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คำ�นำ�
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ ผลการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล
แก่สมาชิกสภาการพยาบาล หน่วยงาน และผูส้ นใจได้รบั ทราบและสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ สภาการพยาบาล
จึงได้รวบรวม และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานในแต่ละรอบปีของสภาการพยาบาลมาอย่างสมา่ํ เสมอและต่อเนือ่ ง
กิจกรรมที่สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญในปี พ.ศ. 2562 นี้ คือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทาง
การพยาบาล โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาลได้จดั การประชุม เชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั
องค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล เพือ่ ให้มศี กั ยภาพในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 2–3 เรือ่ ง “Ethical Leadership
Camp for Nursing Students” จัดให้มีโครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ยกย่องและเผยแพร่
ผลงานของพยาบาล มอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติให้กบั พยาบาลผูบ้ �ำ เพ็ญความดี ให้รางวัลการพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาล จัดทำ�หนังสือเรือ่ ง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล” ซึง่ อยูใ่ น
ระหว่างการดำ�เนินงาน และได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖2 ฉบับนี้สภาการพยาบาลได้นำ�เสนอข้อมูลของสภาการพยาบาล แผนงาน และ
สรุปการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาลใน ๕ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ และการบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
การดำ�เนินงานของสภาการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๖2 นี้ สำ�เร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือ
ร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน ผูบ้ ริหารสำ�นักงานสภาการพยาบาล เจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญา
ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพ เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายสำ�คัญคือสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

สารบัญ
คำ�นำ�
สารบัญ
รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561–2565
รายนามกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561–2565 
รายนามผู้บริหารสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 
รายนามที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 
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ส่วนที่ 1 สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำ�นาจหน้าที่ วัตถุประสงค์
15
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
16
โครงสร้างการบริหารงานของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
17
แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจำ�ปี ๒๕๖๒23
ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 256๒
ผ ลการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
33
การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายและจริยธรรม
38
การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล42
การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์43
ผลการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์49
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
60
การจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
แถลงการณ์ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ
63

ผลการดำ�เนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
71
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์80
การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ84
งานทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ87
การสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์89
ผลการดำ�เนินงานด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
94
การจัดทำ�วารสาร จดหมายข่าว และหนังสือของสภาการพยาบาล
114
ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ
119
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
128
ผลการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์
129
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
130
การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์
135
การบริหารจัดการการประชุม
137
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล
142
รายชื่อคณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 256๒
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รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
เลขาธิการสภาการพยาบาล รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
เหรัญญิกสภาการพยาบาล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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ศ. เกียรติคณ
ุ
ดร. วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวชุตกิ าญจน์ หฤทัย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางบุษบา การกล้า
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร. ปัทมา ทองสม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางประหยัด พึง่ ทิม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวประหยัด ประภาพรหม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาววาณีรตั น์ รุง่ เกียรติกลุ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ. ภาวิดา พุทธิขนั ธ์
ผู้แทนสภากาชาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิง ดร. อัจฉรา อุไรเลิศ
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาเอก (พิเศษ) หญิง
สอาดจิต เพ็ชรมีศรี
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาอากาศเอกหญิง
ผศ.ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางฉัตรปวีณ์ รัตนสิรจิ ริ เดช
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์
รศ.ดร. นุจรี ไชยมงคล
ศ.ดร. มรรยาท รุจวิ ชิ ชญ์
ดร. จุรวี รรณ มณีแสง
ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ. สุปาณี เสนาดิสยั
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
กรรมการสภาการพยาบาล

นางกันติมาภรณ์ วิวฒ
ั น์ตระกูล
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร. จงกลณี จันทรศิริ
กรรมการสภาการพยาบาล

นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น
กรรมการสภาการพยาบาล

นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
กรรมการสภาการพยาบาล

นายวิทย์ มงคลวิสทุ ธิ์
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
กรรมการสภาการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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รายนามกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รศ.ดร. สายหยุด นิยมวิภาต
กรรมการที่ปรึกษา

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
กรรมการที่ปรึกษา

ดร. ดวงวดี สังโขบล
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการที่ปรึกษา

รศ. พรจันทร์ สุวรรณชาต
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร. พูลสุข หิงคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา
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รายนามผู้บริหารสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ. อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี

รศ. สุปราณี อัทธเสรี

ผศ. ชุลพี ร เชาวน์เมธากิจ

ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย

รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ศ. อรพินธ์ เจริญผล

นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล

นางนวลขนิษฐ์ ลิขติ ลือชา

นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางพิชชุดา วิรชั พินทุ

นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์

หัวหน้าสำ�นักงานฯ

รองหัวหน้าสำ�นักงานฯ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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รายนามที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

12

รศ. สุปาณี เสนาดิสยั
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

ดร. สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ
โครงการเฉพาะกิจ

รศ.ดร. ประคิณ สุจฉายา
ที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย

รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล

ส่วนที่ ๑

สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำ�นาจหน้าที่ วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
โครงสร้างการบริหารงานของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจำ�ปี ๒๕๖๒
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สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้นำ�สังคม
ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

คุ้มครองผู้บริโภคจากบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผู้ให้บริการและระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และภาวะผู้นำ�แก่มวลสมาชิก
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการการพยาบาล
การผดุงครรภ์ และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ

อำ�นาจหน้าที่
1. ร ับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน
การศึกษาที่จะทำ�การสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำ�หรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทำ�การสอนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
5. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำ�หรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบัน
การศึกษาที่จะทำ�การฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำ�การสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕)
7. รบั รองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ตั รในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของสถาบันต่าง ๆ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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8. อ อกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำ�นาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่น
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
9. ดำ�เนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล

วัตถุประสงค์
1. ค วบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล การผดุ ง ครรภ์ หรื อ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
4. ช่วยเหลือ แนะนำ� เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล
การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
5. ให้ค�ำ ปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกีย่ วกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในประเทศไทย
7. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลดำ�เนินกิจการโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ ประกอบด้วยผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุขห้าคน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยหนึง่ คน ผูแ้ ทนทบวงมหาวิทยาลัย
สีค่ น (ปัจจุบนั เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม) ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานครหนึง่ คน ผูแ้ ทน
สภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการจากการเป็นผู้แทนหน่วยงาน
จำ�นวน ๑๖ คน
– ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๕ คน
– ผู้แทนกระทรวงกลาโหม๓ คน
– ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย๑ คน
– ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
๔ คน
(ปัจจุบันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
– ผู้แทนกรุงเทพมหานคร๑ คน
– ผู้แทนสภากาชาดไทย๑ คน
– นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ๑ คน

กรรมการ
จากการเลือกตั้ง
ของสมาชิก
จำ�นวน ๑๖ คน

เลขาธิการ
สภาการพยาบาล
กรรมการ
และเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารงานของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล แบ่งการบริหารงาน เป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฝ่ายบริหารกลาง
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม
ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทาง
การพยาบาล
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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๑. ฝ่ายบริหารกลาง ประกอบด้วย
๑.๑	
๑.๒
๑.๓	
๑.๔
๑.๕
๑.๖	

งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
งานทรัพยากรบุคคล
งานการประชุม
งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต
งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
งานนโยบายและแผนงาน

1)
2)

บริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ ในสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
สนั บสนุนการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่ า ง ๆ ของสภาการพยาบาลให้ เ ป็ นไปตามอำ � นาจหน้ าที่
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล

มีหน้าที่

3)
4)

๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชดำ�ริ นโยบาย
ระดับสูง งานหนังสือ จดหมายข่าว งานพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ งานมูลนิธสิ ภาการพยาบาล และงานกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
1)
2)
3)

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ดำ�เนินงานวิเทศสัมพันธ์
พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
1)
2)
3)

รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
1)
2)
3)
4)

18

พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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5)
6)

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำ�ทางการพยาบาล
งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด

๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม มีหน้าที่
1)
2)
3)
4)

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอำ�นาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
ควบคุมความประพฤติของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่
ให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
ดำ�เนินการด้านนิติกรรม สัญญา และคดีพิพาท

๗. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่
1)
2)
3)
4)

พัฒนาระบบการสอบ ประเมินความรู้ และจัดทำ�คลังข้อสอบ
บริหารจัดการการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์
ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
1) เป็นศูนย์ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล
2) กำ�หนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
3) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
4) ตรวจสอบและรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
5) กำ�หนดหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
6) จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
7) ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
8) ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
9) เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
10) ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) รายงานการดำ�เนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการพยาบาล
12) เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย
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๙. ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทางการพยาบาล
มีหน้าที่ พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
1) ด�ำ เนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล
2) สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของกลุ่มการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
3) พัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล
และผู้บริหารการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาพยาบาล
4) สร้าง/ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัยจริยธรรม และแนวปฏิบัติ
ทางจริยธรรม
5) ให้การปรึกษาด้านจริยธรรมแก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทางการพยาบาล
6) จัดทำ�/รวบรวมสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
1)
2)
3)

ดำ�เนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย
บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สนับสนุนเทคโนโลยีและบำ�รุงรักษา

๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังนี้
๑)	ดำ�เนินการฝึกอบรมและสอบเพือ่ เป็นผูม้ คี วามรูห้ รือความชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์สาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒบิ ตั รแสดงความรู้
ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒)	กำ�หนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
สาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓)	ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจยั และความก้าวหน้าในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
4)	ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมทางวิชาการสำ�หรับสมาชิกของวิทยาลัย สมาชิก
สภาการพยาบาล ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และผู้สนใจ
๕)	เป็นศูนย์การติดต่อและแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการและอืน่ ๆ กับสถาบันการศึกษาพยาบาล สมาคม
หรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖)	ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิกของวิทยาลัย
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๗)	ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของวิทยาลัยและสมาชิกพยาบาลสาขาวิชาอื่น ๆ ใน
ต่างประเทศ
๘) ออกบัตรประจำ�ตัวสมาชิก
๙) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1๐)	กำ�หนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รเกีย่ วกับความรูห้ รือความชำ�นาญเฉพาะทางและ
หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
1๑)	เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพือ่ ทราบและให้ขอ้ เสนอแนะเป็นประจำ�ทุกปี
1๒)	ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
ปฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ตามนโยบายของสภาการพยาบาลโดยประสานงานกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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ฝ่ายนิติการและ
การผดุงความเป็นธรรม
• งานกฎหมาย
• นิติกรรม สัญญา
• ระเบียบข้อบังคับ
• งานจริยธรรม/
ผดุงความเป็นธรรม
ฝ่ายบริหารกลาง
• งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ,
พัสดุ, อาคาร, ยานพาหนะ)
• งานทรัพยากรบุคคล
• งานการประชุม
• งานการเงินบัญชีและ
งบประมาณ
• งานทะเบียนสมาชิกและ
ใบอนุญาต
• งานนโยบายและแผน

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ม.๘(๓)(๔)(๖)(๗)
• งานรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
• งานรับรองหลักสูตรสาขา
พยาบาลศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเครือข่าย
• งานบริการสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและ
การตัดสินใจ (MIS)
• งานสนับสนุนเทคโนโลยี
และบำ�รุงรักษา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์
ม.๘(๕)(๖)
• งานพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง
• งานรับรองหลักสูตรและสถาบัน
การศึกษาต่อเนื่อง
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการ
ปฏิบัติวิชาชีพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ม.๗(๒)
• งานพัฒนาและส่งเสริม
จริยธรรมการประกอบ
วิชาชีพ
• งานคุ้มครองผู้บริโภค

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ม.๗(๒)(๓)(๔)
• งานพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
• งานพัฒนา CNPG
• งานพัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ
• งานเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
• งานผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด
• งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำ�ทาง
การพยาบาล

ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาต
ม.๘(๑)
• งานพัฒนาระบบการสอบและประเมินความรู้
• งานจัดการสอบ
• งานคลังข้อสอบ

ฝ่ายกิจการพิเศษ
• งานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• โครงการสนองพระราชดำ�ริ/นโยบายระดับสูง
• งานหนังสือ/จดหมายข่าว/งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
• มูลนิธิสภาการพยาบาล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ม.๗(๓)(๔)
• งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร
• งานวิเทศสัมพันธ์
• งานพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
ม.๘(๑)(๒)(๘)

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.)

คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
• ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
• ประเด็นปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
• พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

โครงสร้างสภาการพยาบาล
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แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาลประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย

กิจกรรม / โครงการ

1.	เผยแพร่นโยบายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับ
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

1.๑	 ถ่ายทอดนโยบายจริยธรรมโดยการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ
	๑) น โยบายสภาการพยาบาลในการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
๒) นโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1.2	 ติดตามผลการดำ�เนินงานองค์กรพยาบาลทีส่ อดคล้องกับนโยบาย

2.	สถานบริการพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล
มีกลไกจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ

2.1	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบันการ
ศึกษาพยาบาล เพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาล

3.	ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีพฤติกรรม
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม

3.1	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง“การพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการทีม่ ขี อ้ จำ�กัด”
จำ�นวน 2 รุ่น
3.2	จั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2–3 เรื่อง “Ethical
Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ ๒
3.3	จั ด โครงการประชุ ม วิ ช าการเนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 34 ปี
สภาการพยาบาล
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำ�หรับ
พยาบาลในยุคดิจิทัล”
	2) โครงการธนาคารความดี
3) โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการ
พยาบาล
3.4	จั ด ทำ � โปสเตอร์ แ สดงนิ ท รรศการของศู น ย์ จ ริ ย ธรรมทางการ
พยาบาลแห่ ง ประเทศไทย สภาการพยาบาล ในงานประชุ ม
พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16

4.	มีคลังความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล 4.1	โครงการจั ด ทำ � หนั ง สื อ เรื่ อ ง “สมรรถนะทางจริ ย ธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”
5.	วางแผนการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์จริยธรรมทางการ
พยาบาลแห่งประเทศไทย

5.1.	ประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางการ
พยาบาล เพื่อวางแผนการทำ�งาน/โครงการทุกกิจกรรม กำ�กับ
ติดตามให้มีการดำ�เนินงานตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม
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6.	พัฒนากระบวนการดำ�เนินการทางกฎหมาย
และจริยธรรม

๖.1.	กลั่นกรองและพัฒนาการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของสภาการพยาบาล
๖.2. การสืบสวน–สอบสวน ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
๖.3.	โครงการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มี
การกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผปู้ ระพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2561
๖.4. ดำ�เนินการด้านคดีความ
๖.5. ดำ�เนินการด้านนิติกรรม สัญญา

๗.	พัฒนากระบวนการผดุงความเป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

๗.๑.	ดำ�เนินการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนกรณีไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจาก
การประกอบวิชาชีพ
๗.๒.	โครงการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2๕๖๒ เรื่องจริยธรรมวิชาชีพ
กั บ การถู ก ร้ อ งเรี ย น การปกป้ อ งและผดุ ง ความเป็ น ธรรมแก่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำ�นวน 5 ครัง้
ใน ๕ ภาค

๘.	พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐาน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘.๑.	โครงการจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบและแนวปฏิบัติการ
พยาบาล
๘.๒.	โครงการนำ � ร่ อ งคลิ นิ ก การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ เ ป็ น
หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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กิจกรรม/โครงการ

๑.	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

๑.๑	โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำ�ปี ๒๖๕๒:
มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ์
๑.๒	โครงการประชุ ม วิ ช าการเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคของ ผู้บริหารและผู้นำ�ทางการพยาบาลระดับจังหวัด
1.3	โครงการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖
1.4	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่อง Research and Innovation in Nursing
Education: Reforming for Nurses 5.0 (วิจัยและนวัตกรรม
ในการศึกษาพยาบาล: การปฏิรูปเพื่อพยาบาลในยุค 5.0)
1.5	โครงการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
เรื่อง “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
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กิจกรรม/โครงการ
1.6	โครงการจัดประชุมการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการ
พัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กรณีการดูแลระยะยาว
1.7	โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลเพือ่
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
1.8	โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่าเรือ่ ง
สร้างจิตสำ�นึกบริการด้วยใจรัก พ.ศ. 2562
1.9	โครงการพัฒนาการพยาบาลทางตาในโครงการจักษุยั่งยืน
1.10	โครงการพัฒนาครูผสู้ อนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อการใช้ยาสมเหตุผล

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล

๒.๑	จัดทำ�ชุดโครงการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย”
	๑) การสำ�รวจระดับประเทศด้านระบบและกลไกจริยธรรมของ
องค์กรพยาบาล
๒) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
๒.2	โครงการสนับสนุนการทำ�วิจัยด้านจริยธรรมการพยาบาลเพื่อ
พั ฒ นาระบบ กลไกการพยาบาล ให้ กั บ องค์ ก รพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาพยาบาล
2.๓	โครงการวิจัยเรื่องบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการ
ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (โครงการต่อเนื่อง
จากปี ๒๕๖๑)
2.4	โครงการวิจยั หลักความยุตธิ รรมของระบบบริการสุขภาพไทยตาม
การรับรู้ของพยาบาลไทย
๒.5	 โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์ดูแลสุขภาพชุมชน

๓.	จัดทำ�วารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ และ
งานวิจัย

๓.1 การจัดทำ�วารสารสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 256๒
๓.2	การจัดทำ�วารสาร Pacific Rim International Journal of
Nursing Research ประจำ�ปี 256๒

๔.	จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล

๔.1	การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
และการผลักดันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์

5.	มีกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพและการ
ประกอบวิชาชีพ

5.1	การทบทวนและแก้ไขกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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6.	มีโครงการดำ�เนินการร่วมกับภาคี/องค์กร
วิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่นำ�ไปสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพและ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

