๐

๒๔ วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕6๒ 6๒

๒๕ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ๒1 สิงหาคม ๒๕6๒ 1๐3

๒6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ๒1 สิงหาคม ๒๕6๒ 6๕

๒7 Indonesian National Nurses Association (INNA) West Java 
Province ประเทศอินโดนีเซีย

๒๒ สิงหาคม ๒๕6๒ 6

๒๘ PAPRSB Institute of Health Sciences, University of Brunei 
Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, Tzu Chi University 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) กับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงาน

๒7 สิงหาคม ๒๕6๒ 1๔

๒9 Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น ๒7 สิงหาคม ๒๕6๒ ๒

3๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3๐ สิงหาคม ๒๕6๒ 136

31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  3 กันยายน ๒๕6๒ ๒3

3๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1๒ กันยายน ๒๕6๒ 9

33 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 17 กันยายน ๒๕6๒ 1๔๘

3๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 17 กันยายน ๒๕6๒ 1๔๔
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3๕ Saint Mary’s College ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

1๘ กันยายน ๒๕6๒ 3

36 คณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศ บรูไนดารุสซาลาม โดย
กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงาน

๒๕ กันยายน ๒๕6๒ ๔

37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  1 ตุลาคม ๒๕6๒ 1๒๕

3๘ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1๕ ตุลาคม ๒๕6๒ 1๐

39 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 ตุลาคม ๒๕6๒ ๔

๔๐ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

11 พฤศจิกายน ๒๕6๒ 6๕

๔1 กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 

๒3 พฤศจิกายน ๒๕6๒ ๔

๔๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1๒ ธันวาคม ๒๕6๒ 97
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การประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ปัจจุบันการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสาร

สองทาง ทำาใหร้บัทราบปัญหาและความคิดเหน็ของสมาชกิ โดยสภาการพยาบาลไดด้ำาเนนิการเผยแพรข่า่วสารผา่น
เว็บไซต์สภาการพยาบาลมาโดยตลอด สำาหรับช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สภาการพยาบาล 
Line@สภาการพยาบาล และ YouTube Channel สภาการพยาบาล เริม่ดำาเนนิการมาต้ังแตป่ลายป ีพ.ศ. ๒๕6๐ 
มีวัตถปุระสงคเ์พือ่สือ่สารองคก์ร ประชาสมัพนัธก์จิกรรม ขา่วสารตา่ง ๆ  ใหก้บับคุคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
ในการสร้างภาพลกัษณแ์ละสรา้งความเขา้ใจในภารกจิ และบทบาทของสภาการพยาบาล รวมทัง้ไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสาร
ของสภาการพยาบาลท่ีถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และทั่วถึง สำาหรับการดำาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ มีรายละเอียด ดังนี้

1. Website สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลได้มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาลคือ 
www.tnmc.or.th ใหม้คีวามทนัสมยั ใชง้านงา่ย พรอ้มทัง้ปรบัปรงุขอ้มลูตา่ง ๆ  ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของ
สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลอยู่เสมอ 

๒. Facebook Fanpage สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ 1๐ กันยายน 
๒๕6๐ ปัจจุบันมีผู้ติดตามจำานวน 19,๐๐๐ คน เป็นเพศหญิง 16,6๐๐ คน และเพศชาย 
๒,๔๐๐ คน รวมแล้วมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕61 จำานวน 1๐,๒๕๐ คน คิดเป็น 
๕3.9๕% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕6๒) โดยในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาล
ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว 
รวมทั้งสิ้น 6๘ โพสต์ ซึ่งมีการตอบรับจากผู้ติดตามเป็นอย่างดี

3. Line@สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕6๐ ปัจจุบันมี
ผู้ติดตามจำานวน ๒1,๘67 คน เป็นเพศหญิง ๒๐,๕๕๕ คน และเพศชาย 1,31๒ คน 
รวมแลว้มผีูต้ดิตามเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. ๒๕61 จำานวน 6,๐๔7 คน คดิเปน็ ๒7.6๕% (ขอ้มลู 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕6๒) โดยในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งส้ิน 
1๔๐ โพสต์ ซึ่งมี การตอบรับจากผู้ติดตามเป็นอย่างดี

4. YouTube สภาการพยาบาล เร่ิมเปิดใช้งานวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕6๐ การเปิดใช้งานช่องทางออนไลน์น้ี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ส่ือวิดีทัศน์ต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล โดยในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ส่ือวิดีทัศน์
ท้ังส้ิน 11 คลิป ดังน้ี ส่ือวิดีทัศน์
แนะนำาสภาการพยาบาล จำานวน 
1 คลิป ส่ือวิดีทัศน์ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ ๕ พ้ืนท่ี จำานวน ๕ คลปิ 
สือ่วดิทีศันช์ดุแสงดอกปบี จำานวน 
๕ คลิป
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ก�รจัดทำ�ว�รส�ร จดหม�ยข่�ว และหนังสือ

วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council) 
วารสารสภาการพยาบาล ปัจจุบันมี รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา เป็นบรรณาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

ผลงานวจิยั และบทความวชิาการทางการพยาบาลและการผดงุครรภ ์มกีารพฒันาคณุภาพของวารสารใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) และได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มท่ี 1 
และได้รับการยอมรับให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 
ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ตีพิมพ์เป็นปีที่ 3๔ จัดทำาทุก 3 เดือน จำานวน ๔ ฉบับ 

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research มี ศ.เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล 

เปน็บรรณาธกิาร รว่มกบั ศ.ดร. ศริิพร จริวฒันก์ลุ และ Professor Dr.Sue Turale วารสารนีพ้ฒันามาจากวารสาร
วิจัยทางการพยาบาล เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 เปลี่ยนเป็น The Thai Journal of Nursing Research ใน Vol 5 
No.2 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research ต้ังแต่ Vol.14 
No.1 ในป ีค.ศ. 2010 มาตรฐานของวารสารนีเ้ปน็ทีย่อมรบัเพิม่มากขึน้ เมือ่ไดร้บัการตอบรบัเขา้บรรจใุนฐานขอ้มูล 
Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 September 2018 ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับนักวิชาการและนักปฏิบัติการสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่จะได้มีวารสารที่มีคุณภาพในระดับสากลเป็นที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ในปี ค.ศ. 2019 ตีพิมพ์เป็นปีท่ี ๒3 
จัดทำาทุก 3 เดือน จำานวน ๔ ฉบับ
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จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter)
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล มี รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นบรรณาธิการ มีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก ออกเป็นประจำาทุก ๒ เดือน ปีละ 6 ฉบับ จดหมายข่าวปี ๒๕6๒ 
ตีพิมพ์เป็น ปีที่ ๒1 และสภาการพยาบาลได้เผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (ฉบับออนไลน์) ทางเว็บไซต์
สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th ดังนี้

ปีที่ ๒1 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: แถลงการณ์สภาการพยาบาลกรณีการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอ
ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ของผู้ท่ีไร้สถานะทางทะเบียน จับตามองเร่ืองพยาบาลปลอม: 
กรณชีดใชค้า่เสยีหายแก่สภาการพยาบาล กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู้ประเดน็การปลอม
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ใบอนุญาต สาระน่ารู้เรื่องรักบริสุทธิ์: อารมณ์ท่ี
ปราศจากทุกข์โทมนัส กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ การจัดการบรรยายพิเศษ
ในหวัขอ้ Trend Care สาธติการใช้โปรแกรมขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสใ์นการบรหิารจดัการ
โรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล โครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
ผูใ้หบ้รกิาร (วชิาชพีการพยาบาล) ตามมาตรา 1๘ (13) ในระบบหลักประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ ปี ๒๕6๒ ถามตอบกรณีการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ ธนาคารความดี และ
จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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ปีที่ ๒1 ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับ
อนัตรายจากการปฏบิติัหนา้ที ่สภาการพยาบาลจัดพิธีรดนำา้ขอพร กรณตัีวอยา่งเพ่ือการ
เรียนรู้ประเด็นการทำาพินัยกรรมขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย เกาะติดการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล มปีระเดน็สำาคญั อาทิ โครงการวจัิยหลกัความยตุธิรรม
ของระบบสุขภาพไทยตามการรับรู้ของพยาบาลไทย การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
แผนพฒันากำาลงัคนดา้นสขุภาพแหง่ชาต ิระยะ 1๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕7๐) กจิกรรม
สภาการพยาบาล อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาลภายใต้สถานการณบ์รกิารทีม่ขีอ้จำากดั รุน่ที ่1 นายกสภาการพยาบาล
และคณะเข้าหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นการจ้างงานพยาบาลเป็น
รายคาบและการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ถามตอบการเก็บ
หน่วยคะแนน ธนาคารความดี และจดหมายเหตุสภาการพยาบาล

ปีที่ ๒1 ฉบับที่ 3 ประจำาเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้
การประกอบวชิาชพีการพยาบาลกับการจดัเกบ็ตวัอยา่งเลอืด ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล
ว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕6๒ การปจัฉมินเิทศบัณฑติพยาบาลจากโครงการผลติพยาบาลเพือ่
พฒันาสขุภาพประชาชนในจงัหวดัชายแดนตามรอยสมเดจ็ยา่ กจิกรรมสภาการพยาบาล 
อาทิ การประชุมเสวนาเร่ือง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา” คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, University of 
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ถามตอบการกำาหนด
ขอบเขตหน้าที่ของทีมการพยาบาล ธนาคารความดีและจดหมายเหตุสภาการพยาบาล 