6.1	การประชุมและประสานความร่วมมือกับภาคีสภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ
6.2	 การประชุมและประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
6.3	การประสานความร่วมมือกับสำ�นักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการดำ�เนินโครงการพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
6.4	การนำ�เสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เพือ่ พิจารณา
กลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

7.	มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ

7.1 การประชุมร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ

๓. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
๑.	รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทุกระดับ

26

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล

กิจกรรม/โครงการ
1.1 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.2	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก
	2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.3 การพิจารณาให้การรับรองหลักสูตร
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
	2) หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
1.4	โครงการประชุมและรับฟังคำ�ชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการ
ศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2561
๑.๕	การจัดทำ�หนังสือคู่มือการรับรองสถาบันการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
๑.6	การทบทวนและแก้ ไขระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั บ รอง
สถาบันการศึกษา การให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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๒.	พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์อย่าง
ต่อเนื่อง

2.๑	 การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
1) การรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น
๒) ก ารจั ด ทำ � ชุ ด บทความวิ ช าการการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งสาขา
พยาบาลศาสตร์
	๓) การจัดทำ�ชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนือ่ งทาง Internet
Online
2.2	 การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
2.3	การออกหนังสือรับรองเป็นผูผ้ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง

3.	ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

3.1	การสอบและประเมินความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 256๒
3.2	การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ออกข้อสอบวัดความรูส้ �ำ หรับผูข้ อขึน้
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำ�ปี 256๒
3.๓	 โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
3.๔	การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจำ�ตัวสมาชิก
ประจำ�ปี 256๒

4.	ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต

4.1	การต่ออายุใบอนุญาต ต่อบัตรประจำ�ตัวสมาชิก และการอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจำ�ปี 256๒

5.	พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ เพื่อการออก
หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

5.1	โครงการสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 256๒
5.2	โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 256๒
5.3	การออกวุฒบิ ตั ร หนังสืออนุมตั ิ แสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 256๒
5.4	 การรับสมัครสมาชิกสามัญวิทยาลัยและการต่ออายุบัตรสมาชิก
5.5	การตรวจเยี่ยมสถาบันที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร
5.6	การขอรับรองคุณวุฒขิ องผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรของสภาการพยาบาล เทียบเท่า
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
5.7	โครงการประชุมวิชาการเรือ่ งก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบตั ขิ อง
พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศไทย (Overcoming Challenges
in APN Practice in Thailand)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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๔. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
เป้าหมาย
1.	ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล
และสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพการ
พยาบาล

กิจกรรม/โครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
1.2	การจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำ�ปี 256๒
1.3 การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ�ปี 256๒
1.4	โครงการผลิต Viral Video และหนังสัน้ เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์พยาบาล
และกิจการของสภาการพยาบาล
1.5	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล
1.6	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
	(Facebook, Line @ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
สภาการพยาบาล)
1.7 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล
1.8	 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการสื่อสารกับสื่อมวลชน
1.9	การจัดทำ�สือ่ วิดที ศั น์เกีย่ วกับการเยียวยาพยาบาลวิชาชีพทีป่ ระสบภัยขณะ
ปฏิบัติหน้าที่
1.10	การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิชาชีพเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน และค้นคว้า
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล
1.11 การจัดทำ�จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 256๒
1.12	 การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 256๑
1.13 การจัดทำ�หนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท

๕. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

1.	การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ
1.1 การบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล
ประสิทธิผล โปร่งใสเพื่อรองรับพันธกิจ 1.2	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสภาการพยาบาล
1.3 การบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง บำ�รุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
1.๔	การจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการ คณะ
ทำ�งาน ของสภาการพยาบาล
1.๕	การจัดทำ�ประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ประจำ�ปี 256๒
1.6	การดำ�เนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล
2.	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สภาการพยาบาล สามารถใช้งานได้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

3.	การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีความสมบูรณ์ทันสมัย ถูกต้อง
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

๓.๑	
3.2	
๓.3
3.4	

การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
การพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
การบำ�รุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT

4.	การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และ
การเงินของสภาการพยาบาล
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

4.1 การจัดทำ�แผนงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจำ�ปี 256๒
4.2	การบริหารจัดการด้านการเงินของสภาการพยาบาลให้เกิดประโยชน์สงู สุด
4.3 การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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ส่วนที่ ๒
ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
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ผลการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องตามจริยธรรม
ของวิชาชีพเป็นวัตถุประสงค์สำ�คัญอย่างหนึ่งของสภาการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะด้านจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล ครอบคลุมผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิ อาจารย์
และนักวิจัยทางการพยาบาล พัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัย
จริยธรรมและแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรม รวมถึงสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านจริยธรรมของสถาบันการศึกษาและสถาน
บริการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล
เพื่ อ ดำ � เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องสภาการพยาบาล โดยมีการดำ�เนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาลดำ�เนินงาน
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้

๑. เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ได้รับการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดนโยบาย
สภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ และนโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โดยการประชุมและผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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1.1 การประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ในวาระครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล
ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2562
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้
สถานการณ์บริการทีม่ ขี อ้ จำ�กัด” รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 27–29 มีนาคม 2562 และรุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 29–31
พฤษภาคม 2562
1.3 การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้า
อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18–22 พฤศจิกายน 2562
1.4 เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรมบนเว็บไซต์สภาการพยาบาล ในส่วนของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

๒. สนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมของสถานพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรม
ของสถานพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล ดังนี้
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม จำ�นวน 9 แห่ง
2.2 จัดทำ�ชุดโครงการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาล
ในประเทศไทย” โดยในปี 2562 ได้ด�ำ เนินโครงการย่อยที่ 1 เรือ่ ง“การสำ�รวจระดับประเทศด้านระบบและกลไก
จริยธรรมขององค์กรพยาบาล” โดยเครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และโครงการวิจัย
ผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล 2 กลุม่ คือ หัวหน้าพยาบาล หรือผูร้ บั ผิดชอบงานจริยธรรมขององค์กรพยาบาล
และหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ณ สภาการพยาบาล ระหว่างวัน
ที่ 19–20 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 22 คน เป็นนักวิจัยหลัก จำ�นวน 7 คน นักวิจัยในพื้นที่
จำ�นวน 15 คน

๓. พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและ
สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้
สถานการณ์บริการทีม่ ขี อ้ จำ�กัด” รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 27–29 มีนาคม 2562 ณ สภาการพยาบาล มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
221 คน
ผลการประเมินตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่าภายหลังการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ 98.8 เห็นความสำ�คัญของจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายใต้สถานการณ์
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บริการที่มีข้อจำ�กัด มากเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 96.39 เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงทางจริยธรรมของพยาบาล เป็น
อันดับสอง ร้อยละ 92.17 เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล เป็นอันดับสาม
3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์
บริการที่มีข้อจำ�กัด” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2562 ณ สภาการพยาบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม
106 คน
ผลตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ พบว่า
ตัวชีว้ ดั ที่ 1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 มีความรูเ้ กีย่ วกับจริยธรรมและมีความสามารถในการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม ระดับดีมากถึงมากที่สุด
ผลการประเมิน ภายหลังเข้าร่วมประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ 86.1 รับรูว้ า่ ตนเองมีความรูเ้ กีย่ วกับ
จริยธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้ และร้อยละ 69.4 รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งน้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
ตัวชี้วัดที่ 2. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 รับรูว้ า่ สามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรม ระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการประเมิน ภายหลังเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 66.7 รับรู้แนวทางในการนำ�ความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งน้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
ผลการประเมินการรับรูค้ วามรูแ้ ละความสามารถด้านจริยธรรม ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผูเ้ ข้าประชุม
เห็นความสำ�คัญของจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจำ�กัด คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 4.79 มากเป็นอันดับหนึ่ง มีความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงทางจริยธรรมของพยาบาล คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 4.39 เป็นอันดับสอง และมีความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
4.11 เป็นอันดับสาม

3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 2–3 เรือ่ ง
“Ethical Leadership Camp for Nursing Students” ระหว่างวันที่ 29–30 มิถนุ ายน 2562 ณ สภาการพยาบาล
มีผู้เข้าประชุมรวมจำ�นวน 100 คน สรุปผลตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับผู้นำ�ทางจริยธรรม
ผลการประเมิน ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 94.51 มีความรู้เกี่ยวกับผู้นำ�
ทางจริยธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
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ตัวชีว้ ดั ที่ 2. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ตระหนักถึงความสำ�คัญของภาวะผูน้ �ำ ทางจริยธรรม
ในนักศึกษาพยาบาล
ผลการประเมิน ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ 97.80 ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของภาวะผู้นำ�ทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
ตัวชี้วัดที่ 3. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะภาวะผู้นำ�ทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ผลการประเมิน ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ 89.01 มีทกั ษะผูน้ �ำ ทางจริยธรรม
ในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
ตัวชี้วัดที่ 4. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 รับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดโครงการ
ส่งเสริมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล
ผลการประเมิน ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.11 รับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลในระดับมากถึงมากที่สุด บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้
สรุปผลการประเมินตนเอง ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 97.80 ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของภาวะผู้นำ�ทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล มากเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 96.70 สามารถสื่อสาร
อย่างมีจริยธรรมได้ เป็นอันดับสอง และร้อยละ 95.60 สามารถค้นหาคุณค่าของตนเองและผูอ้ นื่ ได้ เป็นอันดับสาม
แผนการดำ�เนินการต่อคือการติดตามการจัดทำ�โครงการ Moral Project ของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละ
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Leadership Camp for Nursing Students
รุน่ ที่ 1 โดยให้สถาบันการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 35 ปีของสภาการพยาบาล
ในปี 2563

3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “จริยธรรม...ภูมคิ มุ้ กันสำ�หรับพยาบาลในยุคดิจทิ ลั ” ณ สภาการพยาบาล
ระหว่าง วันที่ 4–6 กันยายน 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 349 คน
สรุปผลการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า
ภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 79.62–99.36 ประเมินตนเองทุกข้ออยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด ในขณะที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม มีเพียงร้อยละ 7.64–69.43 ที่ประเมินตนเองอยู่ในระดับมากถึง
มากทีส่ ดุ และภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ 99.36 เห็นความสำ�คัญของการประกอบวิชาชีพ
บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย มากเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา ร้อยละ 92.36 เข้าใจ
วิธีการค้นหาคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น และร้อยละ 90.45 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม
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ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้สอดคล้องกับประเทศไทยในยุคดิจิทัล และมีความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงทาง
จริยธรรมของพยาบาลในยุคดิจทิ ลั ในจำ�นวนทีเ่ ท่ากัน สำ�หรับความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และแนวทาง
ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม พบว่ามีเพียงร้อยละ 79.62 ทีป่ ระเมินตนเอง
ในระดับมากถึงมากที่สุด ภายหลังการเข้าร่วมประชุม
3.5 จัดพิธีมอบโล่ และเข็มสภาการพยาบาลให้พยาบาลผู้บำ�เพ็ญความดี โครงการธนาคารความดี:
สร้างสมคุณค่าพยาบาล ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำ�หรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” ระหว่าง
วันที่ 4–6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล มีผู้ได้รับรางวัล 43 คน
3.6 จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลนำ�เสนอผลงานจากการจัดประกวดผลงานในหัวข้อ
“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล” และ “การพัฒนาระบบและ
กลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล”
ในงานประชุมวิชาการเรือ่ ง “จริยธรรม...ภูมคิ มุ้ กันสำ�หรับพยาบาลในยุคดิจทิ ลั ” ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 หน่วยงาน รางวัลองค์กรที่มุ่งมั่น
พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง 1 หน่วยงาน และรางวัลเกียรติบตั ร 27 หน่วยงาน
3.7 จัดโปสเตอร์แสดงนิทรรศการของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมกับการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 16 เรือ่ ง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสูส่ ขุ ภาวะถ้วนหน้าอย่างยัง่ ยืน” วันที่ 18–22 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า ผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 719 คน และผู้เข้าร่วมชมโปสเตอร์และร่วมเล่น
กิจกรรม จำ�นวน 476 คน

๔. พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านจริยธรรม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล ได้ประชุมเพื่อจัดทำ�โครงร่างทำ�หนังสือเรื่อง
“สมรรถนะทางจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 13–16 ธันวาคม 2562 หนังสือเล่มนี้
มีเนื้อหาจำ�นวน 10 บท ซึ่งผู้เขียนกำ�ลังจัดทำ�เนื้อหาแต่ละบท เพื่อให้เสร็จทันภายในปี พ.ศ. 2563
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๕. สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการทำ�วิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำ�ปี
2562 ครัง้ ที่ ๑ จำ�นวน 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท ซึง่ มีผวู้ จิ ยั ส่งโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนจำ�นวน 15 คน
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล ได้มีมติเห็นชอบผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ทางการพยาบาล ซึ่งมีผู้วิจัยผ่านเกณฑ์ จำ�นวน 10 คน มีผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมสละสิทธิ์
จำ�นวน 2 คน และมีผวู้ จิ ยั ผ่านการรับรองจริยธรรมโครงการวิจยั โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล จำ�นวน 8 คน

๖. การกำ�กับติดตามการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำ�งาน
ทุกโครงการ/กิจกรรม กำ�กับติดตามให้มีการดำ�เนินงานตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งหมด 14 ครั้ง

การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายและจริยธรรม
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพทีม่ อี �ำ นาจ หน้าที่ วัตถุประสงค์ชดั เจนในการดูแลส่งเสริมผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ประพฤติตนให้ถกู ต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
กำ�หนด ปรับปรุง และให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดำ�เนินการด้านผดุงความเป็นธรรม
ให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล

ผลการดำ�เนินงาน
๑. พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ออกประกาศ และคำ�สั่งสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ออกประกาศ และคำ�สั่ง
สภาการพยาบาล ดังนี้
1.1 ข้อบังคับสภาการพยาบาล จำ�นวน 4 เรื่อง
1) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5
มีนาคม 2562
2) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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3) ข ้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2562
4) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
ความชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 กันยายน 2562
1.๒ ออกประกาศสภาการพยาบาล จำ�นวน 16 เรื่อง ประกอบด้วย
ประกาศเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
1) มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. 2562
2) มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
3) การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
4) ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด
ประกาศเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและหลักสูตร
5) การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำ�การสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
6) การรับรองสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองโครงการหรือกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการกำ�หนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2562
ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ–ผลการสอบ
7) การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัด
ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปีการศึกษา 2562
8) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปีการศึกษา 2562
9) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน
ตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปีการศึกษา 2562
10) ผลการสอบและรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิขอรับวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะ
ทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
11) กำ�หนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
12) ก�ำ หนดการประเมินความรูเ้ พือ่ ขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2563
ประกาศทั่วไป
13) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำ�ปี 2562
14) รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำ�ปี 2562
15) คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560–2564 (ฉบับที่ 5)
16) คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2562–2564 (ฉบับที่ 6)
1.๓ ออกคำ�สั่งสภาการพยาบาล จำ�นวน 204 ฉบับ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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๒. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
2.1 (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. …...
2.2 (ร่าง) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ....
2.3 (ร่าง) กฎกระทรวงกำ�หนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
2.4 (ร่าง) กฎกระทรวงกำ�หนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
2.5 (ร่าง) กฎกระทรวงกำ�หนดค่าธรรมเนียมและการชำ�ระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่... ) พ.ศ. ....
2.6 (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่... ) พ.ศ. ....