ปีที่ ๒1 ฉบับที่ 4 ประจำาเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: สภาการพยาบาลแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ  จับตามอง : ใครคือผู้ทำาลายวิชาชีพ กรณีตัวอย่างเพื่อ
การเรยีนรูป้ระเดน็การสง่พยาบาลปลอมไปนัง่หอ้งปฐมพยาบาลในโรงงาน กจิกรรมสภา
การพยาบาล อาทิ การประชมุวชิาการเรือ่ง “จรยิธรรมกับการถกูรอ้งเรยีน การปกปอ้ง
และผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” สภาการพยาบาลเปิดโครงการ
พัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี สภาการพยาบาลสัญจรเขตสุขภาพท่ี ๔ ถามตอบการใช้ Web Application 
ในการลงทะเบียนและยื่นคำาร้อง ธนาคารความดี และจดหมายเหตุสภาการพยาบาล 
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ปีที่ ๒1 ฉบับที่ ๕ ประจำาเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒
เนือ้หาในเลม่: พิธพีระราชทานรางวลัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนแีละประวตั ิ
ผูไ้ดร้บัพระราชทานรางวลัฯ ประจำาป ี๒๕6๒ กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรูป้ระเดน็การ
ล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย สาระน่ารู้เก่ียวกับประเด็นที่สำาคัญในการดูดเสมหะในผู้ป่วย
วิกฤต (ผู้ใหญ่) กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 
สภาการพยาบาลสญัจรเขตสขุภาพที ่7 การเข้ารบัมอบทนุสนบัสนนุโครงการจากมลูนธิิ
โตโยต้าประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ถามตอบการแต่งกายของบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ธนาคารความดี และจดหมายเหตุ
สภาการพยาบาล 

ปีที่ ๒1 ฉบับที่ ๖ ประจำาเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพ
การพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” กรณีตัวอย่างเพ่ือการเรียนรู้ประเด็น
พยาบาลกับธุรกิจเสริม สาระน่ารู้เร่ืองการบริหารยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ: ข้อแนะนำาและ
ข้อควรระวัง กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ สภาการพยาบาลสัญจรเขตสุขภาพที่ ๒ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง วิจัยและ
นวัตกรรมในการศึกษาพยาบาล : การปฏิรูปเพื่อพยาบาลในยุค ๕.๐ ถามตอบการ
เปิดคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ธนาคารความดี และจดหมายเหตุสภาการพยาบาล

โดยจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ฉบับย้อนหลัง สามารถสืบค้นได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1WujvoCx2xOa9LO7SEHkj7VeC2tOgT6dx
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ก�รจัดทำ�หนังสือของสภ�ก�รพย�บ�ล

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ. ๒๕๒8 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕40 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบ

และประกาศสภาการพยาบาล

ราคา
๒๕0.-

สมรรถนะและการออก

วุฒิบัตรรับรองความรู้และ

ความชำานาญเฉพาะทางของ

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

การปฏิบัติการพยาบาล

ขั้นสูง : บูรณาการสู่

การปฏิบัติ

พระราชบัญญัติวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ. ๒๕๒8 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕40

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม

สำาหรับองค์กรพยาบาล : 

กลไกและการปฏิบัติ

สมรรถนะผู้บริหาร

การพยาบาล

สมรรถนะ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและ

การผดุงครรภ์

ราคา
1๕0.-

ราคา
3๕0.-

ราคา
30.-

ราคา
1๕0.-

ราคา
30.-

ราคา
๖0.-

118

Annual Report 2019 
Thailand Nursing and Midwifery Council

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล



คว�มร่วมมือกับองค์กรในประเทศ 

สม�พันธ์สภ�วิช�ชีพแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพ 11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย 
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร 
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำาบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
โดยการให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการประกอบวิชาชีพเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานวิชาชีพ ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สมาพันธ์สภาวิชาชีพมีการประชุม
ร่วมกัน จำานวน ๘ ครั้ง 

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินการนำาเสนอความเห็นต่อการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... มาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕6๐ – ๒๕61 เน่ืองจากพบว่ามีบางประเด็นท่ี
สมาพนัธส์ภาวชิาชพีฯ เห็นวา่จำาเปน็ตอ้งแกไ้ขเพือ่ใหร้ดักมุและสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ของสภาวชิาชพีตา่ง ๆ  เนือ่งจาก 
(ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับน้ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพทุกวิชาชีพ และกระทบต่อผลประโยชน์
ของประชาชนรวมทั้งประเทศชาติ โดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑิตที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ ซึ่ง (ร่าง) 
พ.ร.บ. ดงักลา่วหา้มมใิห ้สภาวชิาชพีเขา้ไปชว่ยในการกำากบัดแูลมาตรฐานของหลกัสตูร ซึง่ถอืเปน็การเขยีนกฎหมาย
ทีเ่ปน็การกา้วลว่ง พ.ร.บ.ของวชิาชพีตา่ง ๆ  ทีม่หีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิการศกึษาให้ไดม้าตรฐาน เพือ่คุม้ครองประชาชน
ให้ได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ โดยถือเป็นภารกิจหลักร่วมกันกับมหาวิทยาลัย หากไม่มีการกำากับดูแล
ต้ังแต่ต้นน้ัน จะส่งผลกระทบต่อการสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะส่งผลให้เกิดการปลอมแปลง
หรือลักลอบประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๒1/๒๕6๒ วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕6๒ 
ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
ในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ 3 ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕6๒ และได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ ๕7 ก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕6๒ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕6๒ ซึ่งที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ 
ไดด้ำาเนนิการทกุวถิทีางแลว้ในการทีจ่ะนำาเสนอความเหน็ ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั (รา่ง) พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา 
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พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษาในส่วนของการอุดมศึกษาของประเทศ อันจะ
เป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งการทำาหนังสือ และการเข้าพบเพื่อนำาเสนอ
ความเห็นไปยงับคุคล และคณะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง อนัประกอบดว้ย คณะอนกุรรมการยกรา่ง พ.ร.บ. จดัตัง้กระทรวง
การอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ศ.กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
และนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการจัดเสวนา จัดแถลงข่าวเพ่ือให้สังคมรับทราบและตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากการละเลย และไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จะไปเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป เมื่อพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕6๒ ผา่นการพจิารณาของ สนช. ออกเปน็กฎหมายโดยไมไ่ดร้บัการแกไ้ขตามความเหน็ของ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ก็คงต้องเป็นไปตามนั้น โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ จะร่วมกันพิจารณาแนวทางดำาเนินงาน
ของสภาวิชาชพีหลงัประกาศใช้พระราชบัญญตักิารอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕6๒ ต่อไป โดยในวนัท่ี 11 กรกฎาคม ๒๕6๒ 
สมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ได้เชิญ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มาร่วมสนทนารับฟังปัญหาและข้อเสนอจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาล
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพื่อหารือใน ๒ ประเด็น คือให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาร่วมในการตรวจ
มาตรฐานหลักสูตร และแต่งตั้งผู้แทนสภาวิชาชีพร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสาขาวิชาชีพ โดยปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ จะรับเรื่องไปพิจารณา 

๒. การจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ถือกำาเนิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจของ

นายกสภาวิชาชีพ จำานวน ๘ สภาวชิาชีพ ใหม้กีารจดัตัง้สมาพนัธส์ภาวิชาชพีแหง่ประเทศไทย เมือ่วนัอาทติยท์ี ่13 
พฤศจกิายน ๒๕๔๘ ณ โรงแรมมิราเคลิแกรนด ์กรงุเทพมหานคร ปจัจุบนัมีสมาชกิเพิม่เปน็ 11 สภาวชิาชพี โดยที่
สภาวิชาชีพต่างเห็นพ้องกันว่าการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพแต่ละองค์กรเป็นสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ขึ้นมาก็เพื่อเป็นกลไกกลางในระดับผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ของการดำาเนินงานของแต่ละองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้เกิดคุณูปการต่อการขับ
เคลื่อนความร่วมมือในการส่งเสริมสภาวิชาชีพแต่ละองค์กรท่ีเป็นสมาชิกในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาใหเ้ขม้แขง็ มัน่คง อยา่งจริงจงัและเปน็รปูธรรม ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องสงัคมและประเทศชาติ
ต่อไป จึงได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕6๒ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ 
ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และให้ถือเอาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับแทนบันทึก
ความเข้าใจของนายกสภาวิชาชีพ ที่ลงนามเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

สมาพนัธ์สภาวชิาชพีแหง่ประเทศไทย ชือ่ภาษาองักฤษ คอื “The Confederation of Thai Professional 
Councils” ชื่อย่อภาษาไทยว่า “สสว” และชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “CTPC” สัญลักษณ์เครื่องหมายของสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย มีลักษณะดังนี้
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การดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย จะขับเคลื่อนภายใต้
กรอบนโยบายและการบรหิารงานของ “คณะกรรมการบริหาร” ซ่ึงจะประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของสภาวชิาชีพ 
หรอืผูแ้ทนทีผู่บ้รหิารสงูสดุของสภาวชิาชพีมอบหมาย องคก์รสมาชกิละ 1 คน โดยมปีระธานกรรมการบริหารทีม่า
จากการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารมีกำาหนดวาระคราวละ 
6 เดอืน เรยีงลำาดับตามการจดัตัง้สภาวิชาชพี โดยคณะกรรมการบริหารจะขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานผ่าน “สำานกังาน
เลขาธกิาร” โดยจะทำาหนา้ท่ีจดัทำาระเบยีบวาระการประชมุ ประสานงาน และนดัหมายการจัดประชมุใหเ้ปน็ไปอยา่ง
สมำ่าเสมอ ดำาเนินการตามมติที่ประชุม และบริหารจัดการงบประมาณรายรับ – รายจ่ายที่เกิดขึ้น ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ 

ภ�คีสภ�วิช�ชีพด้�นสุขภ�พ

ภาคสีภาวชิาชพีด้านสขุภาพ ประกอบด้วย 7 สภาวชิาชพี คอื แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำาบัด และสัตวแพทยสภา รวมตัวเป็นภาคีสภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพและมีการประชุมปรึกษาหารือสภาวิชาชีพครั้งแรก เมื่อวันที่ 1๕ มกราคม ๒๕๔๕ มีวัตถุประสงค์ของ
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ภาคี
สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีการประชุมร่วมกัน จำานวน 6 ครั้ง 

ผลก�รดำ�เนินง�น

๑. การเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. ... 

สืบเนื่องจากการที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ยกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ... จำานวน 1๔ ฉบับ ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕6 และ
ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕6๐ กำาหนดให้กอ่นออกกฎหมาย
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ทุกฉบับน้ันต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้มีหนังสือที่ 
๐๒/๐๕/๒๕61 ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕61 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขชุมชน เพื่อขอให้มีการทบทวนร่างระเบียบกระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
จำานวน ๔ ฉบับ คือ

1) (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำากัดในการบำาบัดโรค เบื้องต้น พ.ศ. .... 
๒)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและ

การบำาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ
การวางแผนครอบครัว พ.ศ. .... 

3)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการ
เจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. ....

๔)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....

สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และ
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... จำานวน ๔ ฉบับ ที่ปรับแก้ไขใหม่ เมื่อวันที่ ๒1 ธันวาคม ๒๕61 

ในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ ภาคสีภาวิชาชพีดา้นสขุภาพได้มหีนงัสอืที ่๐๒/๐๒/๒๕6๒ ลงวันที ่1๘ มกราคม ๒๕6๒ 
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอยืนยันให้มีการทบทวนและพิจารณา(ร่าง)ระเบียบกระทรวง และ 
(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ปรับแก้ไขใหม่อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องจากมีบทบัญญัติที่เกินขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการบำาบัดโรคเบื้องต้น

คณะกรรมการสภาการสาธารณสขุชมุชน ในการประชมุ ครัง้ที ่3/๒๕6๒ วนัองัคารที ่๒6 กมุภาพนัธ ์๒๕6๒ 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน รวม 3 ฉบับ ดังนี้

1) (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำากัดในการบำาบัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. ....
๒)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและ

การบำาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการ
วางแผนครอบครัว พ.ศ. ....

3)  (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการตรวจประเมินการช่วยเหลือ
เพื่อการส่งต่อ พ.ศ. ....

กองกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่ง(ร่าง)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและข้อบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อขอความเห็นจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ซ่ึงภาคีสภาวิชาชีพฯ 
มีมติไม่เห็นด้วยกับ(ร่าง)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ท้ัง 3 ฉบับ 
แม้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕6 จะกำาหนดให้การตรวจประเมินและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น 
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและการช่วยเหลือเพ่ือการส่งต่อ เป็นส่วนหน่ึงของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนก็ตาม แต่ ณ สถานการณ์ปัจจุบันบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้อง
ปฏิบตัหินา้ทีต่ามร่างฯ แตอ่ยา่งใด การกำาหนดเงือ่นไขใหป้ฏิบตัจิะตอ้งสอดคล้องกบัการเรยีนการสอน การฝกึปฏบิติั 
ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสำาคัญ โดยได้มีหนังสือที่ ๐๒/๐๔/๒๕6๒ 
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕6๒ ส่งยืนยันความเห็นให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
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๒. การเสนอความเห็นต่อพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ

ตามที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาจะกำาหนดให้สาขาการฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้มี “นักฉุกเฉินการแพทย์” 
เปน็บคุลากรวชิาชพีดา้นสาธารณสขุทีใ่หบ้รบิาลแกผู่ป้ว่ยฉกุเฉนินอกสถานทีต้ั่งของสถานพยาบาลโดยเฉพาะ อันจะ
นำามาซึ่งการลดการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพร่องในการทำางานของอวัยวะสำาคัญ รวมทั้งทำาให้ลด
การบาดเจ็บ หรืออาการป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควรของประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้มีหนังสือที่ ๐๒/๐๕/๒๕6๒ ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕6๒ ถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เสนอความเห็นว่าภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีนักฉุกเฉินการแพทย์ และกำาหนดให้สาขา
ฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ และควรจัดให้มีระบบการจัดการที่เหมาะสม โดยให้นักฉุกเฉิน
การแพทยป์ฏิบัตงิานนอกโรงพยาบาล โดยใหเ้ปน็อำานาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการ
อัตรากำาลังนักฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาล 

๓. (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านการบำาบัดทดแทนไต 
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) และด้านการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 
พ.ศ. ....

สภาการพยาบาลไดน้ำาเสนอ(รา่ง)ขอ้บังคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยขอ้จำากดัและเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียม) และด้านการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) พ.ศ. .... จำานวน 3 ฉบับ เพื่อกำาหนด
ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
สภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 9/๒๕6๒ วันที่ 16 กันยายน ๒๕6๒ ที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำาเสนอต่อที่ประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อเป็นการรับรองขอบเขตของ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่กำาหนดไว้ไม่มีประเด็นก้าวล่วงไปในวิชาชีพอื่น มีสาระสำาคัญ ดังนี้ 

1)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการ ผดุงครรภ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ได้กำาหนดคำานิยาม 
กำาหนดคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลท่ีจะทำาการพยาบาลเวชปฏบิติัฉุกเฉนิ กำาหนด
กจิกรรมหรอืหตัถการทีจ่ะกระทำาได้ กำาหนดวิธกีารประเมนิผู้ป่วยในการส่งต่อเพ่ือไปรับการบำาบัด
จากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กำาหนดเรื่องการใช้ยาในกรณีจำาเป็น กำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลที่จะทำาการพยาบาลเวชปฏิบัติประสานกับสถาบันพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรับส่งผู้ป่วย และกำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลท่ีจะทำาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
เขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยและต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน

๒)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการ ผดงุครรภ ์(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... ดา้นการบำาบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม) 
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ได้กำาหนดคำานิยาม กำาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลท่ีจะทำาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ดา้นการบำาบดัทดแทนไต กำาหนดกจิกรรมหรือหตัถการทีจ่ะกระทำาได้ กำาหนดวธิกีารประเมนิผู้ป่วย
ในการส่งต่อเพื่อไปรับการบำาบัดจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กำาหนดเร่ืองการใช้ยาในกรณีที่จำาเป็น 
และกำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลท่ีจะทำาการปฏิบัติเวชปฏิบัติเขียนบันทึกรายงานเก่ียวกับ
ประวัติของผู้ป่วยและต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน

3)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 
ได้กำาหนดคำานิยาม กำาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่จะทำาการพยาบาล
เวชปฏิบตัิดา้นการล้างไตทางช่องทอ้ง กำาหนดกจิกรรมหรือหัตถการที่จะกระทำาได้ กำาหนดวธิีการ
ประเมินผู้ป่วยในการส่งต่อเพื่อไปรับการบำาบัดจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กำาหนดเร่ืองการใช้ยา
ในกรณีที่จำาเป็น และกำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่จะทำาการปฏิบัติเวชปฏิบัติ
เขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยและต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕6๒ เมื่อวันที่ ๒9 ตุลาคม ๒๕6๒ แพทยสภา 
สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำาบัด และสัตวแพทยสภา ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
สภาการพยาบาลท้ัง 3 ฉบับดังกล่าว สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็นให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ท้ัง 3 ฉบับเล็กน้อย ซ่ึงสภาการพยาบาลได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลท้ัง 3 ฉบับดังกล่าวตามข้อคิดเห็น
ของ สภาเทคนิคการแพทย์แล้ว และนำาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายกสภาพิเศษแห่ง
สภาการพยาบาล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนออกเป็นข้อบังคับสภาการพยาบาลต่อไป 

๔. ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด
เนื่องจากยา Diclofenac ชนิดฉีด ซึ่งเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านอักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ มีรายงาน