๓. งานด้านจริยธรรม
ประกอบด้วย
การพิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.1 เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. 256๒			
จำ�นวน		
9
เรื่อง
3.2 เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. 256๒				
จำ�นวน		
16 เรื่อง
							
รวมจำ�นวน		25 เรื่อง
●●รอผลคำ�พิพากษาคดีอาญา				
จำ�นวน 		
6
เรื่อง
●●อยู่ระหว่างดำ�เนินการ				
จำ�นวน		
8
เรื่อง
●●ดำ�เนินการแล้วเสร็จ				
จำ�นวน		
11 เรื่อง
		 – ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ 			
จำ�นวน		
4	 ราย
		 – ภาคทัณฑ์ 					
จำ�นวน 		
– ราย
		 – ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน				
จำ�นวน 		
– ราย
		 – ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
จำ�นวน 		
7
ราย
ซึ่งโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มีตั้งแต่การพักใช้ 1 เดือน ถึง 2 ปี จำ�แนกได้ดังนี้ พักใช้
1 เดือน จำ�นวน 1 ราย พักใช้ 3 เดือน จำ�นวน 2 ราย พักใช้ 6 เดือน จำ�นวน 1 ราย พักใช้ 1 ปี จำ�นวน 2 ราย
และพักใช้ 2 ปี จำ�นวน 1 ราย โดยการพักใช้ใบอนุญาตเป็นการประพฤติจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 เป็นความผิดตาม
– ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำ�รงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง จำ�นวน 2 ราย
– ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำ�รงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง และข้อ 6 ผูป้ ระกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำ�การใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์
แห่งวิชาชีพ จำ�นวน 3 ราย
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– ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำ�รงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำ�การใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำ�หนดโดย
ไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ และข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง
ไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำ�นึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ จำ�นวน 2 ราย

๔. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
4.1 งานด้านคดี
1) คดีปกครอง
		 เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. 256๒				
จำ�นวน
 8	 เรื่อง
		 เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. 256๒				
จำ�นวน		
ไม่มี เรื่อง
								
รวมจำ�นวน		
 8 เรื่อง
		 อยู่ระหว่างดำ�เนินการศาลปกครอง			
จำ�นวน		
3 เรื่อง
		 ดำ�เนินการแล้วเสร็จ					
จำ�นวน		
 5	 เรื่อง
	2) คดีอาญาความผิดฐานปลอมแปลงใบอนุญาต		
จำ�นวน		
10	 ราย
		 – กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ		
จำ�นวน 		
1 ราย
		 – กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลง มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จำ�นวน		
9 ราย
4.2 งานด้านนิติกรรมสัญญา		
			
จำ�นวน 		
23 เรื่อง
4.3 งานด้านให้คำ�ปรึกษาแก่สมาชิก 				
จำ�นวน
1,090	 ราย
4.4 การเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
	2) การประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3)	การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (คณะที่ 2)
	4) การประชุมประชาพิจารณ์รบั ฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยเซลล์บ�ำ บัด พ.ศ. ....
	5) การประชุมคณะทำ�งานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ครั้งที่ 2/2562
6)	การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
7)	การประชุมสัมมนามาตรฐานวิชาการผู้ประกอบโรคศิลปะไทย(ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ประกอบโรคศิลปะของประเทศไทย สู่การเป็นผู้นำ� 1 ใน 3 ของเอเชีย) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
	8)	การประชุมคณะทำ�งานพัฒนามาตรฐานสปาทางการแพทย์ (Medical Spa) กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
9) การประชุมหารือการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10) อบรมนิตกิ รหรือผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ บรรจุหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ หม่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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4.5 กระทำ�การในฐานะพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบใบอนุญาต ค้นหรือยึดเอกสารหลักฐานหรือสิง่ ของ
ทีอ่ าจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือดำ�เนินคดีอาญา กรณีมกี ารปลอมแปลง และ/หรือสวมสิทธิ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผิดกฎหมาย

การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เผชิญกับปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้บังคับ
บัญชา ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตที่คุกคามทั้งร่างกายและจิตใจ
อย่างมาก หากได้มีการช่วยสมาชิกสภาการพยาบาลที่เผชิญภาวะวิกฤตจากสื่อสังคมในขณะที่ยังไม่มีความผิดที่
ประจักษ์นี้ได้ ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ของสมาชิกได้ สภาการพยาบาลแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาและเสนอความเห็นในกรณี
ที่สมาชิกสภาการพยาบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
กำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาความเป็นธรรม ในหน่วยงานและวิชาชีพ รวมทัง้ ดำ�เนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ ภาการพยาบาลมอบหมาย

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
ได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ดำ�เนินการกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาล ยุติกรณีร้องเรียนได้ จำ�นวน ๖ กรณี
2. จัดประชุมวิชาการ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน: การปกป้องและ
ผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและ
กฎหมายในการประกอบวิชาชีพทีส่ ามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผใู้ ช้บริการและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกีย่ วกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ต่อการประกอบ
วิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำ�ความรู้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำ�ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรูใ้ นประเด็นทีน่ า่ สนใจ อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
กับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ เมื่อพยาบาลเผชิญกับการจัดการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติตามหน้าที่ จำ�นวน ๕ ครั้ง ใน ๕ ภาค ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจ
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน ๑,๗๑๐ คน ดังนี้
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ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำ�นวน ๔๘๗ คน
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำ�นวน ๑๙๖ คน
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม นพ.จำ�ลอง บ่อเกิด ชั้น 5 ตึกอำ�นวยการ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาล
เบตง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น
กว่าจำ�นวน 3๗๐ คน
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น 3 โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจ
เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 328 คน
ครัง้ ที่ ๕ เมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ� วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำ�ปาง
จังหวัดลำ�ปาง มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 32๙ คน
3. คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำ�งาน กำ�กับติดตาม
การดำ�เนินงาน วาระปกติจำ�นวน ๑๒ ครั้ง วาระพิเศษจำ�นวน ๕ ครั้ง รวมทั้งหมด 17 ครั้ง

การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปฏิบตั งิ านให้บริการอย่างมีมาตรฐาน จึงได้ก�ำ หนดมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ นำ�สู่การปฏิบัติตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544 แต่เนือ่ งจากภาวะปัจจุบนั บริบทด้านสุขภาพของประชาชนมีการเปลีย่ นแปลง ประกอบกับ
การพยาบาลมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีมากขึ้น สภาการพยาบาลจึงได้เห็นความสำ�คัญของ
การยกระดับมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานของบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ทั้งบริการในชุมชนและสถานบริการด้านสาธารณสุข สภาการพยาบาลจึงได้พัฒนามาตรฐาน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ขนึ้ ใหม่ โดยแต่งตัง้ พยาบาลผูท้ รงคุณวุฒิ และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะทำ�งานยกร่างมาตรฐานการพยาบาล และมาตรฐานการผดุงครรภ์
มาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงาน
๑. มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ์
เพือ่ อนุวตั ติ ามความในมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำ�หนด
วัตถุประสงค์ให้สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ กำ�หนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำ�หนด จึงเห็นควรกำ�หนดมาตรฐานการพยาบาล
และมาตรฐานการผดุงครรภ์ ให้เป็นมาตรฐานหลักของบริการการพยาบาลทัง้ ทีเ่ ป็นบริการในชุมชนและสถานบริการ
ด้านการสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานนำ�ไปใช้ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำ�หรับแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะ
นำ�ไปสูก่ ารบริการการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานต่อไป สภาการพยาบาลจึงออกประกาศ
สภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) และมาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery
Standards) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 97 ง
วันที่ 18 เมษายน 2562 ดังนี้
มาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) ประกอบด้วย ๓ หมวด รวม ๑๑ มาตรฐาน แต่ละ
มาตรฐานมีขอ้ กำ�หนดทีน่ �ำ สูก่ ารปฏิบตั ริ วม ๕๕ ข้อ ประกอบด้วย
QR code
●●มาตรฐานเชิงโครงสร้าง หมวดที่ ๑ การบริหารองค์กรพยาบาล
(Nursing Organization)
●●มาตรฐานเชิงกระบวนการ หมวดที่ ๒ การปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing practices)
●●มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ หมวดที่ ๓ ผลลัพธ์การพยาบาล
มาตรฐานการพยาบาล
(Nursing Outcome)
QR code
มาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery Standards) ประกอบด้วย ๓ หมวด
รวม ๑๔ มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีข้อกำ�หนดที่นำ�สู่การปฏิบัติรวมทั้งสิ้น ๖๘
ข้อกำ�หนด ประกอบด้วย
●●มาตรฐานเชิงโครงสร้าง หมวดที่ ๑ โครงสร้างและการบริหารงาน
การผดุงครรภ์ (Midwifery Structure and Administration)
มาตรฐานการผดุงครรภ์
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มาตรฐานเชิงกระบวนการ หมวดที่ ๒ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ (Midwifery Practices)
●●มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ หมวดที่ ๓ ผลลัพธ์การผดุงครรภ์ (Midwifery Outcome)
ทั้งนี้หน่วยงานต้องพิจารณากำ�หนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ในหน่วยงาน
ของตน และกำ�หนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (threshold) ในแต่ละดัชนี
●●

๒. อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับ
สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินการทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ทบทวนหลักเกณฑ์ขดี ความสามารถ
และอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล 2 คณะ โดยได้นำ�ข้อมูลจากการทบทวนและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน
เพื่อนำ�มาวิเคราะห์และจัดทำ�เป็นเกณฑ์อัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
ในปี พ.ศ. 2562 คณะทำ�งานฯ ได้จดั ทำ�หลักเกณฑ์อตั รากำ�ลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการฉบับยกร่าง
พร้อมกันนี้คณะทำ�งานมีข้อเสนอให้กำ�หนดเกณฑ์สัดส่วนบุคลากรพยาบาลเฉพาะทางและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา (APN) ในหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการจำ�นวนพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเฉพาะทาง และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา (APN) ในแต่ละสาขา
รวมทัง้ ให้ความเห็นว่าควรจัดให้มพี ยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางเข้ามาร่วมเป็นทีมการพยาบาลในระบบบริการ
เพือ่ ส่งเสริมบริการพยาบาลให้ตอบสนองตามความต้องการการบริการสุขภาพประชาชนในหน่วยบริการทัง้ ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ขณะนี้ได้นำ�เสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาสำ�หรับการนำ�สู่การปฏิบัติต่อไป

๓. อัตรากำ�ลังของพยาบาลในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
ด้วยคณะกรรมการสถานพยาบาลได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เรื่องการกำ�หนดมาตรฐานโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ขอดำ�เนินการคือ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (acute care) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ (intermediate care) โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีมติกำ�หนดอัตรากำ�ลังของพยาบาล
ตํา่ กว่าอัตรากำ�ลังของพยาบาลทีก่ �ำ หนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสภาการพยาบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ มีความต้องการการดูแล
ด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่าโรงพยาบาลทั่วไป จึงมีมติไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตรากำ�ลังของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลในโรงพยาบาลผูส้ งู อายุ ซึง่ การกำ�หนดจำ�นวนผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
การดูแลผู้สูงอายุ และยืนยันให้ใช้อัตรากำ�ลังของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมฟืน้ ฟูผสู้ งู อายุ ในสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพ : ผูป้ ว่ ย เท่ากับ 1 : 6 ตามกฎกระทรวงการกำ�หนด
วิชาชีพและจำ�นวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 แต่ในจำ�นวนพยาบาลวิชาชีพต้องมีพยาบาล
เวชปฏิบัติขึ้นปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพตามสัดส่วนที่สภาการพยาบาลกำ�หนดและเสนอไป และเมื่อ
เปิดให้บริการแล้ว การจัดอัตรากำ�ลังของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการต้องเป็นไปตาม
การจำ�แนกประเภทผู้ป่วยที่มีระดับความหนัก–เบาของความรุนแรงของอาการที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคของ
ผูร้ บั บริการ และมีสดั ส่วนการผสมผสานระหว่างพยาบาลวิชาชีพและทีมการพยาบาลตามประกาศสภาการพยาบาล
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๔. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล โดยคณะทำ�งานพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ได้ด�ำ เนินการ
กำ�หนดหัวข้อแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฉุกเฉิน จำ�นวน 4 หัวข้อหลัก 25 แนวปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) หัวข้อแนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 2) หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3) หัวข้อ
แนวปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล และ 4) หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับ
การดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล และในปี พ.ศ. 2562 ได้นำ�ร่างแนวปฏิบัติ 3 หัวข้อหลัก จำ�นวน 15 เรื่อง เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากพยาบาลกว่า 800 คน ในการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 21–22 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการเขียนเพื่อนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบด้วย
1. หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
1.1	แนวปฏิบัติการให้คำ�แนะนำ�ก่อนที่ชุดปฏิบัติการไปถึงที่เกิดเหตุ กลุ่มอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว
DACPR
2. หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลการคัดแยกผู้ป่วย
2.2	 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน และเร่งด่วน
2.3 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง
2.4	 แนวปฏิบัติการพยาบาลเมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
2.5	 แนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความเจ็บปวด
2.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียกสูง
2.7 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
2.8	 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บรุนแรง
2.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยพิษเหตุ ติดเชื้อ
2.10	แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยภาวะกำ�เริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง
2.11 แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
3. หัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
3.1 แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง
3.2	 แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
3.3 แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจล้มเหลว
ในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบและ
แนวปฏิบัติการพยาบาล เพิ่มเติมอีก 4 คณะ ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการ ประกอบด้วย
1. คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
1.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยรังสีรักษา
1.2	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
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1.3 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำ�บัด
1.4	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
1.5	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
1.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังผ่าตัด
1.7 แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยรังสีรกั ษาร่วมกับยาเคมีบ�ำ บัด
1.8	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
1.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูกที่ได้รับการฉายรังสี
2. คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั กิ ารบำ�บัด
ทดแทนไต
2.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลการให้คำ�ปรึกษาเพื่อเลือกวิธีการบำ�บัดทดแทนไต
2.2	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนได้รับการบำ�บัดทดแทนไต
2.3 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่มีภาวะซึมเศร้า
2.4	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2.5	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำ�บัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง
2.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เข้ารับการปลูกถ่ายไต
3. คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
3.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
3.2	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
3.3 แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีไ่ ด้รบั ยาละลายลิม่ เลือด
3.4	 แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รังทีเ่ ข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการผูป้ ว่ ยนอก
3.5	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3.6 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทำ�ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
3.7 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำ�ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในระยะวิกฤต
3.8	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทำ�ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในระยะฟื้นตัว
3.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีการปิดกั้นของการนำ�ไฟฟ้าในหัวใจ
3.10	แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
4. คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลการจัดการ
โรคเรื้อรัง
4.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 1–3
4.2	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 4–5
4.3	แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง ขณะ
รับไว้ในโรงพยาบาล
4.4	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
4.5	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ระดับ 1–3
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4.6	แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
24 ชั่วโมงแรก
4.7	แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ได้รับยาสลายละลายลิ่มเลือดภายใน
72 ชั่วโมงแรก
4.8	 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ
4.9 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
4.10	แนวปฏิบัติการพยาบาลแผลรูทะลุระหว่างทางเดินอาหารกับผิวหนัง
4.11 แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและการดูแลแผลกดทับ
4.12	แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและการดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
4.13 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลมะเร็ง
4.14	แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลหลอดเลือดดำ�คั่งที่ขา
4.15	แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4.16 แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอไตเสื่อม
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ผลการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาล ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล อาจารย์พยาบาล รวมถึงผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัดให้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล

ผลการดำ�เนินงาน
๑. สภาการพยาบาลสัญจรประจำ�ปี 2562
สภาการพยาบาลจัดกิจกรรมสภาการพยาบาลสัญจรประจำ�ปี 2562 และจัดประชุมวิชาการเรือ่ งสภาการพยาบาล
กับมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิจของสภาการพยาบาล เพือ่ สร้างความตระหนักในการปฏิบตั หิ น้าที่
ภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์และประเด็นปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล การบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
ต่าง ๆ อาทิ สภาการพยาบาล: องค์กรวิชาชีพที่ทุกคนต้องรู้จัก, แนวทางปฏิบัติการพยาบาล: เครื่องมือในการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ , การปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดความเสีย่ งทางกฎหมายและจริยธรรม พร้อมทัง้ ตอบข้อซักถาม
ของสมาชิกและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ การจัดประชุมในปี พ.ศ. 2562
จัดขึ้น 3 ครั้ง ใน 4 เขตสุขภาพ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 13 – ๑๔ มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี
สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี สำ�หรับสมาชิกเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี อ่างทอง นครนายก และเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
2๒๘ คน
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ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ
จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำ�หรับสมาชิกเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม มีผเู้ ข้าร่วมประชุมกว่า ๓๗๙ คน และทีมผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล
ได้ไปเยีย่ มติดตามการปฏิบตั งิ านของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ณ รพ.สต.บ้านซ้ง ตำ�บลหนองแก้ว
อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ ติดตามการดำ�เนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำ�งาน พร้อมตอบข้อซักถาม
ของพยาบาลใน รพ.สต. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

ครัง้ ที่ ๓ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสโุ ขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สำ�หรับสมาชิกเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๙๙ คน และทีมผู้บริหารสภาการพยาบาล ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ ตำ�บลบ้านกร่าง อำ�เภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพือ่ ติดตามการดำ�เนินงาน รับทราบปัญหา
อุปสรรคการทำ�งาน พร้อมตอบข้อซักถามของพยาบาลในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ผลจากการประชุมผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 13 เขตสุขภาพ
ที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 2 ได้จัดทำ�แผนการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
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กิจกรรม

1.	พัฒนากลไกการสื่อสาร
ผู้แทนสภาการพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพ

๑.	จัดการประชุมสมาชิกสภาการพยาบาลของจังหวัดเพื่อสื่อสารนโยบาย กิจการของ
สภาการพยาบาล และรับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิก
2. พัฒนากลุ่ม line
	2.1 ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด แต่ละจังหวัด
	2.2 ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด ทุกจังหวัด
3.	จัดช่องทางการสื่อสาร แจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สำ�คัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
การพยาบาลต่อสภาการพยาบาลอย่างเป็นระบบ

2.	สนับสนุนกิจกรรมของ
สภาการพยาบาล

๑. จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม)
๒. จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล
๓.	ร่วมประชุมวิชาการทีจ่ ดั โดยสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
4. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อสภาการพยาบาล
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม

3. การจัดทำ�ระบบข้อมูลสมาชิก

๑. รายงานข้อมูลสมาชิกของจังหวัดเกี่ยวกับ
– สมาชิกที่ปฏิบัติงาน
– สมาชิกที่เกษียณอายุ
– สมาชิกที่เสียชีวิต
๒.	จัดให้มกี ารตรวจสอบให้สมาชิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นปัจจุบนั

4.	ขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรฐานการพยาบาลและ
มาตรฐานการผดุงครรภ์ ของ
สภาการพยาบาลสู่การปฏิบัติ

๑.	จัดประชุมชี้แจงนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการ
ผดุงครรภ์ที่กำ�หนดโดยสภาการพยาบาลแก่สมาชิกเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
๒.	ติดตามการดำ�เนินงานของสมาชิกในจังหวัด ตามนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐาน
การพยาบาลฯ ที่สภาการพยาบาลกำ�หนด
๓.	รายงานสถานการณ์/สรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐานการพยาบาล และ
มาตรฐานการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาลสู่การปฏิบัติของสมาชิกในจังหวัด

2. การแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 
ตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขคุณสมบัติและจำ�นวนของผู้แทน
สภาการพยาบาลประจำ�จังหวัดตามระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสภาการพยาบาล พ.ศ. 2561
โดยให้สภาการพยาบาลคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ �ำ หนดเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด
ทุกจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสิบคน โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มี
คุณสมบัติตามที่กำ�หนดแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 จำ�นวน 77
จังหวัด จำ�นวนผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัดรวม 408 คน

3. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care สาธิตการใช้โปรแกรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล และฝ่ายการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สภาการพยาบาลเล็งเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ และผูบ้ ริหารการพยาบาล รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรพยาบาล เพือ่ เตรียมความพร้อม
ของการบริหารจัดการแนวใหม่ สภาการพยาบาลจึงได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care ซึ่งเป็นการสาธิต
การใช้โปรแกรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ การบริหารจัดการโรงพยาบาล และฝ่ายการพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ดร. ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล โดยได้รบั เกียรติ
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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

4. โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน เป็นความร่วมมือของสภาการพยาบาล มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยทีมการพยาบาลทักษะผสมผสานในพื้นที่ชุมชน
รวมทัง้ ติดตามประเมินผลลัพธ์ ถอดบทเรียนปัจจัยความสำ�เร็จและปัจจัยทีค่ วรพัฒนาในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล
เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอการขยายศูนย์บริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนต่อไป
สำ�หรับโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี สภาการพยาบาลและภาคีเครือข่ายได้เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จากการที่ในปัจจุบัน
รูปแบบบริการสุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ด�ำ เนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และอยูร่ ะหว่างการพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงาน
ให้มบี ทบาทชัดเจนในการดูแลสุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ
มีความมุง่ มัน่ และตระหนักถึงความจำ�เป็นของการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน
ซึง่ จะมีสว่ นสำ�คัญในการขับเคลือ่ นระบบสุขภาพในชุมชน และสามารถเสริมระบบการทำ�งานของภาครัฐในการบริการ
ด้านสุขภาพ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ของชุมชน เสริมสร้างกลไกการจัดบริการสุขภาพระดับชุมชนที่
จำ�เป็น และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนนั้น ๆ รวมไปถึงการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และ
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ชมุ ชน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาและจัดทำ�ข้อเสนอการขยายศูนย์บริการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ต่อไป
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5. โครงการพัฒนาการพยาบาลทางตาในโครงการจักษุยั่งยืน
ปัญหาสุขภาพทางตาเกี่ยวข้องกับคนทุกวัย ตั้งแต่แรกคลอด วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำ�งาน จนถึงวัยสูงอายุ
มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องรับการรักษาดูแลต่อเนื่อง รวมถึง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำ�คัญของประเทศ โดยเฉพาะ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่จำ�นวนประชากรโดยรวมเพิ่มขึ้นและทุกประเทศทั่วโลกกำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบ
สุขภาพของผูส้ งู อายุนอกจากโรคเรือ้ รังเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ แล้วยังพบว่า ผูส้ งู อายุกว่าร้อยละ 70
ที่มีสายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนราง หรืออาจตาบอด ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก
ปัญหาทีส่ �ำ คัญอีกด้านหนึง่ คือสภาวะตาบอดในเด็กไทย การทีจ่ ะลดอัตราความชุกของสภาวะตาบอดในเด็กไทย ต้อง
มุ่งเน้นการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุสำ�คัญ ภาวะตาบอดและสายตาพิการสามารถหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ โดยวิธีการ
ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยได้เร็ว เพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองค้นหาโรคตาจึงมีความสำ�คัญ
โครงการจักษุยั่งยืนเป็นโครงการหนึ่งของ service plan จัดทำ�ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข สภาการพยาบาล และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพือ่ พัฒนาบุคลากรควบคูก่ นั ไปทัง้ จักษุ
แพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลจักษุอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถเป็นทีมบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาพยาบาลให้มสี มรรถนะสอดคล้องในการทำ�หน้าทีต่ ามเป้าหมาย
ของ service plan จึงได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานพัฒนาการพยาบาลจักษุยงั่ ยืน เพือ่ จัดทำ�หลักสูตรต้นแบบ 7 หลักสูตร
ที่สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้แก่
1) หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 3 วัน)
2) หลักสูตรการพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 15 วัน)
3) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
4) หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน)
5) หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน)
6) หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน)
7) หลักสูตรการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร 2 เดือน)
ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม ดังนี้
●●หลักสูตรการพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 15 วัน) จัดอบรมในเขตสุขภาพที่ 5 จำ�นวน 1 รุ่น
รวม 100 คน และเขตสุขภาพที่ 9 จำ�นวน 1 รุ่น รวม 100 คน
●●หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 3 วัน) จัดอบรมในเขตสุขภาพที่ 5 จำ�นวน 1 รุ่น
รวม 100 คน
●●หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (เน้นกลุ่มเป้าหมายพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน) จัดอบรมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จำ�นวน 850,000 บาท
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6. การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate
Residency Training)
เนื่องจากปัญหาสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพของประเทศซับซ้อนมากขึ้น ผนวกกับความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีร่วมกับนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วย Thailand 4.0
จึงทำ�ให้ความต้องการพยาบาลทั้งปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น ในขณะที่ประเทศเผชิญกับการขาดแคลนพยาบาล
ดังนั้น สภาการพยาบาลจึงต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้เต็มที่ และให้พยาบาล
มีความสุขและมีอดุ มการณ์ในการดำ�รงอยูใ่ นวิชาชีพให้นานทีส่ ดุ สภาการพยาบาลตระหนักว่าพยาบาลทีส่ �ำ เร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและเข้าสูก่ ารทำ�งานในวิชาชีพทันที ยังไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงต้องทำ�งาน
ภายใต้การดูแลจากพยาบาลรุ่นพี่ และเรียนรู้ระบบการทำ�งานสักระยะหนึ่ง นอกจากนั้นการที่จะให้พยาบาลลา
ไปฝึกอบรมเป็นการยาก เนื่องจากการขาดแคลนอัตรากำ�ลังพยาบาล ดังนั้นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเรียนรู้
และฝึกจากการทำ�งานจริง (Post Baccalaureate Residency Training) จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�หนดนโยบายและวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
เฉพาะสาขา พ.ศ. 2559 เพือ่ วางนโยบาย รูปแบบ การอบรมพยาบาลจบใหม่ให้มสี มรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง
คลินิกในสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง โดยดำ�เนินการตามแนวคิดของ Benner และกรอบแนวคิดบันไดความก้าวหน้า
ของพยาบาลวิชาชีพ และแต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ�รูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
เฉพาะสาขา พ.ศ. 2560 คณะทำ�งานฯ ดังกล่าวได้พฒ
ั นาหลักสูตรต้นแบบ 13 สาขาหลัก และแขนงย่อย รวม 22
หลักสูตร และเพือ่ ให้การนำ�หลักสูตรดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อม สภาการพยาบาลได้แต่งตัง้
คณะกรรมการดำ�เนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี ในปี 2561 มีโรงพยาบาล
ที่จัดการอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิริราช จำ�นวน
5 หลักสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำ�นวน 10 หลักสูตร และในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดำ�เนินการอบรมตาม
หลักสูตรระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช และได้วางแผนจัดทำ�โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการที่ 1	ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม Post Baccalaureate
Residency Training
โครงการที่ 2 ประเมินผลการจัดการฝึกอบรม Post Baccalaureate Residency Training
โครงการที่ 3 	การศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างกลุ่มที่ผ่านการอบรม Post Baccalaureate
Residency Training กับกลุ่มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางจากสถาบันที่จัดขึ้น
โครงการที่ 4 	ผลสำ�เร็จของการจัดการฝึกอบรม Post Baccalaureate Residency Training ของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมในระยะเวลา 3, 4 และ 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษาในเรือ่ งความก้าวหน้า
ในงาน ความพึงพอใจในงาน และการคงอยูใ่ นหน่วยงานหรือองค์กรของผูเ้ ข้ารับการอบรม
(Retention)
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สรุปจำ�นวนสถาบัน หลักสูตร และผู้อบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี ในปี 2562
ลำ�ดับ
1

2

สถาบัน
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
(รวม 296 คน)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
(รวม 94 คน)

สาขา

จำ�นวนผู้เรียน (คน)

1) การพยาบาลจักษุ

4

2) การพยาบาลเด็ก

30

3) การพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์

20

4) การพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป

89

5) การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

14

6) การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

37

7) การพยาบาลปริศัลยกรรม

18

8) การผดุงครรภ์

32

9) การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป

38

10) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

14

1) การพยาบาลปริศัลยกรรม

21

2) การพยาบาลจักษุ

8

3) การผดุงครรภ์

20

4) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

41

5) สาขาการพยาบาลโสต ศอ นาสิก

4

7. โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงปัญหาประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะติดบ้านติดเตียง พยาบาลซึ่งเป็นกำ�ลังหลักในระบบสุขภาพ
ต้องสามารถให้บริการสุขภาพได้ครอบคลุมทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การลดปัจจัยเสี่ยง การรักษา
พยาบาล การฟืน้ ฟูสภาพ การดูแลระยะยาว และการดูแลระยะท้ายของชีวติ สภาการพยาบาลจึงได้จดั ทำ�โครงการ
พัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพยาบาล
ผู้จัดการระบบสุขภาพฯที่ประสบความสำ�เร็จ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพฯ วิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสำ�เร็จ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการ
ระบบสุขภาพฯ ที่มีประสิทธิภาพ มีการดำ�เนินโครงการ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษารูปธรรมการทำ�งานของพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพฯ โดยการส่งแบบสำ�รวจตนเอง
(Self report) ให้พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านการดูแลผูส้ งู อายุในโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกเขตบริการสุขภาพ เพือ่ ให้ขอ้ มูล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ
ระยะที่ 2 การคัดเลือกพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพฯ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จจาก 5 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
จากนั้นได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการทำ�งานของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำ�งานของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ โดยใช้บทเรียนที่ประสบความสำ�เร็จ
ระยะที่ 3 การศึกษาเจาะลึกการจัดการของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ ที่ประสบความสำ�เร็จที่
คัดสรรใน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) โรงพยาบาลนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 2) โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3) โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 4) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 5) โรงพยาบาล
สิงหนคร จังหวัดสงขลา
ระยะที่ 4 การลงพื้นที่เพื่อสอบทานข้อมูลระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลตัวอย่าง
ทั้ง 5 พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของพยาบาลผู้รับผิดชอบระบบการดูแลผู้สูงอายุจาก 5 โรงพยาบาล
ผลการดำ�เนินงาน
1. การจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ ระหว่างวันที่
25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในรูปแบบหนังสือ วิดีทัศน์ นิทรรศการ และนำ�
เสนอโครงการการดูแลระยะยาวแบบปากเปล่า และโปสเตอร์โดยพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ จากเขตสุขภาพ
ทัว่ ประเทศ อีกทัง้ จัดเวทีให้ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ �ำ หรับผูก้ �ำ หนดนโยบาย นักวิชาการ นักวิจยั ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับระบบการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผูแ้ ทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล จำ�นวน 500 คน
2. จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และการดูแลระยะยาวสำ�หรับผูส้ งู อายุ
3. จัดทำ�หนังสือ 3 เล่ม คือ “พยาบาล ผูจ้ ดั การระบบการดูแลสุขภาพ” “รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุ” และ “บทบาทพยาบาลในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาว
สำ�หรับผู้สูงอายุ”

8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล
สภาการพยาบาลเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย ในการขับเคลือ่ นการส่งเสริม
สนับสนุนและปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ผ่านมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถาบันผลิตพยาบาล สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน และผูแ้ ทนจากมูลนิธศิ นู ย์นมแม่ฯ เพือ่ ดำ�เนินการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้สอบถามข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
จากสถาบันการศึกษาพยาบาล และได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารบูรณาการหลักสูตรการเลีย้ งลูก
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ด้วยนมแม่ ข้อมูลสำ�คัญพบว่าประเด็นเนือ้ หาสาระการสอนเรือ่ งนมแม่ยงั ไม่
กระชับ การวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรูย้ งั ไม่เน้นสมรรถนะทีบ่ ณ
ั ฑิตพึง่ ตนเอง
ได้ (Entrustable Professional Competency) ขาดสื่อ และอาจารย์
พยาบาลบางส่วนยังขาดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา
สอดคล้องกับสาขาแพทยศาสตร์ คณะกรรมการทัง้ ในสาขาพยาบาลศาสตร์
และแพทยศาสตร์จึงวางแผนร่วมกันพัฒนาทั้งในส่วนของหลักสูตร การวัด
และการประเมินผล สื่อ รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนต่อไป
ในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถาบันผลิตพยาบาล” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
เซ็นจูร่ี ปาร์ค กรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล จำ�นวน 20 คน เป็นการประชุมต่อเนือ่ งเพือ่ นำ�ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม
2561 มาจัดทำ�ร่างสมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อยที่คาดหวังในการฝึกประสบการณ์ในหน่วยบริการที่เกี่ยวกับ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทัง้ ภาคทฤษฎี และการฝึกประสบการณ์ในแต่ละหน่วยบริการทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ซึง่ จะดำ�เนินการต่อเนือ่ ง
ในปีงบประมาณ 2563 เพือ่ ให้ได้สมรรถนะบัณฑิตพยาบาลด้านการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และแนวทางการจัดการเรียน
การสอน การวัด การประเมินผล เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กำ�หนด เป็น
พยาบาลวิชาชีพที่สามารถปกป้อง สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำ�เนินกิจกรรมข้างต้นคณะกรรมการฯ ได้จดั ทำ�เป็นรายงานกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่
ปรับปรุงและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล และ
เผยแพร่เพื่อให้สถาบันนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และจะดำ�เนินการต่อเนื่องในปี 2563 เพื่อให้บัณฑิตพยาบาลสามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เด็กไทยได้กินนมแม่ได้ตามเป้าหมายของประเทศ

9. โครงการประเมินผลการนำ�รูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สภาการพยาบาล ได้ดำ�เนินการจัดทำ�โครงการการจัดทำ�รูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ด้วยการสำ�รวจสถานการณ์การสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากทุกสถาบันการศึกษาพยาบาล และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
สถานการณ์ ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการนำ�การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลนำ�ไปพัฒนารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล

57

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีส่ อดคล้องสถานการณ์การปฏิบตั จิ ริง ได้มกี ารพัฒนารูปแบบการบรรจุการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเผยแพร่ให้ทุกสถาบันการศึกษาพยาบาลนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในหลักสูตรฯ ของแต่ละสถาบันในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปี 2562 มีการดำ�เนินงานดังนี้
1. จัดทำ�คู่มือการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อ
ให้อาจารย์พยาบาลมีแนวทางการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
ทางการพยาบาล โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในการพัฒนาบัณฑิตให้มสี มรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
มอบให้ทกุ สถาบันการศึกษาพยาบาล รวมถึงการจัดทำ� QR code ให้อาจารย์สามารถ download ไปใช้อย่างทัว่ ถึง
เผยแพร่ใน website ของสภาการพยาบาล
2. จัดทำ�หลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และจัดอบรมครูผู้สอน โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”
ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสามารถนำ�ความรู้และวิธีการที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง สร้างบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานในขอบเขตหน้าที่ตามนโยบายของประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU
Country) ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำ�นวยการวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ครูผู้สอนรายวิชาการพยาบาลสาขาต่าง ๆ ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้แทน
กรรมการออกข้อสอบสภาการพยาบาล และอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาฯ จำ�นวน 200 คน
ครูผสู้ อนทีเ่ ข้าร่วมอบรมมีความเห็นว่า หลักสูตรการอบรมนีเ้ หมาะสมสำ�หรับการพัฒนาครูผสู้ อนในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมของหัวข้อหลักสูตรการอบรมเหมาะสมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
3. รวบรวมสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล
เพื่อให้อาจารย์พิจารณาเลือกใช้สื่อประกอบการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรายวิชาต่าง ๆ และเผยแพร่ให้
อาจารย์ได้ทราบทั่วกัน โดยใส่ไว้ในภาคผนวกคู่มือการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มอบให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกสถาบัน
4. โครงการวิจัยการประเมินติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
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๑๐. การกำ�หนดบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์
จากสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีการออกพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ให้สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องดำ�เนินการภายใต้เงื่อนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกฎหมายยังอนุญาตให้หน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าที่
ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่
ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
หรือสภากาชาดไทย สามารถครอบครองกัญชาได้เพื่อการศึกษาวิจัย ขณะนี้จึงมีหลาย ๆ หน่วยงานร่วมมือกันผลิต
และวิจัย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มกัญชาทางการแพทย์เป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการ
(Service Plan) อีกทั้งมีนโยบายเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว
มากกว่า 30 โรงพยาบาล
พยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้กญ
ั ชาทางการแพทย์อย่างไม่ทวั่ ถึง อีกทัง้ กรมการแพทย์ไม่ได้ระบุบทบาทของพยาบาลให้ชดั เจน กล่าว
เพียงให้อยู่ในส่วนของการคัดกรองและไม่ได้มีการเตรียมให้ความรู้พยาบาลก่อนการดำ�เนินการ ทำ�ให้พยาบาลต้อง
เผชิญกับความยากลำ�บากในสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ตามนโยบายโดยไม่ทราบข้อมูล อีกทัง้ ในกฎหมายยังมิได้มกี ารระบุขอบเขต
หน้าที่ของพยาบาลให้ชัดเจนทั้งด้านการบริหารยาและติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นบทบาทที่สำ�คัญมากของพยาบาล
ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยของประชาชนผูใ้ ช้สารสกัดกัญชา พยาบาลผูเ้ กีย่ วข้องกับการให้บริการกัญชาทางการแพทย์
ต้องได้รบั ความรูท้ จี่ �ำ เป็นเกีย่ วกับกัญชาทางการแพทย์และบทบาทของพยาบาลโดยต้องผ่านการอบรมและสอบผ่าน
หลักสูตรที่รับรองโดยสภาการพยาบาลจึงจะสามารถปฏิบัติงานให้บริการได้
สภาการพยาบาลจึงได้แต่งตั้งคณะทำ�งานการจัดทำ�ร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์
เพื่อทำ�หน้าที่ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และบทบาทของพยาบาลในการใช้
กัญชาทางการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเสนอร่างนโยบาย และ/หรือ บทบาทของพยาบาลกับ
การใช้กัญชาทางการแพทย์ อยู่ระหว่างดำ�เนินการ ดังนี้
1. (ร่าง) หลักสูตรอบรมการดูแลผู้ที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ
(หลักสูตร 2 วัน)
2. จัดทำ�หนังสือ “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำ�หรับพยาบาล”