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อผู้รับบริการภายหลังการฉีดยากระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือถึง
หน่วยงาน รพศ./รพท. ทุกแห่งให้มีความระมัดระวังในการส่ังยา และได้จัดทำาคู่มือการดำาเนินงานโครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual) โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (๒๕๕๘) แนะนำาให้จำากัดการใช้ยา Diclofenac ชนิดฉีด 
เฉพาะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป โดยให้แพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้รับบริการ คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลได้พจิารณาข้อเท็จจรงิ แลว้พบวา่พยาบาลเปน็ผูถ้กูมอบหมายใหเ้ปน็ผูฉี้ดยานีซ่ึ้งถือเปน็ยาอนัตราย 
สภาการพยาบาลจึงประกาศห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่องห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด ลงวันที่ 16 กันยายน ๒๕6๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕6๒ ดังนี้

ข้อ 1.  ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด 

ข้อ ๒.  ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล ชัน้หนึง่ ผูป้ระกอบวชิาชพีการผดงุครรภ์ ชัน้หนึง่ หรอืผูป้ระกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ชัน้หนึง่ จะเปน็เพยีงผูช้ว่ยเหลอืผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม
ในการดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการฉีดยา Diclofenac ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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ที่ประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕6๒ ได้ให้ความเห็นว่าหาก
ยา Diclofenac ชนิดฉีด เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจริง สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องเพิกถอน
ทะเบียนตำารายาชนิดนี้จากบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องหารือ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.)

๑. สภาการพยาบาล ร่วมกับ สปสช. จัดประชุมการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
ผู้ ให้บริการ (วิชาชีพการพยาบาล) ตามมาตรา ๑๘ (๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สภาการพยาบาล ร่วมกับ สปสช.จัดประชุมการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการตามมาตรา 
1๘ (13) ปีงบประมาณ ๒๕6๒ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒1 – ๒๒ มกราคม ๒๕6๒ 
ณ หอ้งประชมุ โรงแรมเทพนคร จงัหวดับรุรีมัย ์และครัง้ที ่๒ ภาคกลาง ระหวา่งวนัที ่11 – 1๒ กุมภาพนัธ ์๒๕6๒ 
ณ ห้องประชมุ โรงแรมไมดา้ แกรนด ์จงัหวัดนครปฐม โครงการนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจาก สปสช. ซึง่มภีารกจิในการ
ดำาเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา 1๘ (13) กำาหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการรับฟังความเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้ 
และผู้รับบริการเป็นประจำาทุกปี โดยมุ่งที่หน่วยบริการที่พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการรับบริการ สำาหรับปี 
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๒ เน้นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ  
และพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ในประเด็นเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ให้บริการ มาตรา 1๘ (๔) และผู้รับบริการ 
มาตรา ๔1 ไดแ้ก่ การบรกิารผูป้ว่ยฉกุเฉนิวกิฤต รองรับนโยบาย UCEP และประเด็นการบริการผู้ปว่ยด้านสูตกิรรม 
รวมทั้งการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกลไกคลินิกหมอครอบครัว (PCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง
ส่ือสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเพ่ือสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาลไดบ้รรยายพเิศษหวัขอ้ “บทบาทพยาบาลกบัการพฒันาระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ และ “สถานการณก์ารปฏริปูระบบการบรกิารสขุภาพในระดบัปฐมภูม:ิ การจดัภารกจิ
ที่ได้มาตรฐานและคุ้มค่าของพยาบาลและทีมหมอครอบครัว” พร้อมทีมวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ  อาทิ 
“การปฏิรูประบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : ภาคีเครือข่าย ฐานบริการ ภารกิจพยาบาลและทีมเพ่ือการเข้าถึง
มาตรฐานบริการของผู้ป่วยฉุกเฉิน” “สถานการณ์การผดุงครรภ์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ” และมีการทำา
กิจกรรมกลุ่มเพื่อรวบรวมประเด็นบทบาทพยาบาลฉุกเฉิน/ปฐมภูมิ/ผดุงครรภ์กับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอ
ในการบริหารจัดการกองทุน การกำาหนดนโยบายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสมาชิกสภาการพยาบาล
ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน ๒๕9 คน จังหวัดนครปฐม จำานวน ๒61 คน
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๒. คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 
สืบเนื่องจากที่ สปสช. มีนโยบายในการผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

มีคุณภาพ และสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล โดยได้พยายามหาวิธีจัดบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
รับบริการได้ในชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และยังช่วยลด
ความแออัดในโรงพยาบาล

รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณา
เห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบสาธารณสุขและกระจายอยู่ในชุมชนทุกระดับ
ของประเทศ น่าจะได้มีส่วนในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้มากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบริการต่าง ๆ  
ตามขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซ่ึงจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่ต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาล จึงเสนอให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดให้บริการอยู่แล้วท่ัวประเทศจำานวน
กว่า ๕,๐๐๐ แห่ง ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมเป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่เปน็กลไกหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหป้ระชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงต่าง ๆ  เขา้ถึงบริการสุขภาพใกล้บา้นได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยในระยะแรกให้ดำาเนินการนำาร่องในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของ
การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรร์ะบบบรกิารสขุภาพเขตเมอืง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕7๐ และในปงีบประมาณ ๒๕6๔ มีแผนจะ
ขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 

เมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบตามหลักการที่นายกสภาการพยาบาลเสนอแล้ว 
สภาการพยาบาลได้วางแผนการดำาเนินงานโดยกำาหนดเป็นโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ์เปน็หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิโดยแตง่ตัง้คณะทำางานโครงการพฒันา
รูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมร่วมกับผู้แทนของ สปสช. เพื่อการกำาหนดหลักการ วิธีการ 
มาตรฐานของคลนิกิ ขอบเขต การใหบ้รกิารของคลินกิฯลฯ รวมทัง้กำาหนดใหค้ลินกิการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยร่วมบริการของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า “คลินิกพยาบาลชุมชน
อบอุ่น”
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การดำาเนินการ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ในกรุงเทพมหานคร
สภาการพยาบาล ได้ส่งหนังสือเชิญชวนให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีอยู่จำานวน 3๔ แห่ง เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้เชิญ
เจ้าของคลินิกการพยาบาลฯ มาประชุมร่วมกันเพ่ือชี้แจงทำาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของ
การดำาเนินการทกุข้ันตอน จนพรอ้มจะขึน้ทะเบยีนเปน็เครอืขา่ยหนว่ยรว่มบรกิารของ สปสช. โดยการประชมุครัง้นี้
มีผู้แทนของ สปสช. ร่วมให้ข้อมูลและทำาความเข้าใจ มีคลินิกการพยาบาลฯ ที่เข้าประชุมให้ความสนใจอย่างมาก
และพร้อมปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อเข้าเป็นหน่วยร่วมบริการ

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เป็นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายสถานพยาบาลกบักรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ และผา่นการประเมินมาตรฐาน
จากสภาการพยาบาล และ สปสช. แลว้ ตามเกณฑท์ีก่ำาหนดและไดท้ำาสญัญาขึน้ทะเบยีนกบั สปสช. เปน็เครอืขา่ย
หนว่ยรว่มบรกิารของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ สามารถใหบ้รกิารสขุภาพ กจิกรรมบรกิารการพยาบาล
ตามขอบเขตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกิจกรรมท่ีสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กำาหนดไว้สำาหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) คือผู้ป่วยบัตรทองสามารถรับบริการที่คลินิก
พยาบาลชุมชนอบอุ่น โดยคลินิกไม่ต้องเก็บค่าบริการจาก ผู้ป่วยบัตรทองที่มารับบริการ แต่สามารถเรียกเก็บจาก
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรง สำาหรับอัตราค่าบริการในแต่ละกิจกรรมบริการเป็นไปตามที่ สปสช. 
ประกาศกำาหนดไว้สำาหรับกิจกรรมการพยาบาลที่ สปสช. ไม่ได้ประกาศกำาหนดให้คลินิกเก็บค่าบริการได้ตามปกติ 
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ 1 สิงหาคม ๒๕6๒ – 3๐ กันยายน ๒๕6๔

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
คณะกรรมการจดัการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ(คจ.สช.) ในการประชมุครัง้ท่ี 1/๒๕6๒ เมือ่วนัที ่13 

กมุภาพนัธ ์๒๕6๒ ท่ีประชมุไดคั้ดเลอืกประเด็น “การสร้างสขุภาพทีบ่า้นโดยการมสีว่นรว่มของชมุชน” ท่ีเสนอโดย 
สภาการพยาบาล เป็นองค์กรหลัก ซึ่งคณะอนุกรรมการวิชาการ พิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำาคัญสอดคล้องกับ
ประชากรในสงัคมไทย ท่ีกำาลงักา้วสูสั่งคมผูส้งูอาย ุจงึเหน็ชอบใหน้ำาประเด็นนีเ้ขา้หารือและรบัฟงัความเหน็จากภาคี
เครอืขา่ย ทีเ่ขา้มาร่วมในการเสวนานโยบายสาธารณะในหวัขอ้ “ชุมชนและรัฐรว่มสรา้งครอบครวัสขุภาวะไดอ้ย่างไร” 
และให้สภาการพยาบาลดำาเนินการพัฒนาข้อเสนอเพื่อเป็นร่างระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1๒ 