11. การกำ�หนดบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแลผู้ป่วย
สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำ�งานกำ�หนดบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแล
ผูป้ ว่ ย เพือ่ ศึกษาความจำ�เป็นและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ Syringe driver ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยระยะท้าย และกำ�หนด
ร่างบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแลผู้ป่วย ในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
มีผลการดำ�เนินงานดังนี้
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1. ร่างแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล เรือ่ ง การพยาบาลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองทีไ่ ด้รบั การให้ยาใต้ผวิ หนัง
อย่างต่อเนื่อง (Nursing Practice Guideline : Palliative Care Patients Receiving Drugs by Continuous
Subcutaneous Infusion)
2. ร่างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “การบริหารจัดการยาคุมอาการทางชั้นใต้ผิวหนังอย่างต่อ
เนื่อง(Continuous Subcutaneous Infusion : CSCI)”

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ทางการพยาบาล
ด้วยสภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
การพยาบาลของประเทศทีม่ คี วามเข้มแข็ง จะสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ี เพิม่ พูนคุณภาพชีวติ ของประชาชน
จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�วิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงาน
1. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล ในปี
พ.ศ. 2558 รวมจำ�นวน 10 ชุดโครงการ มีผขู้ อยุตแิ ละคืนทุนวิจยั จำ�นวน 1 เรือ่ ง ในปี 2561 มีผสู้ ง่ รายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ จำ�นวน 4 เรื่อง และในปี 2562 มีผู้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพิ่ม จำ�นวน 3 เรื่อง คือ
ลำ�ดับ

ชื่อ – สกุล

ชุดโครงการวิจัย

1.

ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์

การสังเคราะห์ข้อความรู้จากคำ�ร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต่อ
สภาการพยาบาล

2.

รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ

ความต้องการการพยาบาลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับปฐมภูมิ

3.

รศ.ร.ต.อ.หญิง ดร. ยุพิน อังสุโรจน์

การวิเคราะห์อนาคตภาพการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลไทยในประชาคมโลก

งานวิจัยที่เหลืออีก 2 เรื่องอยู่ระหว่างการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป
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2. โครงการวิจยั เรือ่ งบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลือ่ นระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ
บทบาทการทำ�งานของพยาบาลตามโครงสร้ างการบริ ห ารงานในการบริ การสุ ขภาพระดั บปฐมภู มิที่มี
การเปลีย่ นแปลงย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบตั งิ าน การคงอยู่ และผลลัพธ์ของการให้บริการ
สภาการพยาบาลจึงได้แต่งตั้งคณะทำ�งานโครงการวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมการพยาบาลในการบริการ
ระดับปฐมภูมิ เพือ่ ศึกษาบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในการขับเคลือ่ นบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
โดยครอบคลุม (๑) ด้านโครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างงานบริการในระดับปฐมภูมิ (๒) ด้านกระบวนการ ได้แก่ บทบาท
การให้บริการของพยาบาลเพือ่ ดูแลปัญหาสุขภาพ กลุม่ เป้าหมาย และกิจกรรม/โครงการบริการสุขภาพทีส่ �ำ คัญต่าง ๆ
ในชุมชน บทบาทและกระบวนการทำ�งานเป็นทีมสุขภาพ (๓) ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูใ้ ช้บริการทางสุขภาพ
(clinical outcome) ผลลัพธ์ตอ่ ชุมชน ได้แก่ อัตราความครอบคลุมเป้าหมายการบริการ สถิตชิ พี ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้
ต่อพยาบาล ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนปัจจัยทีเ่ อือ้ และหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั บิ ทบาท
ความรับผิดชอบดังกล่าว
ผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลในการกำ�หนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความชัดเจนในบทบาทความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล การร่วมปฏิบัติงานเป็นทีมให้บริการสุขภาพกับสหสาขาวิชาชีพ
ความจำ�เป็นทีต่ อ้ งได้รบั การสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน ความเหมาะสมของการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทน การพัฒนา
ศักยภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติ และความก้าวหน้าของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ทีเ่ ป็นรากฐานสำ�คัญของการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนต่อไป ระยะเวลาดำ�เนินโครงการเริม่ ตัง้ แต่
1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดถึง 30 กันยายน 2562
ในปี 2562 มีการประชุมคณะทำ�งาน จำ�นวน 6 ครั้ง เพื่อกำ�กับ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำ�เนินการ
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงานเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน และหลักฐานในการ
เบิกค่าใช้จ่ายสำ�หรับการดำ�เนินการวิจัย นอกจากนี้ รศ.ดร. สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ได้ร่วมเป็นวิทยากรนำ�เสนอ
ภาพรวมของการทำ�งานในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะ
ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” ในหัวข้อ “พลิกโฉมประเด็นการวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบบริการและการศึกษาพยาบาล”
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการศึกษาวิจัยพบว่าพยาบาลมีบทบาทความรับผิดชอบและศักยภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย ทั้งการรักษาโรคเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพวัยต่าง ๆ รวมทั้งการดูแลให้การพยาบาลแก่
ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ซึ่งควรมีการพัฒนาระบบเครือข่าย
การพยาบาลระดับปฐมภูมิ และการพยาบาลเฉพาะทางในชุมชนร่วมกับพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
และควรทำ�การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการพยาบาลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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3. โครงการวิจัยหลักความยุติธรรมของระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรู้ของพยาบาลไทย
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง ในฐานะนายกสภาการพยาบาลที่มีภารกิจในการกำ�กับดูแลกำ�ลังคนสาขาพยาบาล
ศาสตร์ทวั่ ประเทศ มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั ว่าระบบบริการสุขภาพไทยเป็นระบบทีม่ คี วามยุตธิ รรมสำ�หรับพยาบาล
ซึง่ เป็นกำ�ลังคนสาขาหลักในระบบสุขภาพไทยหรือไม่ และความยุตธิ รรมของระบบบริการสุขภาพไทยมีความสัมพันธ์
กับความยัง่ ยืนของระบบสุขภาพหรือไม่ ซึง่ ในการศึกษา ครัง้ นีม้ ติ คิ วามยัง่ ยืนของระบบสุขภาพจะเน้นเฉพาะประเด็น
ของความมัน่ คงของพยาบาลในการคงอยูใ่ นระบบสุขภาพ (work retention) จึงได้จดั ทำ�โครงการวิจยั หลักความยุตธิ รรม
ของระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรู้ของพยาบาลไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายและหาความสัมพันธ์
ร่วมกับการสัมภาษณ์กลุ่มและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรคือพยาบาลวิชาชีพ
ทัว่ ประเทศ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ ดังนีค้ อื เป็นพยาบาลวิชาชีพทีก่ �ำ ลังปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
สุขภาพทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน และสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา ระยะเวลาดำ�เนินการ 1 ปี ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รบั อนุมตั สิ นับสนุนโครงการวิจยั จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสนับสนุนการสร้างงานวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยการวิจยั ที่
ดำ�เนินการจะต้องเป็นงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมุง่ เน้นให้เกิดเป็นรูปแบบและแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในทุกบริบทการบริการ
สุขภาพและการบริการพยาบาล โดยคำ�นึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัย และนักวิจัย สภาการพยาบาลจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ความเห็นชอบการดำ�เนินโครงการวิจยั ของสภาการพยาบาล
หรือโครงการที่ สภาการพยาบาลมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานวิจัย และโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่จะขอ
ดำ�เนินการที่สภาการพยาบาลหรือขอรับทุนสนับสนุนจากสภาการพยาบาล
ผลการดำ�เนินงาน
1. จัดทำ�วิธีดำ�เนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedures: SOPs) ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
2. จัดทำ�หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั สิ �ำ หรับผูว้ จิ ยั ในการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจยั โดยสอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมสากลสำ�หรับการวิจัย
3. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการดำ�เนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัย
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยที่เสนอให้พิจารณา เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกกลุ่ม จำ�นวน 14 โครงการ
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การจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล แถลงการณ์และการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือต่าง ๆ
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายที่ก�ำ หนดนโยบาย จุดยืนของสภาการพยาบาล ในประเด็น
สำ�คัญ ๆ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ทัง้ นีส้ ภาการพยาบาลได้จดั ทำ�ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล แถลงการณ์ และการทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ในปี
พ.ศ. 256๒ ดังนี้

ผลการดำ�เนินงาน
1. ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับอันตรายจาก
การปฏิบัติหน้าที่
ตามที่สภาการพยาบาลได้เคยนำ�เสนอข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติ
หน้าทีต่ อ่ กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ที่ 3 มิถนุ ายน 2557 เพือ่ ช่วยสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และได้ติดตามเรื่องมาโดย
ลำ�ดับแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึง
ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนและจัดทำ�ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับอันตราย
จากการปฏิบัติหน้าที่ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เหมาะสม และเป็นธรรมครอบคลุมทั้งมาตรการ
ด้านตัวเงินและมาตรการที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยเลขาธิการสภาการพยาบาลได้ทำ�หนังสือส่งข้อเสนอมาตรการเยียวยา
พยาบาลทีเ่ สียชีวติ ทุพพลภาพ หรือได้รบั อันตรายจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 7 มีนาคม 2562
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนความตายหรือทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
2. ค่าการขาดไร้อุปการะบุพการีหรือบุตรธิดา
3. ให้ทุนการศึกษากับบุตรธิดาในระดับสูงสุด ถึงปริญญาตรี
4. สวัสดิการด้านการดำ�รงชีวิตอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย
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2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และการดูแลระยะยาวสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ
สภาการพยาบาลได้ขับเคลื่อนระบบโครงการพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาว
ในผูส้ งู อายุ จากการสนับสนุนงบประมาณของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนำ�เสนอ
รูปแบบกลางในการดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ ได้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นบทบาทของพยาบาล
ในการทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยการคัดเลือกรูปแบบที่โดดเด่นที่สุดใน
แต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ โรงพยาบาลนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกคือ
โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเหนือคือ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคกลางคือ
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี และภาคใต้คือ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทั้ง 5 พื้นที่มีจุดเด่นที่
แตกต่างกันอาทิ เช่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เน้นการเชื่อมประสานแบบไร้รอยต่อ ขณะที่ โรงพยาบาล
บางละมุง เป็นเรื่องเครือข่ายชุมชน ส่วนโรงพยาบาลสระบุรี ใช้ระบบไอที และผู้เชี่ยวชาญมาเชื่อมประสานข้อมูล
ในการดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ซึง่ จุดเด่นของแต่ละตัวอย่างล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ระบบการดูแลสุขภาพของ
หน่วยงานนั้น ๆ ประสบความสำ�เร็จ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดการประชุมเรือ่ ง “การจัดเวทีพฒ
ั นานโยบายสนับสนุนการพัฒนา
บทบาทพยาบาล ผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ ซึง่ ในทีป่ ระชุมครัง้ นีไ้ ด้จดั ทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพชุมชน และการดูแลระยะยาวสำ�หรับผูส้ งู อายุ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว โดยตระหนักถึงความจำ�เป็นของการมีสว่ นร่วมในการพัฒนานโยบาย
การขับเคลื่อนระบบ โครงการพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูลรอบด้าน และนำ�ไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุต่อไป
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุ
1. จัดให้มี “ศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ” ที่นำ�แนวทางพร้อมทั้งขั้นตอนและวิธีการอันเป็น
จุดเด่นของทัง้ 4 รูปแบบมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินการ โดยให้ทมี การพยาบาลเป็นทีมหลักของการบริหารจัดการ
หน่วยบริการปฐมภูมิสำ�หรับประชากร 2,500 คน ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร
2. จำ�นวนศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุที่จะจัดตั้งขึ้น วิเคราะห์จากภาพรวมทั้งประเทศจำ�นวน
ประมาณ 14,133 ศูนย์ โดยกระจายในพื้นที่ซึ่งหน่วยบริการของรัฐยังไม่สามารถครอบคลุมได้ตามที่มาตรฐาน
กำ�หนด
3. งบประมาณการบริหารจัดการของศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ เสนอสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้การรับรองศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุให้เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
4. กลไกการควบคุม กำ�กับ คุณภาพและมาตรฐานการบริการของศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ
เสนอสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาการพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคท้องถิ่น
ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมควบคุม กำ�กับ คุณภาพและมาตรฐานการบริการ
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5. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน
และผู้สูงอายุ โดยการเสริมความเข้มแข็งให้การดำ�เนินงานของศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
6. สนับสนุนการพัฒนาการทำ�งานขององค์กรวิชาชีพร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการดูแลสุขภาพชุมชน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งใน
ระดับกำ�หนดยุทธศาสตร์ชาติ และระดับปฏิบัติการในพื้นที่
7. สภาการพยาบาลจะให้ความร่วมมือกับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และทุกองค์กรหน่วยงาน เพือ่ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และรูปแบบการดูแล
ระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุของประเทศไทยให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป อย่างต่อเนื่อง

3. ประกาศห้ามมิให้พยาบาลฉีดยา Diclofenac
เนื่องจากยา Diclofenac ชนิดฉีด ซึ่งเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านอักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ มีรายงาน
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อผู้รับบริการภายหลังการฉีดยามีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับคู่มือการดำ�เนินงาน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual) โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (2558) แนะนำ�ให้จำ�กัดการใช้ยา
Diclofenac ชนิดฉีด เฉพาะโรงพยาบาลระดับตติยภูมขิ นึ้ ไป โดยให้แพทย์เฉพาะทางเป็นผูใ้ ห้บริการแก่ผรู้ บั บริการ
สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครัง้ ที่ 9/2562 เมือ่ วันที่ 16
กันยายน 2562 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด
ข้อ 2 ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการดูแลผู้รับบริการ
ก่อนและหลังการฉีดยา Diclofenac ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยประกาศสภาการพยาบาลเรื่องห้ามมิให้ฉีดยา Diclofenac ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2562

4. แถลงการณ์สภาการพยาบาลกรณีการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้ที่ไร้สถานะทางทะเบียน
ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสมัครสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จากสถาบันแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ไร้สถานะ
ทางทะเบี ย น (ไร้ สั ญ ชาติ ) และได้ นำ � ไปสื่ อ สารกั น ในสั ง คมออนไลน์ ว่ า สภาการพยาบาลปฏิ เ สธการรั บ สมั ค ร
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ นั้น สภาการพยาบาลจึงได้ออกแถลงการณ์กรณีการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้ที่ไร้สถานะทางทะเบียน โดยปกตินักศึกษาพยาบาลที่เป็น
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ผู้ไร้สถานะทางทะเบียน สามารถยื่นสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับ
สภาการพยาบาลได้ แต่เนื่องจากการสมัครสอบในปัจจุบันสภาการพยาบาลกำ�หนดให้สมัครสอบทาง online ผ่าน
web Application เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธจากระบบเพื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
สภาการพยาบาลเพื่อดำ�เนินการให้ และสำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาซึ่งเป็นผู้ไร้สถานะทางทะเบียน (ไร้สัญชาติ)
ทีม่ ปี ญ
ั หารายนี้ สภาการพยาบาลได้ตดิ ตาม ให้น�ำ หลักฐานมาติดต่อกับสภาการพยาบาลเพือ่ การสมัครสอบวัดความรู้
เพือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตอ่ ไปแล้ว สำ�หรับเรือ่ งสถานะทาง
ทะเบียนของนักศึกษาพยาบาลทีเ่ ป็นผูไ้ ร้สญ
ั ชาตินนั้ สภาการพยาบาลจะได้ท�ำ ความเข้าใจกับผูบ้ ริหารของทุกสถาบัน
การศึกษาให้ชว่ ยเป็นธุระดำ�เนินการติดต่อกับทางราชการเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั สัญชาติกอ่ นทีน่ กั ศึกษาจะจบการศึกษา
ซึ่งหลาย ๆ สถาบันได้ดำ�เนินการอยู่แล้ว

5. (ร่าง) นิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ
นิยามอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพยาบาล
ด้วยกองส่งเสริมการมีงานทำ� กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่ดำ�เนินการปรับปรุงการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ส อดคล้ องกับมาตรฐานสากล ได้มี การแต่ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและงานทีเ่ กีย่ วข้อง และขอให้
สภาการพยาบาลพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมโครงสร้างชือ่ อาชีพ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมด้านการพยาบาล
นายกสภาการพยาบาลมีค�ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะทำ�งานพิจารณาร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำ�เนินการยกร่างประเภทนิยามอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของพยาบาล และได้นำ�เสนอ
(ร่าง) ดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม ดังนี้
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หมวดใหญ่ 1

ผู้จัดการ (Managers)

หมวดย่อย 13

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต และผูจ้ ดั การฝ่ายบริการเฉพาะด้าน (Production and specialized services managers)

หมู่ 134

ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ (Professional services managers)

หน่วย 1342

ผู้จัดการพยาบาล (Nurse Director )

หมวดใหญ่ 2

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Professionals)

หน่วย 22

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

หมู่ 222

พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์วิชาชีพ

หน่วย 2221

พยาบาลวิชาชีพ (Registered nurse)

1.