คณะทำางานพัฒนานโยบายสาธารณะ ได้จัดประชุมเพื่อดำาเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายเพื่อสุขภาพฯ 
ของสภาการพยาบาล จำานวน ๒ ครั้ง โดยเชิญองค์กรภาคีร่วมอีก ๒ องค์กร คือ สำานักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 
เยาวชนและครอบครวั สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และกองสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาร่วมดำาเนินการ 
เพื่อจัดทำาร่างเอกสารหลักและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือส่งให้ คจ.สช. ตามกระบวนการพัฒนาประเด็นเป็นร่าง
ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1๒ ซึ่งจัดในวันที่ 1๘ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕6๒ ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ Convention Centre แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทั้งภาคเอกชน สมาคม ผู้นำาชุมชน พระภิกษุ อาสาสมัครฯลฯ มาร่วมผลักดันต่อไป 
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คว�มร่วมมือกับองค์กรระหว่�งประเทศ 

๑. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on 
Services : CCS) ครั้งที่ ๙๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร. ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 9๒ และการประชุมท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดทำา
ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ ชุดท่ี 1๐ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมคณะทำางานด้าน MRAs และ
คณะทำางานรายสาขาบรกิารต่าง ๆ  โดยประเทศบรไูน เปน็เจ้าภาพการจัดประชมุ ระหวา่งวนัที ่11 – 1๕ กุมภาพนัธ ์
๒๕6๒ ณ ประเทศบรูไน 

๒. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) สมัยที่ ๗๒ 
รศ.ดร. ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ประชาสมัพนัธ์สภาการพยาบาล 

เป็นผูแ้ทนสภาการพยาบาล เขา้ร่วมการประชมุสมชัชาอนามัยโลก สมยัที่ 7๒ ระหว่างวันที ่๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕6๒ ณ Paliais Des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

๓. การเข้าร่วมประชุม Council of National Nursing Association Representative – CNR 
Meeting และ ICN Congress 2019 

รศ.ดร. ทศันา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ศริอิร สินธ ุอปุนายกสภาการพยาบาล คนทีห่นึง่ และ
รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล (ในฐานะผู้บริหารขององค์กร
วชิาชพีในประเทศไทย) เขา้รว่มการประชมุ Council of National Nursing Association Representative – CNR 
Meeting ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒6 มิถุนายน ๒๕6๒ และต่อเนื่องด้วยการประชุม ICN Congress 2019 เรื่อง 
Beyond Healthcare to Health ซึง่สภาการพยาบาลระหวา่งประเทศ International Council of Nurses – ICN 
เป็นผู้จัด ระหว่างวันที่ ๒7 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ๒๕6๒ ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ 

๔. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on 
Services : CCS) ครั้งที่ ๙๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร. ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานดา้นบรกิารอาเซยีน คร้ังที ่9๔ และการประชมุทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือพิจารณาเร่ืองการจัดทำา
ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 1๐ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมคณะทำางานด้าน MRAs และ
คณะทำางานรายสาขาบริการต่าง ๆ  โดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ระหว่างวันที่ ๒1 – ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕6๒ ณ กรุงมนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

สภาการพยาบาลใหค้วามสำาคัญกับการพฒันาหนว่ยงานภายในของสภาการพยาบาลใหม้รีะบบบรหิารจดัการ
ที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบริหารงานพัสดุ บริหารจัดการงานต่าง ๆ  ที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส มีการดำาเนินการตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของสภาการพยาบาลเพือ่มุง่สูย่คุดจิทิลั มขีอ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็ปจัจบัุนและรองรบัภารกิจของ
สภาการพยาบาลในอนาคต ตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รก�รเงินและสินทรัพย์

ผลก�รดำ�เนินง�น

สภาการพยาบาลมีนโยบายการดำาเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านความโปร่งใส 
การลดภาวะเส่ียงดา้นการเงนิของสภาการพยาบาล และใหเ้ป็นไปตามนโนบาย วตัถปุระสงค ์และอำานาจหนา้ทีข่อง 
สภาการพยาบาลในการดำาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มีการจัดทำาแผนงบประมาณของสภาการพยาบาล
เพื่อใช้กำากับการบริหารงบประมาณประจำาปี ๒๕6๒ โดยยึดหลักการดังนี้

1. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ ๒๕6๒ ในลักษณะที่ประหยัด
และเพิ่มความม่ันคงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

๒. ใชเ้ปน็ทรพัยากรสนบัสนนุการบรหิารและการเสริมสรา้งคณุภาพ ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ อำานาจหน้าที่และพันธกิจของสภาการพยาบาล

3. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕61
การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุด 

วนัที ่31 ธนัวาคมของปีงบประมาณนัน้ งบการเงนิดงักลา่วของสภาการพยาบาลไดผ้า่นการตรวจรบัรองของผูต้รวจ
สอบบญัชรีบัอนญุาตตามทีส่ภาการพยาบาลอนมุตัจิา้ง สามารถรายงานผลการดำาเนนิงานดา้นการเงนิและงบประมาณ
ได้ดังนี้
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ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

สภาการพยาบาลใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาหนว่ยงานภายในของสภาการพยาบาลใหม้รีะบบบรหิารจัดการ
ที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบริหารงานพัสดุ บริหารจัดการงานต่าง ๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส มีการดำาเนินการตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของสภาการพยาบาลเพือ่มุง่สูย่คุดจิทิลั มขีอ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็ปจัจบุนัและรองรบัภารกจิของ
สภาการพยาบาลในอนาคต ตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รก�รเงินและสินทรัพย์

ผลก�รดำ�เนินง�น

สภาการพยาบาลมีนโยบายการดำาเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านความโปร่งใส 
การลดภาวะเสีย่งดา้นการเงนิของสภาการพยาบาล และใหเ้ปน็ไปตามนโนบาย วตัถปุระสงค ์และอำานาจหนา้ท่ีของ 
สภาการพยาบาลในการดำาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มีการจัดทำาแผนงบประมาณของสภาการพยาบาล
เพื่อใช้กำากับการบริหารงบประมาณประจำาปี ๒๕6๒ โดยยึดหลักการดังนี้

1. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ ๒๕6๒ ในลักษณะที่ประหยัด
และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

๒. ใชเ้ปน็ทรพัยากรสนบัสนนุการบริหารและการเสริมสร้างคณุภาพ ประสิทธภิาพในการดำาเนนิงานตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ อำานาจหน้าที่และพันธกิจของสภาการพยาบาล

3. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕61
การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุด 

วนัที ่31 ธนัวาคมของปีงบประมาณนัน้ งบการเงินดังกลา่วของสภาการพยาบาลได้ผา่นการตรวจรบัรองของผูต้รวจ
สอบบญัชรีบัอนญุาตตามท่ีสภาการพยาบาลอนมุตัจิา้ง สามารถรายงานผลการดำาเนนิงานด้านการเงนิและงบประมาณ
ได้ดังนี้
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1) รายไดข้องสภาการพยาบาลเกดิขึน้จากการดำาเนนิงานของสภาการพยาบาล ตามอำานาจหนา้ทีท่ีก่ำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจที่กำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำา
ปงีบประมาณ ๒๕6๒ สภาการพยาบาลมรีายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมประเภทตา่ง ๆ  คา่ลงทะเบยีนและจากการบรหิาร
สินทรัพย์หมุนเวียน รวมท้ังส้ินจำานวน 13๐,๒1๐,๐3๒.9๔ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
สามสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

1.1) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน ๕๒,๘1๘,9๐๐.๐๐ บาท
1.๒) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก 39,66๐,๕๕๐.๐๐ บาท 
1.3) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร   ๕,67๕,๐๐๐.๐๐ บาท
1.๔) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ   7,119,6๐๐.๐๐ บาท
1.๕) งานวุฒิบัตร    1๔1,๐๐๐.๐๐ บาท
1.6) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ   7,๒๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท
1.7) งานหนังสือและวารสาร    733,3๐๐.๐๐ บาท
1.๘) เงินดอกผลจากการลงทุน 1๕,9๒6,๕97.๘๔ บาท
1.9) เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม    ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
1.1๐) เบ็ดเตล็ด    ๔9๐,๕๘๕.1๐ บาท

๒) รายจา่ยของสภาการพยาบาล เป็นคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงานและพฒันาสำานกังานเลขาธกิาร
สภาการพยาบาล การดำาเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ตามแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์แผนงานเสรมิสรา้งภาพลกัษณว์ชิาชพีและแผนงานสง่
เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์จา่ยจากเงนิงบประมาณประจำาป ีและเงนิกองทนุ
ต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล รวมทั้งสิ้นจำานวน 9๘,๘31,77๔.63 บาท (เก้าสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหน่ึง
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) แยกเป็นรายจ่ายดังต่อไปนี้

๒.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ๕6,919,๐๒๒.17  บาท
๒.๒) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนงาน ๔1,91๒,7๕๒.๔6  บาท

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล 

เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕6๒ มีจำานวนทั้งสิ้น 6๕ คน แบ่งตามงานออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้

1) กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพ    จำานวน 1๔ คน
๒) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ    จำานวน ๔6 คน
3) กลุ่มสนับสนุนบริการ    จำานวน   ๕ คน
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ผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ การปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำาสภาการพยาบาล 
1.1 นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล    จำานวน ๒ อัตรา
1.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     จำานวน 1 อัตรา
1.3 จ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ 1 ปี จำานวน ๕ อัตรา

๒. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้นั้น ทรัพยากรบุคคลถือเป็น

ปัจจัยสำาคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้การดำาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลได้เล็งเห็นถึง
ความสำาคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเช่นกัน ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ โดยการส่งเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรยีนรูป้ระสบการณ ์ตลอดจนไดจ้ดัใหม้กีารสมัมนาในรปูแบบของ Organization Development สำาหรบัเจา้หนา้ท่ี
สภาการพยาบาลทัง้หมด เพือ่นำาความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันางานทีร่บัผดิชอบและงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ดังนี้

หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา
จำานวนเจ้าหน้าที่

ผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา

1) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 –  การประชุมติดตามการดำาเนินการตามมาตรการอำานวยความสะดวกและลดภาระแก่

ประชาชน (การไม่เรียกสำาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
 – การบรรยายเรื่อง Retraining & Coaching ICT Professionals
 – สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ Data center Next generation facility seminar
 – ประชุมสัมมนาเรื่อง Thailand Cybersecurity 2019
 – สัมมนาการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
 – หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban
 –  ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕6๕
 – สัมมนาเรื่อง ๔ ปี กฎหมายอำานวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล

๒ คน

๒ คน
๒ คน
1 คน
๒ คน
1 คน
1 คน

๒ คน
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หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา
จำานวนเจ้าหน้าที่

ผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา

๒) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติการฯ
 – ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/๒๕6๒
 – การอบรมนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรที่บรรจุหรือปฏิบัติหน้าที่ใหม่
 –  อบรมการดำาเนินทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และความรับผิดทางละเมิด สำาหรับ

นิติกร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ 
 –  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล 

ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕39

 –  ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำาบัด 
พ.ศ. ....

 –  การหารือประเด็นปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล 
ที่กระทรวงแรงงาน เช่น พยาบาลปลอมในสถานประกอบการ 

 – คณะทำางานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕6๒

1 คน
1 คน
๒ คน

1 คน

๒ คน

๒ คน

1 คน

3) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และจริยธรรมฯ
 –  อบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล

โครงการวิจัยในคน สำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน รุ่นที่ ๒/๒๕6๒
 –  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เข้าค่ายเขียนต้นฉบับ หนังสือเรื่อง สมรรถนะทางจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 – อบรมเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน

1 คน

1 คน

๒ คน

๔) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานวารสาร
 –  The 6th Editor’s Workshop
 –  Editors Day Thailand 2019
 –  การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔
 –  The 7th TCI –TRF–Scopus Collaboration Project
 –  Workshop on Journal Selection Process by Web of Science Group
 –  ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13

1 คน
1 คน
๒ คน
1 คน
1 คน
1 คน
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หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา
จำานวนเจ้าหน้าที่

ผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา

๕) ประชุม/สัมมนา อื่น ๆ
 –  ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

ตามข้อตกลงอาเซียน (MRAs) ครั้งที่ 1/๒๕6๒
 –  การเสวนาเรื่องสุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต
 –  อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ ๘
 –  ประชุมเพื่อจัดทำารายงานการบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล
 –  งานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕6๒
 –  ประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก 
 –  ประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health : 

ITH) ปี ๒๕6๒

1 คน

๒ คน
1 คน

๒ คน

1 คน
1 คน
1 คน

๓. การตรวจสุขภาพประจำาปีเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล 
สขุภาพของบคุลากรทีแ่ขง็แรงเปน็สิง่สำาคญัตอ่การทำางานในทกุองคก์ร สภาการพยาบาลจงึใหค้วามสำาคญัตอ่

การสง่เสรมิสขุภาพและการเฝา้ระวงัภาวะสขุภาพของเจา้หนา้ทีส่ภาการพยาบาลเปน็ประจำาทกุป ีสำาหรบัในป ี๒๕6๒ 
มีเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ จำานวน 67 คน จาก 6๘ คน คิดเป็นร้อยละ 9๘.๕3 
เมือ่วันที ่17 กนัยายน ๒๕6๒ โดยทีมแพทย ์– พยาบาล และเจา้หนา้ที ่จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ซึง่มาให้บรกิาร
ตรวจสุขภาพ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยรายการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจร่างกาย
ทั่วไปโดยแพทย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอด (Chest X–ray) ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ผลการตรวจสุขภาพพบว่า เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลมีภาวะสุขภาพปกติ จำานวน ๒6 คน และ
มผีลการตรวจผิดปกต ิเช่น ระดบันำา้ตาลในเลอืดสงู ระดบัไขมนัในเลอืดสงู BMI เกนิคา่มาตรฐาน ความสมบรูณข์อง
เม็ดเลือดแดง จำานวน ๔๐ คน และเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม ๒๕6๒ แพทย์ได้มาให้คำาแนะนำาเจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล
ในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายหลังทราบผลการตรวจสุขภาพแล้ว 
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๔. การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล 
สำานกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาลตระหนกัถงึความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ทีส่ภาการพยาบาล 

ในการเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างความสามัคคี ความพึงพอใจ และสำานึกรักต่อ
องคก์ร อนัจะสง่ผลตอ่การเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์รอยา่งยัง่ยนืต่อไป จึงจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาศกัยภาพเจ้าหนา้ที่
สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒1 – ๒๒ ธันวาคม ๒๕6๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง มีเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมสัมมนา จำานวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘9.๒3 การสัมมนาบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และผลการ
ประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้

1) ประโยชน์ของเนื้อหาต่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล  ร้อยละ ๘3.67 
๒) วิทยากรมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย  ร้อยละ 9๘.๐๐
3) ความเหมาะสมของกิจกรรมการสัมมนา       ร้อยละ ๘๒.๕1 
๔) ความเหมาะสมของระยะเวลาของโครงการสัมมนาฯ     ร้อยละ 7๔.๔7 
๕) ในภาพรวม โครงการสัมมนานี้สามารถพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลได้ ร้อยละ 7๔.๐๐
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ก�รบริห�รจัดก�รพัสดุ ครุภัณฑ์ อ�ค�รสถ�นที่

และย�นพ�หนะ

งานพสัด ุงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เปน็หนว่ยงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานท่ัวไป ฝา่ยบรหิารกลาง 
สำานักงานเลขาธกิารสภาการพยาบาล มีภารกจิดา้นการสนบัสนนุการดำาเนนิงานของสภาการพยาบาล ใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน 

ผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ การบรหิารจดัการพสัดุ ครภุณัฑ์ อาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ มผีลการดำาเนนิงาน ดงันี้

๑. การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำานักงานและครุภัณฑ์
1.1 จัดซื้อวัสดุสำานักงาน จำานวน ๒๕6 รายการ 
1.๒ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดทำาทะเบียนครุภัณฑ ์ จำานวน  3๕ รายการ
1.3 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำานวน ๒1๘ รายการ

๒. การจ้างพิมพ์จดหมายข่าว วารสาร และหนังสือ
๒.1 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล จำานวน 6 ฉบบั ๆ  ละ ๒๐๐,๐๐๐ เลม่
๒.๒ วารสารสภาการพยาบาล จำานวน ๔ ฉบับ ๆ  ละ     6๐๐ เล่ม
๒.3 วารสาร Pacific Rim International Journal 
 of Nursing Research จำานวน ๔ ฉบับ ๆ  ละ ๕๐๐ เล่ม 
๒.๔ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ 1๘
 เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง จำานวน   6๐๐ เล่ม
๒.๕ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ 19  จำานวน 1,๐๐๐ เล่ม
 เรื่อง การผดุงครรภ์ 
๒.6 หนังสือคู่มือส่งเสริมจริยธรรม จำานวน ๒,๐๐๐ เล่ม
๒.7 รายงานประจำาปี ๒๕61 จำานวน 1,๐๐๐ เล่ม

๓. งานสั่งซื้อสั่งจ้างและทำาสัญญาจ้างอื่น ๆ
3.1 สัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการคนค้นฅน กับบริษัท ทีวีบูรพา จำากัด
3.๒ สัญญาจ้างผลิตคลิปสั้นเรื่องจริงของพยาบาล กับบริษัท ทีวีบูรพา จำากัด
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3.3 สัญญาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ กับนายราชย์ สุเมธลักษณ์
3.๔ จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น กับ หจก.โคแปง กราฟฟิก
3.๕ เช่าซื้อโปรแกรม Adobe โปรแกรม Photoshop CC กับบริษัทบริลเลียนท์ เซอร์วิส จำากัด
3.6 จ้างบริการติดตั้งเครื่องฉายภาพ LCD Projector ห้องประชุมต่าง ๆ  กับบริษัทไวส์ไลฟ์ จำากัด
3.7 ทำาสัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย กับสำานักงานกฎหมายไชยรพี 
3.๘ จ้างผลิตชั้นเหล็ก ร้าน ฮ.ฮาร์ดแวร์ จำานวน      7 ชุด
3.9 จ้างทำาไดอารี่สภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕63 จำานวน    ๒๐๐ เล่ม
3.1๐ จ้างทำาบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำาปี ๒๕63 จำานวน 11,๔๐๐ ใบ
3.11 จ้างทำาโล่รางวัลพยาบาลผู้บำาเพ็ญความดี จำานวน     ๔9 โล่