พยาบาลเฉพาะทาง

1.1

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1.2

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็ก
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1.3

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

1.4

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1.5

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

1.6

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

1.7

พยาบาลเฉพาะทางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2.

อาจารย์พยาบาล

3.

ผู้จัดการ/ผู้บริหารการพยาบาล

4.

พยาบาลนักวิจัย

หน่วย 2222

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Professional Nurse – Midwife)

1.

ผดุงครรภ์เฉพาะทาง

1.1

ผดุงครรภ์เฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์

1.2

ผดุงครรภ์เฉพาะทางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 3

หมวดใหญ่ 3

หมู่ 322	

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(Nursing and midwifery associate professionals)

หน่วย 3221

ผู้ช่วยพยาบาล (Practical nurse/Nursing Assistant)

6. การกำ�หนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ได้มีมติกำ�หนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วย
โดยตรงให้สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และ
สามารถเลือกปฏิบัติได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. คุม้ ครองประชาชนในการรับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผูร้ บั บริการ สามารถจำ�แนกได้วา่
รับบริการจากบุคลากรประเภทใด และมีขอบเขตการปฏิบัติงานได้ระดับใด ทั้งนี้เพื่อคุณภาพมาตรฐานงานบริการ
และความปลอดภัยของประชาชน
2. ถูกต้องตามหลักการสุขอนามัย คุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่นที่อาจถูกสัมผัสกับเชื้อโรค ขณะทำ�การรักษา
พยาบาลด้วย
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3. เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา และการเลือกปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และเป็น
สิง่ ทีค่ วรให้การเคารพ โดยการแต่งกายด้วยเครือ่ งแบบทีก่ �ำ หนดสำ�หรับพยาบาลมุสลิม ถือเป็นเครือ่ งแบบอีกทางเลือก
หนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องแบบปกติสำ�หรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติ ตามศาสนบัญญัติ
กำ�หนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไว้ 6 ประเภท ดังนี้
ข้อ ๑	 ชุดปฏิบตั งิ านสำ�หรับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสถานบริการสุขภาพ
ข้อ ๒ ชุดปฏิบัติงานสำ�หรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในชุมชน
ข้อ ๓	ชุดพิธีการสำ�หรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ ๔	ชุดปฏิบัติงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน
นอกสถานพยาบาล
QR code
ข้อ ๕ ชุดปฏิบัติงานสำ�หรับผู้ช่วยพยาบาล
ข้อ ๖	ชุดปฏิบัติงานสำ�หรับพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Care
givers)
ประกาศสภาการพยาบาลการกำ�หนดการแต่งกายของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้าน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และ
ประกาศเรื่องการแต่งกาย
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

7. มาตรการป้องกันและการแก้ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
เนือ่ งจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี ๒๕๖๒ เกิดเหตุความรุนแรงทะเลาะวิวาท พกพาอาวุธ ในสถานพยาบาล
บ่อยครัง้ ส่วนใหญ่เกิดเหตุในโรงพยาบาลต่างจังหวัด และช่วงเวลาเกิดเหตุตงั้ แต่บา่ ยสามโมงเป็นต้นไป ซึง่ เป็นช่วงที่
มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำ�ห้องฉุกเฉินน้อย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา
สภาการพยาบาล และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินทีป่ รากฏเป็นข่าว
ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย การคุกคามหรือทำ�ร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นอุปสรรคและ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และขวัญกำ�ลังใจของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษา
ผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำ เป็นต้องได้รบั การรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ตลอดจนประชาชนทีเ่ ข้ารับการรักษาอาจได้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องในปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันจัดเสวนาเรือ่ ง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา”
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี เพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาล อาทิ การทำ�ให้
กฎหมายมีประสิทธิภาพในการลงโทษผูก้ ระทำ�ผิดทัง้ ทางอาญาและทางแพ่ง การคัดแยกผูป้ ว่ ยฉุกเฉินทางพฤติกรรม
และอารมณ์ การประกันชีวิตให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขในช่วงเทศกาลสำ�คัญ
ควรเพิ่มอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทหาร เข้ามาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มจำ�นวนกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล
กรณีที่เกิดเหตุภายนอกโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำ�รวจควรแยกคู่กรณีเข้ารับการรักษาให้เหลื่อมเวลากัน หรือ
คนละโรงพยาบาล เพื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันต่อในโรงพยาบาล การพัฒนาห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ชุมชนให้มมี าตรฐาน มีอตั ราบุคลากรทางการแพทย์ ให้เพียงพอต่อการรักษา เพือ่ ลดความไม่พอใจของผูป้ ว่ ยและญาติ
จากการรอตรวจนาน รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล และแจ้งเหตุวิวาททันที
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การเพิ่มโทษและดำ�เนินคดีทางกฎหมายต่อผู้กระทำ�ความผิดอย่างถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซํ้า รวมถึง
การป้องกันไม่ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าไปภายในห้องฉุกเฉินและการแก้ไขเพือ่ ป้องกันเหตุรนุ แรงในโรงพยาบาลในระยะยาว
ภาคสังคม ชุมชน ต้องช่วยกันรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงผละกระทบ และบทลงโทษที่จะได้รับหากกระทำ�
ความรุนแรงในสถานพยาบาล

8. การจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล
(Nurses’ Aides/Caregivers)
เนื่องจากพันธกิจหลักของสภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย คือการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แต่ในภาวะปัจจุบันสถานการณ์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มจำ�นวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรงจากการเกิดโรคร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงสังคมไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบปัญหามีโรคเรื้อรังร่วมด้วย ส่งผลให้อยู่ในภาวะพึ่งพาต้องการการดูแลในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันหรืออาจมีปญ
ั หาทุพพลภาพระยะยาวในจำ�นวนนีร้ อ้ ยละ 1.6 เป็นผูป้ ว่ ยติดเตียงไม่สามารถเคลือ่ นทีภ่ ายใน
บ้าน หรือโดยลำ�พังต้องการการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ ในขณะทีพ่ ยาบาลวิชาชีพมีจ�ำ นวนไม่เพียงพอต่อการดูแล
ทัง้ ในสถานบริการและในชุมชน สภาการพยาบาลตระหนักถึงความต้องการบริการของประชาชน จึงให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ จะต้องมีมาตรฐานการดูแลที่มีคุณภาพ
มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และต้องคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไม่ให้มีบริการของผู้ดูแลก้าวล่วงวิชาชีพ
การพยาบาล และต้องมีจรรยาบรรณในการให้บริการ ผูท้ ท่ี �ำ หน้าทีใ่ นการดูแลจึงต้องมีหลักเกณฑ์รบั รอง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
และญาติมคี วามไว้วางใจในการให้การดูแล และเพือ่ เป็นการประกันคุณภาพ สภาการพยาบาลจึงได้ก�ำ หนดแนวทาง
การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวโดยมีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นผูจ้ ดั การการดูแล มีการทำ�งานในลักษณะ
เป็นทีมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานให้การดูแล โดยพนักงานให้การดูแลจะต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
สภาการพยาบาลจึงมีนโยบายที่จะดำ�เนินการขอจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของพนักงาน
ให้การดูแลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (Occupational Standard and Professional Qualifications)
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) เพื่อให้พนักงานให้การดูแล
ได้มกี ารรับรองความรูค้ วามสามารถ สมรรถนะและทักษะในการทำ�งานตามมาตรฐานอาชีพ ซึง่ จะเป็นการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้วย
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9. จัดทำ�ร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลมีค�ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการทีถ่ อื ว่าเป็นการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลนั้น
มีการประชุมคณะทำ�งาน จำ�นวน 6 ครั้ง โดยได้ทบทวนความรู้และหัตถการต่าง ๆ ที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติทั้งใน
โรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สถานบริการสาธารณสุข และการพยาบาลทีบ่ า้ นและชุมชน
ได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ปรับปรุง “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550” โดยยกร่างแยกเป็น 2 ข้อบังคับคือ
1.1 ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
1.2 ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
2. จำ�แนกหัตการทีเ่ ป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ เป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย
2.1 หัตถการทัว่ ไปทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทุกคนสามารถทำ�ได้
2.2 หัตถการทีก่ ระทำ�โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือ เป็นการปฏิบัติการพยาบาลของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติสาขาต่าง ๆ ที่สภาการพยาบาลรับรอง
2.3 หัตถการที่กระทำ�โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (APN)
3. สาระสำ�คัญที่มีการเพิ่มเติมหัตถการที่เป็นการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป ได้แก่ การให้ออกซิเจนเพื่อ
การบรรเทาอาการ หรือการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของผู้ป่วย การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดำ�
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะขาดนาํ้ หรือภาวะช็อค การเปิดทางเดินหายใจให้โล่งด้วยการใช้อปุ กรณ์เปิดทางเดินหายใจโดยไม่ใช้
ท่อทางเดินหายใจ การดูดเสมหะ การเคาะปอด การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การเช็ดตา ล้างตา (Eye irrigation)
การล้างจมูก การสวนปัสสาวะในรายที่ไม่มีข้อห้ามหรือไม่มีข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดอันตราย การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
การสอดใส่สายยาง (NG Tube) ลงไปในกระเพาะอาหารเพือ่ ให้อาหารหรือล้างสารพิษในรายทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งชีอ้ นั ตราย
ต่าง ๆ เกิดขึ้น การให้ยาและสารนํ้าทางหลอดเลือดดำ� (ยกเว้นการให้ยาเคมีบำ�บัด และยากลุ่มสารละลายทึบรังสี
และการให้ยาผ่านสายสวนหลอดเลือดดำ� เช่น Peripherally Inserted Central Catheter (PICC Line) ที่ต้อง
ผ่านการอบรม) และการให้ภูมิคุ้มกันโรค และได้นำ�เสนอความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานฯ
4. ข้ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง ควรสนั บ สนุ น ให้ มี
คณะทำ�งานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ รวมทั้ง
พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา หรือ Advanced Practice Nurse (APN) เพือ่ ดำ�เนินการยกร่างรายการหัตถการ
ตามข้อ 2 โดยละเอียดเพื่อจัดทำ�ประกาศตามข้อบังคับฯ ต่อไป
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมือวันที่ 17 มิถุนายน 2562 มีมติเห็น
ชอบและให้แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อยกร่างรายการหัตถการที่เป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประกอบ
วิชาชีพการผดุงครรภ์ ตามที่คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลได้จำ�แนกประเภทไว้
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ผลการดำ�เนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลมีวตั ถุประสงค์ทสี่ �ำ คัญประการหนึง่ คือการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยสภาการพยาบาลได้จดั ระบบ
และส่งเสริมให้การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีมาตรฐานในทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล มีการประเมินหลักสูตร และรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลตามกฎหมายวิชาชีพที่ต้องคุ้มครองผู้
บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการดำ�เนินงาน
1. การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี ๒๕๖๒
รวมจำ�นวน ๓๐ สถาบัน ดังนี้
๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำ�ปาง
๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๖) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๗) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย–แปซิฟิก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

๒. การให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันทีจ่ ะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำ�นวน ๔ สถาบัน ดังนี้
1) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
3) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
4) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
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3. การให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
ในปี พ.ศ. 256๒ ดังนี้
3.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมจำ�นวน ๑๕ หลักสูตร
●●หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำ�นวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

1)

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะคณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท จำ�นวน ๑๓ หลักสูตร ได้แก่

●●

ลำ�ดับ

หลักสูตร

1)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

2)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

3)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

5)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

6)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

7)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

8)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ลำ�ดับ
9)

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)

10) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
11) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

สถาบัน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

12) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

3.2 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมจำ�นวน ๑๓ หลักสูตร
ลำ�ดับ
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หลักสูตร

สถาบัน

1)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี

3)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยการพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร

7)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

8)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

9)

Bachelor of Nursing Science Program (International Program)
Revised in 2562 B.E.
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ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

10) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

11) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

12) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

1๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

3.3 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมจำ�นวน 1๙ หลักสูตร ดังนี้
ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

1)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี

2)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรภาคพิเศษ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา

3)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น

4)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์

5)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี

6)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

7)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

8)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

10)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
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ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

11) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

12) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

13) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี

๑๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

๑๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

๑๖) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

๑๗) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

๑๘) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา

๑๙) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิทยาลัยพยาบาลตำ�รวจ

3.4 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รวมจำ�นวน 1 หลักสูตร ดังนี้
ลำ�ดับ
1)

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒)

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ�หลักสูตร และ/
หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ�หลักสูตร และ/
หรือปรับเนือ้ หาหลักสูตร ในหลักสูตรทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำ�นวน 3๗
หลักสูตร ประกอบด้วย
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1)
2)
3)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

จำ�นวน 11 หลักสูตร
จำ�นวน	24	 หลักสูตร
จำ�นวน  2	 หลักสูตร

5. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการขอเปลีย่ นแปลงแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล จำ�นวน 45 สถาบัน

๖. การขอเทียบวุฒกิ ารศึกษาเพือ่ ขอสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของผู้สำ�เร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
มีผู้สำ�เร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ ขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 256๒ จำ�นวน 1๐ คน
ลำ�ดับ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ประเทศ

จำ�นวน
(คน)

มีสิทธิสมัครสอบความรู้
เพื่อรับใบอนุญาต

1)

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

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

2)

Bachelor of Nursing จาก University Muhammadiyah of
Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย

3

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

3)

Bachelor of Nursing จาก Institute of Health Science
Muhamadiyah Palembang ประเทศอินโดนีเซีย

2

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

4)

Bachelor of Nursing จาก มหาวิทยาลัยอิสยิยาฮ์ ยอคยาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

5)

Bachelor of Nursing Science จาก University of Charleston
West Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

6)

Bachelor of Science จาก Tzu Chi University, ประเทศไต้หวัน

2

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

7. เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และสถานการณ์ปัจจุบัน
๗.๒ จัดประชุมและรับฟังคำ�ชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 4 สภาการพยาบาล ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร/ผูร้ บั ผิดชอบของสถาบันการศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบัน
การศึกษาพยาบาลเอกชน ที่สภาการพยาบาลรับรอง จำ�นวน 98 สถาบัน รวม 186 คน
7.3 จัดทำ�คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำ�หรับสถาบันที่มีผู้สำ�เร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบัน
การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๗.4 ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรต้นแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาอื่น
๗.๔ ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรต้นแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานธุรการหอผู้ป่วย (ระยะเวลาอบรม 6 เดือน)
7.5 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต้นแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรภาคพิเศษ)
7.6 จัดทำ�รายงานสภาพปัญหาการขาดแคลนกำ�ลังคนสาขาพยาบาลในระบบบริการสาธารณสุขไทย และ
ข้อเสนอการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
7.7. ให้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการจัดทำ�หลักสูตรและเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses’ aides/Caregivers) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานธุรการหอผู้ป่วย

8. คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาลแห่งชาติ
๘.1 จัดทำ�โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ปีการศึกษา 2561 – 2570) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561 – 2562) ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติการดำ�เนินงานโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
8.๒ เตรียมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 เรือ่ ง Transforming Nursing
Education in a Changing Health System ในปี พ.ศ. 2563 โดยคาดหวังว่าจะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงทางด้านสุขภาพและสังคม เพือ่ ให้ประชาชนและสังคมมีสขุ ภาวะ
ที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยกำ�หนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ� “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในประเด็นย่อย 5 ประเด็น และมอบหมายเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลรับผิดชอบงาน ดังนี้
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การประชุม

เรื่อง

วันประชุม

ผู้รับผิดชอบ

ครั้งที่ 1

Research and
innovation in
nursing education

ระหว่างวันที่
28–29 ตุลาคม
2562

ครั้งที่ 2

Transformative
education for
future nurses

ระหว่างวันที่ 3–4 คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1
กุมภาพันธ์ 2563 1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
5) สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ครั้งที่ 3

Quality assurance
for nursing
institutional
development

ระหว่างวันที่
12–13 มีนาคม
2563

ครั้งที่ 4

Curriculum design
for future nurses
and health
system

ระหว่างวันที่ 2–3 คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 2
เมษายน 2563 1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
5) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
6) วิทยาลัยพยาบาลตำ�รวจ
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8)	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
9) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 4
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
5) วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันบรมราชชนก
6) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 5
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
8) คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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การประชุม
ครั้งที่ 5

เรื่อง
Community
engaged nursing
education

วันประชุม

ผู้รับผิดชอบ

ระหว่างวันที่ 4–5 คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3
พฤษภาคม 2563 1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
7) สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.) ของสภาการพยาบาลมีหน้าทีใ่ นการรับรองสถาบันที่
จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ รับรองหลักสูตรและโครงการอบรมระยะสั้น การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ด้วยตนเองสำ�หรับสมาชิก กำ�หนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่เข้าศึกษาอบรมได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผลการดำ�เนินงาน
1. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศ.น.พย. ให้การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และรับรองหลักสูตร/โครงการ
ระยะสั้นเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. 256๒ ดังนี้
1.1 รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 256๒ จำ�นวน ๔๕ แห่ง
1) สถาบันหลัก
จำ�นวน 1๘ แห่ง
– สมัครใหม่
จำ�นวน  ๓	 แห่ง
– ต่ออายุ
จำ�นวน 15	 แห่ง
2) สถาบันสมทบ
จำ�นวน	25	 แห่ง
– สมัครใหม่
จำ�นวน  ๗	 แห่ง
– ต่ออายุ
จำ�นวน	๑๘ แห่ง
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3) หน่วยงานอืน่ ๆ ทีส่ ภาการพยาบาลรับรองให้จดั กิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ส�ำ หรับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน/สถาบัน จำ�นวน ๒ แห่ง
สรุป สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่
31 ธันวาคม 256๒ มีสถาบันหลัก จำ�นวน 7๓ แห่ง สถาบันสมทบ จำ�นวน ๑๐๔ แห่ง หน่วยงานอื่น ๆ ที่สภา
การพยาบาลรับรองให้จดั กิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ส�ำ หรับบุคลากรภายในหน่วยงาน/สถาบัน
จำ�นวน 20๙ แห่ง
๑.2 รับรองหลักสูตร/โครงการระยะสัน้ ทีส่ ง่ ให้สภาการพยาบาลพิจารณา 2,213 หลักสูตร/โครงการ เฉลีย่
เดือนละ 185 หลักสูตร/โครงการ

๒. การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และจำ�นวนผู้ผ่านการอบรม
สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ในปี พ.ศ. 256๒ ดังนี้
๒.1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
1) หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล จำ�นวน ๗ หลักสูตร
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำ�นวน ๑ หลักสูตร ได้แก่
(1) การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้น จำ�นวน ๖ หลักสูตร ได้แก่
(1) การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 5 วัน)
(2) การพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 15 วัน)
(3) การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน)
(4) การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน)
(5) การพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน)
(ก) ารพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร 2 เดือน)
2) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ
จำ�นวน ๔๐ หลักสูตร
– หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง			
จำ�นวน ๓๓ หลักสูตร
– หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate
Nursing Residency Training) จำ�นวน ๗ หลักสูตร
๒.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
1) จำ�นวนผูผ้ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ตัง้ แต่ปี 2546 ถึง ๓๑ ธันวาคม 256๒
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำ�นวน ๖๔,๑๔๒ คน
๒) จำ�นวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ทุกสาขา
รวมจำ�นวน ๓๖,๑๕๐ คน จำ�แนกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
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ลำ�ดับ

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

จำ�นวน (คน)

1)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

27,๘๒๑

2)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

10

3)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

4)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

5)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

6)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)

7)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

8)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด

4๒๘

9)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด

๓๑๐

1,1๗๕
๘๘๔
3,๖๕๒
6๘๔
๑,๑๔๕

10) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

๔๑

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

3๖,1๕๐

๓. การจัดการศึกษาด้วยตนเองสำ�หรับสมาชิก
ศ.น.พย. จัดทำ�ชุดบทความวิชาการ และบทความวิชาการ Online เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเองในปี
พ.ศ. 256๒ ดังนี้
๓.1 ชุดบทความวิชาการ เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเอง จำ�นวน 2 เล่ม
บรรณาธิการ

ช่วงเวลาให้บริการ

จำ�นวน (คน)
ผู้ลงทะเบียน

ลำ�ดับ

เรื่อง

เล่มที่ 1๘

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

อ. สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
อ. เนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์

กรกฎาคม 2561 ถึง
ตุลาคม 2562

19,945

เล่มที่ 1๙

การผดุงครรภ์

รศ.ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล

๒๒ พฤศจิกายน ถึง
31 ธันวาคม 256๒

2,020

๓.2 บทความวิชาการ Online เพื่อให้สมาชิกศึกษาและเก็บหน่วยคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
จำ�นวน 3 เรื่อง
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ลำ�ดับ

ชื่อบทความ

ผู้เขียนบทความ

ช่วงเวลาที่ Online

จำ�นวนผู้ตอบแบบ
ทดสอบ (คน)

1.

การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
พว. เครือวัลย์ ศรียารัตน์
ของผู้รับบริการและบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

4 กุมภาพันธ์ ถึง
30 มิถุนายน 2562

62,310

2.

การพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสัน

ผศ. ศิริรัตน์ ปานอุทัย

1 กรกฎาคม ถึง
5 ธันวาคม 2562

71,590

3.

การป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายตํ่า
ในห้องผ่าตัด

พว. สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์
พว. สุชานันท์ บำ�รุงวงค์
พว. ธนิดา คงสมัย

เริ่ม 6 ธันวาคม
2562

41,442

๔. การบันทึกคะแนนและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ศ.น.พย. ได้ดำ�เนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ และขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองสำ�หรับผู้ผ่าน
การฝึกอบรมต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 256๒ ดังนี้
๔.1 การบันทึกหน่วยคะแนน จำ�นวน ๑,๒๖๔ โครงการ
ลำ�ดับ

รายการ

จำ�นวนโครงการ/หลักสูตร

1

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

๙๓๗

2

สถาบันอื่น ๆ ส่งรายชื่อผู้อบรมมาให้ ศ.น.พย. บันทึกหน่วยคะแนน

๓๒๗

4.2 การออกหนังสือรับรองสำ�หรับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ
ลำ�ดับ

ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

1

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

2

พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

3

การให้ยาเคมีบำ�บัด

จำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียน ในปี 256๒ (คน) รวมจำ�นวนทั้งสิ้น (คน)
๖๑๘

26,๙๖๗

๑๕

1๔๘

๒๘๒

7,๘๘๔

5. การจัดทำ�ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
ศ.น.พย. มีการดำ�เนินการจัดทำ�ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล และปรับแก้ประกาศสภาการพยาบาลที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ในปี 2562 ดังนี้
5.1 ร่างประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำ�หนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2562
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5.2 ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การ
ผดุงครรภ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จำ�นวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม) 2) ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 3) ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่ง แพทยสภา
ให้ความเห็นชอบแล้วและอยู่ระหว่างจัดทำ�เป็นข้อบังคับ

๖. การให้บริการสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ที่ดำ�เนินการอยู่มี 1 เว็บไซต์ คือ www.cnethai.org เพื่อให้บริการ
สมาชิกทำ�แบบทดสอบบทความวิชาการ หรือบทความออนไลน์ และในปี 2562 สภาการพยาบาลมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศ.น.พย. เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่สมาชิกโดยเริม่ ให้บริการผ่านเว็บแอพพลิเคชัน
5 ระบบ ได้แก่ 1) การขอหน่วยคะแนนรายบุคคล 2) การลงทะเบียนบทความวิชาการ 3) การรับรองสถาบันการศึกษา
ต่อเนื่อง 4) การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และ 5) การรับรอง
QR code
หน่วยคะแนนโครงการ/หลักสูตรระยะสัน้ และอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการทดสอบอีก 2 ระบบ
ได้แก่ 1) การบันทึกหน่วยคะแนน 2) การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผ่าน
การอบรม
การตรวจสอบหน่วยคะแนน และการยื่นคำ�ขอต่าง ๆ ของสมาชิกและสถาบัน
จะสามารถยื่นคำ�ขอผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชันบริการสมาชิก ใน services.tnmc.or.th

การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้จดั ให้มกี ารสอบความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยได้ด�ำ เนินงาน
ตามพันธกิจของสภาการพยาบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้รับบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผลการดำ�เนินงาน
1. การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2540 ในมาตรา 30 กำ�หนดให้ผมู้ สี ทิ ธิขนึ้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ต้องสำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและผ่านการสอบความรู้
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เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ เพื่อให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพมั่นใจว่าจะได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการสอบความรู้ฯ ประจำ�ปี 256๒ จำ�นวน 3 ครั้ง
ดังนี้
รายการ

ครั้งที่ 1/256๒
ครั้งที่ 2/256๒
ครั้งที่ 3/256๒
จำ�นวนรวม
1๖–1๗ มีนาคม 256๒ 2๒–2๓ มิถุนายน 256๒ 2๖–2๗ ตุลาคม 256๒
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวนผู้สมัครสอบ

๓,๓๐๔

9,๖๗๗

๕,๓๑๗

18,298

สอบครั้งแรก

๑,๓๖๕

๗,๘๘๓

๒๖๘

9,516

สอบแก้ตัว

๑,๙๓๙

๑,๗๙๔

๕,๐๔๙

8,782

สอบผ่าน 8 วิชา

1,3๕๘

๔,๘๑๑

๓,๓๒๐

9,489

สอบผ่าน 7 วิชา
(ยกเว้นผดุงครรภ์)

1๓4

๖๓๗

๓๗๑

1,142

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

๑

–

–

1

สอบครั้งแรก

–

–

–

–

สอบแก้ตัว

๑

–

–

1

สอบผ่าน 8 วิชา

๑

–

–

1

สอบผ่าน 7 วิชา
(ยกเว้นผดุงครรภ์)

–

–

–

–

1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง

2. การประเมินความรู้กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ
สภาการพยาบาลจัดให้มกี ารประเมินความรูฯ้ ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ เนือ่ งจากใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ เดิมขาดอายุ โดยจัดให้มีการประเมินความรู้ฯ จำ�นวน ๓ ครั้ง ในภาพรวม ดังนี้
2.1 กรณีมหี ลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 50 หน่วยคะแนน และยืน่ ขอรับ
ใบอนุญาตใหม่ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้วิชากฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 1 วิชา
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ชั้นหนึ่ง (คน)

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นสอง (คน)

จำ�นวนรวม (คน)

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

๒๙๙

๑๐

๓๐๙

จำ�นวนผู้สอบผ่าน

๒๘๔

 ๙

๒๙๓

รายการ

2.2 กรณีมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน หรือเก็บหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน แต่ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่เกินกำ�หนด 1 ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้ 8 วิชา
ชั้นหนึ่ง (คน)

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นสอง (คน)

จำ�นวนรวม (คน)

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

2๔๒

๓๕

2๗๗

จำ�นวนผู้สอบผ่าน

2๒๔

๓๒

๒๕๖

รายการ

3. การขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการขึน้ ทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล ให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ที่มีคุณสมบัติและดำ�เนินการถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔2 ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน 9,๕๑๖	 คน
สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง
จำ�นวน
– คน

4. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการขึน้ ทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและสอบความรู้ฯ
ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำ�หนด ในปี พ.ศ. 256๒ ดังนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน 9,๔๘๙	 คน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน 	๑,๑๔๒ คน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง
จำ�นวน
 ๑	 คน
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งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่ออายุบัตรประจำ�ตัวสมาชิกสภาการพยาบาล ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ใบอนุญาตฯ หมดอายุทกุ 5 ปี รวมทัง้ ให้บริการแก่สมาชิกในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่กรณีเปลีย่ น
ชื่อ – ชื่อสกุล หรือใบอนุญาตสูญหาย/ชำ�รุด ตรวจสอบสถานภาพของใบอนุญาต แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ
ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ แก้ไขอีเมล ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชัน จัดทำ�รายงานสถิติ
การต่ออายุใบอนุญาตประจำ�เดือน และจัดทำ�ฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

ผลการดำ�เนินงาน
1. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาล ได้ดำ�เนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ โดยดำ�เนินการผ่านระบบ
เว็บแอพพลิเคชัน ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
จำ�นวนผู้ที่
ใบอนุญาตหมดอายุ (คน)

จำ�นวนผู้ที่
ต่ออายุใบอนุญาต (คน)

28,498

27,440

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

171

109

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

30

10

28,699

27,559

171

111

การพยาบาล ชั้นสอง

2

–

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง

34

14

207

125

60.39

28,906

27,684

95.77

ประเภทและชั้น ของใบอนุญาตฯ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

รวมชั้นหนึ่ง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

รวมชั้นสอง
จำ�นวนรวมทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ

96.03
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๒. การให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
รายการ

จำ�นวน (คน)

การต่ออายุบัตรประจำ�ตัวสมาชิกสภาการพยาบาล

2๗,๖๘๔

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีสูญหายหรือชำ�รุด

๓๖๙

การแก้ไขชื่อ – นามสกุลในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

๕๕๙

การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

๗๖๗

การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ

๗๐๐

การตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

9,๑๒๒

แก้ไขอีเมล ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชัน

๒,๘๕๗

๓. สถานภาพการขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สิน้ สุดวันที 31 
่ ธันวาคม 256๒
ประเภทใบอนุญาตฯ
1. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

หญิง
จำ�นวน
ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

11,085

92.86 208,267

2. การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

462

3. การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

–

รวมใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง

11,547

4. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

3.87
–

รวม
จำ�นวน

97.95 219,352

ร้อยละ
97.68

1,512

0.71

1,974

0.88

183

0.09

183

0.08

209,962

221,509

379

3.18

2,163

1.02

2,542

1.13

5. การพยาบาล ชั้นสอง

6

0.05

46

0.02

52

0.02

6. การผดุงครรภ์ ชั้นสอง

5

0.04

463

0.22

468

0.21

รวมใบอนุญาตฯ ชั้นสอง

390

จำ�นวนรวมทั้งหมด

88
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๔. จำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แยกประเภทตามกลุ่มอายุ
สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 256๒
กลุ่มอายุ

ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

ชั้นสอง
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

รวม
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

< 25

10,245

4.63

3

0.10

10,248

4.56

25 – 29

40,618

18.34

83

2.71

40,701

18.12

30 – 34

37,088

16.74

77

2.51

37,165

16.55

35 – 39

22,951

10.36

24

0.78

22,975

10.23

40 – 44

32,539

14.69

156

5.09

32,695

14.56

45 – 49

27,306

12.33

270

8.82

27,576

12.28

50 – 54

19,394

8.76

406

13.26

19,800

8.82

55 – 59

20,103

9.08

785

25.64

20,888

9.30

60 +

11,265

5.09

1,258

41.08

12,523

5.58

221,509

98.64

3,062

1.36

224,571

100.00

จำ�นวนรวมทั้งหมด

การสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
กำ�หนดให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.) มีหน้าที่ดำ�เนินการฝึกอบรมและสอบ
ความรู้เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน 11 สาขา ดังนี้
1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 5) สาขาการผดุงครรภ์ 6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 7) สาขา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 8) สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
9) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 10) สาขาการพยาบาลมารดา–ทารก และ 11) สาขาการพยาบาลชุมชน
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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ผลการดำ�เนินงาน
1. การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สภาการพยาบาล โดย ว.พย.ท. ได้ดำ�เนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาล ซึง่ เป็นหลักสูตรต่อยอดของผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล และ
นับเป็นการจัดการศึกษาในระดับสูงสุดของพยาบาลวิชาชีพสายปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน
ทั้งหมด 3 ปี โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถาบันหลักที่เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี และการทำ�ผลงานวิจัย
ร่วมกับการปฏิบัติงานที่สถาบันต้นสังกัดอีก 1 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
หรือ Advanced Practice Nurse (APN) ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในสายงานการปฏิบัติการพยาบาล
ว.พย.ท. ได้เริม่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร รุน่ ที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา
ใน 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบตั ชิ มุ ชน เปิดสอนทีโ่ รงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และ 4) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เปิดสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สำ�เร็จการฝึกอบรม ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 6 ประจำ�ปีการศึกษา 2562
จำ�นวน 4 คน
1.2 ผู้สำ�เร็จหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ในปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 2 คน

๒. การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
วุฒบิ ตั ร หมายความว่า วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในสาขาที่ยื่นขอสอบ
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำ�เร็จจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จำ�นวน 2 คน และยื่น
สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้สอบผ่านได้
รับวุฒิบัตรฯ จำ�นวน 1 คน

3. การสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
หนังสืออนุมตั ิ หมายความว่า หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชน้ั หนึง่ ทีม่ ปี ระสบการณ์การปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ก ารออกหนังสืออนุมัติห รือวุ ฒิ บัตรเกี่ ย วกั บความรู้ ห รื อ ความชำ � นาญเฉพาะทางในวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560
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ในปี พ.ศ. 2562 ว.พย.ท. ได้จัดให้มีการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 9 คน และมีผู้สอบผ่าน 3 คน จาก 2 สาขา

4. การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ว.พย.ท. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร 4 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ 4) สาขาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต และหลักสูตรทั้ง 4 สาขานี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ว่าสามารถเทียบเท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกได้
โดยหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั รทัง้ 4 สาขานัน้ รับพยาบาลทีส่ �ำ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ทางการพยาบาลตรงสาขา เข้าหลักสูตรฝึกอบรมฯ และในระหว่างการฝึกอบรมจะต้องทำ�งานวิจัยให้เสร็จสิ้นก่อน
การเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล นอกจากนี้สภาการพยาบาลยังมีการสอบและมอบหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (อพย.) ให้แก่ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททางการพยาบาลขึ้นไป และปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสอบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท และมี ลั ก ษณะปริ ม าณงานที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย/ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ปั ญ หาซั บ ซ้ อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม แนวปฏิบัติทางคลินิก การสอน การพัฒนาคุณภาพบริการ และมีผลงานวิจัย
ตามที่กำ�หนด ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเท่าวุฒิบัตรดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาล โดย ว.พย.ท. ได้เสนอรายชื่อเพื่อขอรับรองวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ
ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก ใน 4 สาขาข้างต้น จำ�นวนรวมทั้งหมด 37 คน ดังนี้
1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำ�นวน 25 คน
2) สาขาการพยาบาลเด็ก จำ�นวน 3 คน
3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำ�นวน 2 คน
4) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำ�นวน 7 คน

5. พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2562 
สภาการพยาบาล ได้จดั พิธมี อบวุฒบิ ตั ร/หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2562 และประชุมวิชาการเรือ่ ง “ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบตั ขิ องพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในประเทศไทย” (Overcoming Challenges in APN Practice in Thailand) ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม
2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็นผูม้ อบวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั ิ และเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ มีผไู้ ด้รบั วุฒบิ ตั ร (วพย.) จำ�นวน 1 คน
หนังสืออนุมัติ (อพย.) จำ�นวน 3 คน และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำ�นวน 185 คน
ผู้ได้รับมอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจำ�ปี 2562