๔. การจ้างบริการบำารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารและภูมิทัศน์
๔.1 บำารุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำาตอบ จำานวน       ๒ เครื่อง
๔.๒ บำารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ จำานวน     ๒9  รายการ
๔.3 บำารุงรักษา ซ่อมแซม อาคาร จำานวน       ๕  รายการ
๔.๔ บำารุงรักษายานพาหนะ จำานวน       6  คัน
๔.๕ บำารุงรักษา ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จำานวน       3  รายการ
๔.6 เบ็ดเตล็ด จำานวน       9  รายการ
๔.7 ทำาสัญญาจ้างบริการต่าง ๆ  ดังนี้
 1) การรักษาความปลอดภัย
 ๒) การบำารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
 3) การบริการบำารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Chiller 
 ๔) การบริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 ๕) การบริการบำารุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
 6) การบริการทำาความสะอาดอาคาร
 7) การทำาประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
 ๘) การบริการกำาจัดปลวก
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ก�รบริห�รจัดก�รก�รประชุม

การจัดการประชมุเปน็ภารกจิหนึง่ของสำานกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาลเพือ่ระดมความคดิในการกำาหนด
นโยบายและวางแผนงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาการพยาบาล 
ตามอำานาจหน้าท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม 

ผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ งานบริหารจัดการการประชุม มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
คณะกรรมการสภาการพยาบาล บรหิารกจิการสภาการพยาบาลใหเ้ปน็ไปตามอำานาจหนา้ทีแ่ละวตัถปุระสงค์

ของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง 
คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้

1.1 รับรองผลการสอบและการประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ จำานวน 3 ครั้ง

1.๒ อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านความรู้ฯ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 – การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 – การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
 – การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

จำานวน
จำานวน
จำานวน

9,๔๘9
1,1๔๒

1

คน
คน
คน

1.3 อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้สำาหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 
ที่ใบอนุญาตฯ ขาดอายุมีสิทธิได้รับใบอนุญาตฯ ตามประเภทและชั้นที่เคยได้รับ

จำานวน ๕๕9 คน

1.๔ ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำานวน 3๐ สถาบัน

1.๕ ให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา 
พยาบาลศาสตร์

จำานวน ๔ สถาบัน

1.6 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
– หลักสูตรระดับปริญญาตรี
– หลักสูตรระดับปริญญาโท
– หลักสูตรระดับปริญญาเอก

จำานวน
จำานวน
จำานวน

13
13

๒

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

1.7 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำานวน 19 หลักสูตร
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1.๘ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล จำานวน 1 หลักสูตร

1.9 ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถาบัน จำานวน 37 หลักสูตร

1.1๐ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำานวนการรับนักศึกษาของสถาบัน จำานวน ๔๕ หลักสูตร

1.11 อนุมัติการขอสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตฯ ของผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ

จำานวน 1๐ คน

1.1๒ ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้น
– หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ
–  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี 

(Post Baccalaureate Residency Training Program) ของสถาบันต่าง ๆ

จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน

7
6

๔๐
7

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

1.13 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕6๒

จำานวน ๕ คน

1.1๔ อนุมัติการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

จำานวน 1 คน

1.1๕ อนุมัติการออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

จำานวน 3 คน

1.16 ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้เป็นผู้มีความรู้
ความชำานาญเฉพาะสาขาต่าง ๆ  ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อรับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ

จำานวน
จำานวน

๘
๘๕

สาขา
คน

1.17 ให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อของผู้สำาเร็จหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์เทียบเท่าวุฒิปริญญาเอกต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จำานวน 37 คน

1.1๘ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด วาระ 
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕ จำานวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

จำานวน ๔๐๘ คน

1.19 พิจารณาเรื่องร้องเรียนความประพฤติผิดด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
– ชั้นสืบสวน
– ชั้นสอบสวน

จำานวน
จำานวน

1๕
13

คน
คน

1.๒๐ ให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และยกเลิกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

จำานวน 1 คน

1.๒1 อนุญาตให้พยาบาลจากต่างประเทศประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั่วคราว
ในประเทศไทย

จำานวน ๘ คน

1.๒๒ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล จำานวน 6 ฉบับ
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1.๒3 ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาการพยาบาล จำานวน 1 ฉบับ

1.๒๔ ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล จำานวน 7 เรื่อง

1.๒๕ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จำานวน 3 เรื่อง

1.๒6 อนุมัติกรอบงบประมาณสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕6๒ จำานวน 1 ครั้ง

1.๒7 รับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีของสภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕61 จำานวน 1 ครั้ง

1.๒๘ รับรองรายงานการรับ – จ่ายเงินของสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

1.๒9 อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ดำาเนินงานต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล จำานวน
จำานวน

๔๒
1๕

โครงการ
กิจกรรม

1.3๐ ให้ความเห็นชอบการกำาหนดค่าธรรมเนียม จำานวน 1 รายการ

1.31 อนุมัติให้จ้างเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลที่เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อเป็นระยะเวลา 
1 ปี

จำานวน 6 คน

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำางานของสภาการพยาบาล 

๒.1 คณะกรรมการสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.๒ คณะกรรมการกำากับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.3 คณะกรรมการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล จำานวน 11 ครั้ง

๒.๔ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

จำานวน 7 ครั้ง

๒.6 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จำานวน ๕ ครั้ง

๒.7 คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.๘ คณะกรรมการอำานวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จำานวน 3 ครั้ง

๒.9 คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวน 6 ครั้ง

๒.1๐ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล จำานวน 1๔ ครั้ง

๒.11 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล จำานวน 7 ครั้ง

๒.1๒ คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จำานวน 17 ครั้ง

๒.13 คณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาว
ในผู้สูงอายุ

จำานวน 7 ครั้ง
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๒.1๔ คณะกรรมการดำาเนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี จำานวน 3 ครั้ง

๒.1๕ คณะทำางานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่...) จำานวน ๒ ครั้ง

๒.16 คณะทำางานจัดทำาร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

จำานวน 6 ครั้ง

๒.17 คณะทำางานร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการที่เป็นการประกอบวิชาชีพ จำานวน 6 ครั้ง

๒.1๘ คณะทำางานพิจารณาร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

จำานวน ๕ ครั้ง

๒.19 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำานวน 1 ครั้ง

๒.๒๐ คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางการกำาหนดความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๒1 คณะทำางานโครงการประเมินผลการนำารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จำานวน 7 ครั้ง

๒.๒๒ คณะทำางานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จำานวน ๔ ครั้ง

๒.๒3 คณะทำางานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี
ระดับปริญญาโท เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๒๔ คณะทำางานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

จำานวน ๘ ครั้ง

๒.๒๕ คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล 
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง

จำานวน 11 ครั้ง

๒.๒6 คณะทำางานจัดทำาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๒7 คณะทำางานร่างนิยามปฏิบัติการของคำาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง จำานวน 1 ครั้ง

๒.๒๘ คณะทำางานกำาหนดบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแลผู้ป่วย จำานวน ๕ ครั้ง

๒.๒9 คณะทำางานจัดทำาร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ จำานวน ๘ ครั้ง

๒.3๐ คณะทำางานจัดทำาการบริการต้นแบบการพยาบาลเพื่อชะลอไตเสื่อม จำานวน 7 ครั้ง

๒.31 คณะทำางานกำาหนดสาขาเฉพาะทางด้านการพยาบาล จำานวน ๒ ครั้ง

๒.3๒ คณะทำางานปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล จำานวน ๒ ครั้ง

๒.33 คณะทำางานติดตาม Maintenance Agreement (MA) ของการพัฒนาระบบ ICT 
ระยะที่ 1

จำานวน 1๐ ครั้ง

๒.3๔ คณะทำางานติดตามการบำารุงรักษาโปรแกรม Web Applications ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาลในการพัฒนาระบบ ICT ระยะที่ 1

จำานวน 3 ครั้ง
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๒.3๕ คณะทำางานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จำานวน ๔ ครั้ง

๒.36 คณะทำางานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ จำานวน 6 ครั้ง

๒.37 คณะทำางานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน จำานวน ๒๔ ครั้ง

๒.3๘ คณะทำางานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

จำานวน 6 ครั้ง

๒.39 คณะทำางานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการต่าง ๆ

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๔๐ คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ในสถาบันผลิตพยาบาล

จำานวน ๒ ครั้ง

๒.๔1 คณะทำางานพัฒนาการพยาบาลจักษุตามนโยบายจักษุยั่งยืน จำานวน 1๕ ครั้ง

๒.๔๒ คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง จำานวน 1๘ ครั้ง

๒.๔3 คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาบำาบัดทดแทนไต จำานวน ๒7 ครั้ง

๒.๔๔ คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาหัวใจและหลอดเลือด จำานวน 16 ครั้ง

๒.๔๕ คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลวิกฤติทารกแรกเกิด จำานวน 3 ครั้ง

๒.๔6 คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จำานวน 3 ครั้ง

๒.๔7 คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 
และความผิดปกติของหัวใจ

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๔๘ คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำาหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น จำานวน 1 ครั้ง

๒.๔9 คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ 
วาระ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๕๐ คณะทำางานจัดทำานโยบายการผลิตและการใช้กำาลังคนในการจัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ จำานวน ๒ ครั้ง

๒.๕1 คณะทำางานเตรียมการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ จำานวน ๕ ครั้ง

๒.๕๒ คณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี ๒๕61 จำานวน 7 ครั้ง

รวมจำานวนทั้งสิ้น จำานวน 373 ครั้ง

๓. จัดประชุมภาคีเครือข่ายของสภาการพยาบาล

3.1 สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย จำานวน ๘ ครั้ง

3.๒ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ จำานวน 6 ครั้ง
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ก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศสภ�ก�รพย�บ�ล 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มหีนา้ทีห่ลกัในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพวิเตอร ์
ฐานขอ้มลูสภาการพยาบาล ดแูลบำารงุรกัษาคอมพวิเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ให้มั่นคง ปลอดภัย และเสถียรภาพ ประสานดูแลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือให้บริการสมาชิก และพัฒนา
เว็บไซต์ของสภาการพยาบาล รวมทั้งเสนอรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ผลก�รดำ�เนินง�น 

๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สภาการพยาบาล ช่วงที่หนึ่ง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการพยาบาล ช่วงที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ

ในการขับเคลื่อนองค์กรและวิชาชีพให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ของ
สภาการพยาบาล และฐานข้อมูล (Software and Database) ระบบ Front Office และระบบ Infrastructure 
เพื่อสนับสนุนงานบริการของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความเช่ือมั่นต่อระบบ
โดยรวม โดยได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕6๐ ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาการพยาบาลเปิดให้บริการโปรแกรม
เว็บแอพพลิเคชันบริการสมาชิก และระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ที่พัฒนาโดยบริษัท 
ธิ้งค์ ซอฟต์ จำากัด เต็มรูปแบบ

เว็บแอพพลิเคชันบริการ https://services.tnmc.or.th/
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ระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล https://misweb.tnmc.or.th/mis/main

ประกอบด้วย 1๐ Module ตามชื่อการพัฒนาระบบ ดังนี้
1) ระบบการรับรองในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒) ระบบการต่ออายุและการเพิกถอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3) ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำาการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๔) ระบบการรับรองหลักสูตรการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕) ระบบการรับรองสถาบันและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
6) ระบบการรับรองหน่วยคะแนนของสมาชิกในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
7) ระบบการจัดการเอกสาร
๘) ระบบการเงินรับ
9) ระบบการตั้งค่าและการบำารุงรักษาระบบ
1๐) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๒. บูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สภาการพยาบาล โดยคณะทำางานบูรณาการฐานข้อมลูสมาชิกและการบรกิารภาครฐัตามพระราชบัญญติัการ
อำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดพ้จิารณาปรบัปรงุคูม่อืสำาหรบัประชาชน
ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำาคู่มือสำาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญตักิารอำานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เผยแพรบ่นเว็บไซต์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการของสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) www.info.go.th 
เมื่อปี ๒๕๕9 จำานวน ๕ คู่มือ ประกอบด้วย
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1)  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และบัตรประจำาตัว
สมาชิก ของงานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ

๒)  คูม่อืการขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ของฝา่ย
สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ

3)  คูม่อืการขอรบัรองวทิยฐานะของสถาบนัการศกึษาการพยาบาลและการผดงุครรภข์องฝา่ยมาตรฐาน
การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๔)  คู่มือการขอรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์

๕)  คู่มือการขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์และการกำาหนดหน่วยคะแนน
ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

ในปี ๒๕6๒ คณะทำางานฯ ไดด้ำาเนนิการจดัทำาคูม่อืสำาหรับประชาชนทีไ่ด้ปรบัปรุงใหม่ ตามมติคณะรฐัมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕61 มาตรการอำานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำาเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3๐ กันยายน ๒๕6๒ กำาหนดและแจ้งชื่อทะเบียน
เอกสาร (ชื่อใบอนุญาต) ที่จะออกให้กับประชาชน/ผู้รับบริการ และกำาหนดไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ส่วนราชการ สำาหรับเปิดบัญชีผู้ใช้งานกลางของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสื่อสารในภาครัฐ จำานวน ๒ บัญชีผู้ใช้งาน 

๓. พัฒนาเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th 
เว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาและออกแบบโดยคณะทำางานปรับปรุง

เว็บไซต์ของสภาการพยาบาล เพื่อทดแทนเว็บไซต์ www.tnc.or.th เดิมที่เปิดดำาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕1 
โดยเว็บไซต์ www.tnmc.or.th เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕61 

ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล ให้มีเนื้อหาท่ีสมบูรณ์มากขึ้น และกำาหนด
รูปแบบเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้พัฒนาระบบนำาเข้าข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาอังกฤษ
ให้ทันสมัย
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๔. การดูแลบำารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เครือข่าย 

สภาการพยาบาลได้ทำาสญัญาจา้งการบำารงุรกัษาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณแ์ละสญัญาซือ้ขายครภัุณฑ์
ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้บริการบำารุงดูแลรักษา ตรวจเช็ค แก้ไขและ/หรือ
ซ่อมแซมระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ โดยบริษัทจะเข้าบริการบำารุงดูแลรักษา และตรวจเช็คระบบ
งานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ ทุก 3 เดือน มีระยะเวลา ๒ ปี 

๕. การทำาสัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
สภาการพยาบาลทำาสัญญาจ้างการให้บริการอินเทอร์เน็ต กับบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

ใหบ้รกิารเช่าอนิเทอรเ์นต็ มรีะยะเวลา 1 ป ีมผีลเร่ิมต้ังแต่วนัที ่1 กมุภาพันธ ์๒๕6๒ ถงึวนัที ่31 มกราคม ๒๕63 
โดยให้บริการเช่าอินเทอร์เน็ตโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ให้บริการแอพพลิเคชันไลน์แอด : @wku5296n ตอบปัญหาการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน 
เว็บแอพพลิเคชัน

สภาการพยาบาลเปิดให้บริการแอพพลิเคชันไลน์แอด : @wku5296n เพ่ือตอบปัญหาการใช้งานเว็บ
แอพพลิเคชันบริการสมาชิก เปิดให้บริการวันท่ี 3 มกราคม ๒๕61 ในปี ๒๕6๒ มีผู้มาใช้บริการจำานวน ๘,๔๘3 คน 

๗. รายงานสถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

ดำาเนินการจัดทำารายงานสถานภาพการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ประจำาเดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลรับทราบ จำานวน 1๒ ครั้ง 

๘. การให้บริการ ดูแล แก้ปัญหา แนะนำาการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล 

การให้บริการ ดูแล แก้ปัญหา แนะนำาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล ผ่านระบบแจ้งปัญหาอินทราเนท ชื่อ Help Desk จำานวน 1๕๘ รายการ

๙. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำานวน ๕ เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในสำานักงาน และเฝ้าระวัง

ประเมินความเสี่ยงของระบบผ่าน โปรแกรม OpManager 
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ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๖๒

จัดพิมพ์โดย:  สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี
  ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
  ถนนติวานนท์ ตำาบลตลาดขวัญ
  อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11๐๐๐
  โทรศัพท์ ๐๒–๕96–7๕๐๐ โทรสาร ๐๒–๕๘9–71๒1 

คณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี ๒๕6๒
1. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ระเบียบ   ประธานคณะทำางาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ  รองประธานคณะทำางาน
3. รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี   ผู้ทำางาน
๔. นางนวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา  ผู้ทำางาน
๕. นางพรวลัย  ประเสริฐวุฒิวัฒนา ผู้ทำางาน
6. นางสาวยอดขวัญ  เรืองรัตน์  ผู้ทำางาน
7. นางสาวจนัญญา  นฤตย์ศาสตร์  ผู้ทำางาน
๘. นางนฤมล   ภัทรพานิชชัย  ผู้ทำางาน
9. นางสาววริศรา  ม่วงช่วง   ผู้ทำางาน
1๐. นางสาวจันทร์ทิมา  กาญจนะวีระ  ผู้ทำางานและเลขานุการ
11. นางพรทิพย์  ชื่นวัฒนานนท์  ผู้ทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
1๒. นางอภิญญา  วัฒนธงชัย  ผู้ทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

จำานวนพิมพ ์  1,๐๐๐ เล่ม

เดือนปีที่พิมพ ์  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 

พิมพ์ที ่  สำานักพิมพ์สื่อตะวัน
  อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
  โทรศัพท์ ๐๘7-331-6๔๕9
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