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล

91

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

ชื่อ – สกุล

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ไดรับวุฒิบัตร
1) นางกัญจนา ปุกคำ�

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

1) นางกชชุกร หว่างนุ่ม

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลราชวิถี

2) นางดวงมณี วิยะทัศน์

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

โรงพยาบาลพนมสารคาม

3) นางเพ็ญนภา มะหะหมัด

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

โรงพยาบาลสุไหง – โกลก

ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ

6. การจัดทำ�จดหมายข่าววิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
(APN Newsletter)
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้ดำ�เนินการออกจดหมายข่าว ในปี 2562 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารกับสมาชิก ทัง้ หมด 3 ฉบับ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th
ฉบับที่ 1	ประจำ�เดือน มกราคม – เมษายน 2562 APN Newsletter Jan – Aril 2019 Volume 6, Issue 1
ฉบับที่ 2	ประจำ�เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 APN Newsletter May – August 2019 Volume 6,
Issue 2
ฉบับที่ 3	ประจำ�เดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 APN Newsletter Sep – Dec 2019 Volume 6,
Issue 3
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7. อื่น ๆ
7.1 เพื่อให้การดำ�เนินการของหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนือ่ ง สภาการพยาบาลได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะทำ�งานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูง
ระดับวุฒบิ ตั ร เพือ่ ทำ�หน้าทีป่ รับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั รใน 4 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3 ) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ 4) สาขาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต โดยโครงสร้างหลักสูตรให้คงเดิมไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนหน่วยกิต แต่มีการปรับปรุง
โดยปรับยุบรายวิชาและเพิ่มเติมรายวิชา คือ เพิ่มรายวิชาระบาดวิทยาทางคลินิก ตามผลการประเมินหลักสูตรฯ
ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากทั้งผู้สอนและผู้เรียน
7.2 สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำ�งานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี
ระดับปริญญาโท เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ข้อสรุปของคณะทำ�งานฯ เห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญีระดับปริญญาโท เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒิบัตร โดยการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
(มคอ.1) ที่สภาการพยาบาลกำ�หนด จึงเสนอแต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก เพื่อจัดทำ�แนวทางการเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ผูเ้ รียน เฉพาะแผน ก. เน้นวิเคราะห์สงั เคราะห์ทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องสูก่ ารบริการผูป้ ว่ ย และการทำ�วิจยั
การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก เป็นแผนการดำ�เนินงานต่อไป
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ผลการดำ�เนินงานด้านการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วิชาชีพ
การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
ภาพลักษณ์วิชาชีพที่ปรากฎแก่สายตาของสาธารณชนมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนสำ�คัญต่อการเลือก
เข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลจึงมีบทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพด้วยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สภาการพยาบาล รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพือ่ ให้สงั คมและผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีการรับรู้ เข้าใจ สะท้อนความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลให้มากขึ้น

ผลการดำ�เนินงาน
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการถวาย
พระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบ 100 ปี
แห่งการเสด็จพระราชสมภพ รางวัลนี้จัดให้มีปีละ ๑ รางวัลทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา
๒๐ ปี อย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ทีม่ ผี ลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดฯ รับเป็นองค์ประธานมูลนิธฯิ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550 และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน ผลการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
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1. การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
1.1 การประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2562 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธฯิ และคณะกรรมการมูลนิธฯิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแพลตตินมั่ ฮอลล์
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เพื่อพิจารณารับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีของมูลนิธิฯ และ
ปรึกษาหารือแนวทางการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ
1.2 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำ�ปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม เพือ่ พิจารณาตัดสินผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และ
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ท่ีมีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำ�นวนทั้งสิ้น 30 ราย จาก 29 ประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำ�
การพิจารณากลัน่ กรองผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ตามขัน้ ตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ คณะกรรมการวิชาการ
และคณะกรรมการนานาชาติ ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว
(Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE) จากประเทศบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ จุนโกะ
คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) จากประเทศญี่ปุ่น

๒. พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ให้แก่
ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว จากประเทศบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ
คอนโด อายุ จากประเทศญี่ปุ่น อันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
พระราชทานเลี้ยงนํ้าชาแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
เลขาธิการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และนายกสภาการพยาบาล และทูตานุทตู จากประเทศ
ต่าง ๆ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว ชาวบอตสวานา อายุ 92 ปี เป็นผู้นำ�ในการพัฒนา
คุณภาพงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศบอตสวานา จากยุคมืดสู่
ความเจริญรุ่งเรือง และได้รับยกย่องให้เป็นมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่
ทั้งในบอตสวานาและภูมิภาคแอฟริกาใต้ อีกทั้งท่านได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น
สหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา สหภาพแห่งนีไ้ ด้เป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรทัง้ ในระดับภูมภิ าคตะวันออกกลาง
และใต้ของแอฟริกา รวมทั้งสภาพยาบาลระหว่างประเทศ นอกจากนั้นท่านยังร่วมก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางด้าน
การพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ มาลาวี ซิมบับเว และแอฟริกาใต้อีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่น
และเสียสละท่านได้กอ่ ตัง้ สถาบันการศึกษาอบรมกำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขนึ้ เป็นครัง้ แรกเพือ่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
สหวิชาชีพสุขภาพรวมทัง้ พยาบาลขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศ และได้ประสานองค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลให้ครอบคลุม เรื่องมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ จนสามารถลดอัตราการตายของมารดาและ
ทารก ซึง่ เป็นปัญหาสุขภาพสำ�คัญของบอตสวานาลงได้ จากการผลักดันของ ดร. คูเป้ มอกเว นับว่าท่านได้ยกระดับ
การศึกษาพยาบาล โดยก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกสำ�หรับสตรีผิวดำ�
แห่งแรกในภูมภิ าคแอฟริกาใต้ อันส่งผลให้ทา่ นได้รบั ตำ�แหน่งศาสตราจารย์ซง่ึ เป็นสตรีผวิ ดำ�คนแรกทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่งนี้
จึงกล่าวได้ว่า ดร. คูเป้ มอกเว เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการพัฒนาการบริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศบอตสวานา และประเทศแอฟริกาใต้ โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นการ
ยกสถานะของสตรีอีกด้วย
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ จุนโกะ คอนโด ชาวญีป่ นุ่ อายุ 88 ปี เป็นผูน้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และความทุม่ เทในการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศญีป่ นุ่ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาพยาบาลใน
ประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพยาบาล ท่านผลักดัน
ให้เกิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ริเริม่ ก่อตัง้ สถาบันวิชาการพยาบาลศาสตร์
และสมาคมการศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและนานาชาติ
(Japan International Cooperation Agency-JICA) ในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียปิ ต์ และพัฒนา
ครูพยาบาลและผู้นำ�ทางการพยาบาลสำ�หรับประเทศในแอฟริกาและปารากวัย จากการที่ท่านเป็นครูสอนวิชา
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ผดุงครรภ์ทา่ นได้กอ่ ตัง้ สถาบันวิชาการสาขาการผดุงครรภ์ของประเทศญีป่ นุ่ และร่วมก่อตัง้ สมาคมผดุงครรภ์ อีกทัง้
ยังเป็นนายกสมาคม ผดุงครรภ์คนแรกของประเทศญีป่ นุ่ อีกด้วย ท่านได้ผลักดันให้มกี ารกำ�หนดบทบาทและสมรรถนะ
การผดุงครรภ์ รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกแรกเกิด นอกจากนีท้ า่ นได้กอ่ ตัง้ สถาบันการประเมิน
การผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผดุงครรภ์ นับว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ
คอนโด ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์เพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3. โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ได้เริ่มดำ�เนินการ
เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่ในแต่ละปี
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน ซึง่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนักเรียนสำ�เร็จการศึกษาจำ�นวนมากแต่ขาดโอกาส
ในการศึกษาในระดับสูงขึน้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเพิม่ การผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์
พร้อมให้มกี ารบรรจุต�ำ แหน่งพยาบาลเพือ่ ปฏิบตั งิ าน จึงเปิดโอกาสให้นกั เรียนทีม่ ศี กั ยภาพและมีภมู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นพืน้ ที่
ชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานที่บ้านเกิด ซึ่งจะ
ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
โครงการในระยะที่ ๑ เริม่ รับนักศึกษารุน่ แรกมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2558 รวม 4 รุน่
ปัจจุบันนักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาแล้วทั้ง 4 รุ่น และได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
จนถึงปีการศึกษา 2564 อีก 6 รุ่น รวมเป็น 10 รุ่น ซึ่งปีการศึกษา 2562 เป็น รุ่นที่ 8 โครงการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย มูลนิธนิ ายห้าง
โรงปูนผูห้ นึง่ และสถาบันการศึกษาพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาพยาบาล ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ และ
ปัจฉิมนิเทศผู้สำ�เร็จการศึกษาในโครงการทุกรุ่น
สรุปจำ�นวนการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด 8 รุ่น (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 8) จำ�นวน
385 คน สำ�เร็จการศึกษาแล้ว 4 รุน่ (รุน่ ที่ 1 – รุน่ ที่ 4) จำ�นวน 197 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
– รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 41 คน บรรจุเข้ารับราชการ 34 คน
– รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 52 คน บรรจุเข้ารับราชการ 45 คน
– รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 50 คน บรรจุเข้ารับราชการ 46 คน
– รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2558 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 54 คน บรรจุเข้ารับราชการ 40 คน
อยูร่ ะหว่างการศึกษาจำ�นวน 4 รุน่ รุน่ ที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 49 คน รุน่ ที่ 6 ปีการศึกษา
2560 จำ�นวน 47 คน รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 44 คน และรุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน
48 คน รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 188 คน
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด 7 รุ่น (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7)
จำ�นวน 54 คน มีผู้สำ�เร็จการศึกษาและทำ�งานแล้ว จำ�นวน 53 คน ลาพักการศึกษา จำ�นวน 1 คน
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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4. การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโครงการฯ
สภาการพยาบาลจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโครงการฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา – พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
อาคาร นครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมีนกั ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีจ่ บการศึกษารุน่ ที่ 3 จำ�นวน
4 คน และรุน่ ที่ 4 จำ�นวน 54 คน รวมจำ�นวนทัง้ สิน้ 58 คน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตพยาบาลตามโครงการฯ
เกิดความภาคภูมใิ จในวิชาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสูว่ ชิ าชีพ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงบทบาทของการเป็น
พยาบาลวิชาชีพทีด่ ที จ่ี ะกลับไปทำ�งานในภูมลิ �ำ เนาของตนเองต่อไป โดย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
ได้ให้ปจั ฉิมโอวาทแก่บณ
ั ฑิตพยาบาลโดยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากโครงการฯ นี้ จะมีความจงรักภักดี
มี จิ ต สำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ขององค์ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธฯิ และนำ�ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน ดูแลสุขภาพของ
ประชาชน มีความภาคภูมิใจ รักในการพัฒนาชุมชนถิ่นกำ�เนิด พร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 
วันที่ 21 ตุลาคม นับเป็นวันที่มีความสำ�คัญยิ่งสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ประเทศไทย เนือ่ งจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงสำ�เร็จการศึกษา
ด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล) ตลอดพระชนม์ชพี พระองค์ทรงมีสว่ นสำ�คัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่
ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ ของประชาชน
ในชนบททีห่ า่ งไกล คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติก�ำ หนดให้วนั ที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ัวประเทศ
ได้รว่ มกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เป็นประจำ�ทุกปีนบั แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทวั่ ประเทศพร้อมใจกันน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
สำ�หรับ ปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาล มูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้รว่ มกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ”
กิจกรรมประกอบด้วย
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๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ณ พระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคูส่ มเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพือ่ ร่วมน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทีท่ รงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยเฉพาะ
ในพืน้ ทีช่ นบททีห่ า่ งไกล โดยมี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข และ
สภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผูบ้ ริหารและข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทง้ั ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
๑,๕๐๐ คน และในวันนี้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปขึ้นในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

2. Nurses run for health ครั้งที่ 2  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม Nurses run for health ครั้งที่ 2 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ จัดขึ้นใน
วันอาทิตย์ท่ี 27 ตุลาคม 2562 โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล และองค์กรพยาบาล
ทัว่ ประเทศ ในส่วนกลางจัดทีก่ ระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีนายแพทย์สขุ มุ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน เพื่อรวมพลังพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพให้กับตนเองและประชาชน ทั้งนี้สำ�หรับ
ผูท้ วี่ งิ่ เข้าเส้นชัยจะได้รบั เหรียญ Nurse run for health พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นทีร่ ะลึก มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทัง้ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และ
ต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดแพร่ ลพบุรี จัราชบุรี สุรนิ ทร์ อุดรธานี จันทบุรี และนราธิวาส รายได้จากการจัดกิจกรรม
ร่วมสบทบทุนสวัสดิการสำ�หรับพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
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3. การประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุม
วิชาการเนือ่ งในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 เรือ่ ง “Nursing Profession 5.0 : Leader Pave the Way”
เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง Insight & Inspiration : The Heart
of Leaders ในฐานะผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลศรีสงั วาลย์ สาขาผูน้ �ำ การพยาบาลในระดับนโยบาย ประจำ�ปี 2561
โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี 2562 ทั้ง 2 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 ประจำ�ปี 2558
●●
อภิปรายเรือ่ ง Creating System & Human Development : Pave The Way to be the Leaders
โดย รศ. วิลาวัณย์ เสนารัตน์
		 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำ�ปี 2561 และ
		 รศ.ดร. ศิริอร สินธุ
		 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำ�ปี 2559
●●อภิปรายเรื่อง Team : An Essential Tool for Successful Leaders
โดย รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
		 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำ�ปี 2562 และ
		 ดร. จงกลณี จันทรศิริ
		 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำ�ปี 2562
●●บรรยายพิเศษเรื่อง Leader for the New Era
โดย รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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วันพยาบาลสากล
วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำ�หนดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อ
เฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผูก้ อ่ กำ�เนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปบมบูรพาจารย์วชิ าการ
พยาบาลของโลก เป็นผู้ที่ทำ�คุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลก
ในภาพของสุภาพสตรีกบั ดวงประทีป (The Lady with the lamp) และในโอกาสเดียวกันนี้ สภาพยาบาลระหว่าง
ประเทศจะให้ขอ้ มูลแก่องค์กรสมาชิกเกีย่ วกับปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของมวลมนุษย์ เพือ่ ให้พยาบาลทัว่ โลก
ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละปี สำ�หรับปี พ.ศ. 2562 สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำ�หนดหัวข้อ
สำ�หรับวันพยาบาลสากลไว้วา่ “Nurses : A voice to Lead – Health for All” สมาคมพยาบาลห่างประเทศไทยฯ
ร่วมกับสภาการพยาบาลจึงได้จดั ประชุมวิชาการเนือ่ งในวันพยาบาลสากล ประจำ�ปี 2562 ภายใต้หวั ข้อ “พยาบาล:
เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา
กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่งานด้านวิชาชีพการพยาบาล บทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน
และสร้างความตระหนักในการที่จะพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลที่ยั่งยืนสืบไป โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็น
ผูม้ อบเกียรติบตั รแก่พยาบาลดีเด่น มอบโล่เกียรติคณ
ุ แก่ผบู้ ริหารดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำ�เนินงานสร้างองค์กร
ปลอดบุหรี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล ร่วมกันจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16
เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูนาํ้ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี
กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และมอบรางวัลเกียรติคุณ
พยาบาลดีเด่นผูน้ �ำ ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และรางวัลพยาบาลดีเด่น
มูลนิธโิ อกุระ ประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 17 ราย และเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
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ชั้นสูงแห่งราชวงศ์จักรีด้านการพยาบาล ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลของมูลนิธฯิ ตัง้ แต่ปี 2543-2562 อีกทัง้ ยังมีการจัดแสดงการนำ�เทคโนโลยีในการช่วยเหลืองาน
ด้านการพยาบาล อาทิ หุน่ จำ�ลองการคลอด หุน่ ยนต์มนิ สิ �ำ หรับการดูแลผูส้ งู อายุ เครือ่ งจำ�ลองกายวิภาค 3 มิติ โดย
การประชุมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลใหม่ ๆ จากการอภิปรายร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุขของไทย มีบคุ ลากรด้านการพยาบาลและสาธารณสุข ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 731 คน

รางวัลศรีสังวาลย์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕6๒
รางวัลศรีสงั วาลย์ เป็นรางวัลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงสาธารณสุข และสภาการพยาบาล เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
“ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล โดยการยุบรวมรางวัล “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ“รางวัล
พยาบาลดีเด่น” ของ สภาการพยาบาล ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึง่ เดียว มอบให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ
จากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ปีละ 3 รางวัล โดยได้ดำ�เนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ผู้ได้รับการพิจารณาให้
ได้รบั รางวัลศรีสงั วาลย์ จะได้รบั พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สำ�หรับปี พ.ศ. 256๒ มีผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ดังนี้
●●
สาขาผูน้ �ำ ทางการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชีย่ วชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกลุ
●●สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ ดร. จงกลณี จันทรศิริ
●●สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. นิษฐา
นันทบุตร
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สภาการพยาบาล
ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่ ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำ�ปี ๒๕6๒

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล
สาขาผู้นำ�ทางการพยาบาล
ระดับนโยบาย

ดร. จงกลณี จันทรศิริ
สาขาการพยาบาล
ในสถานบริการ

รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
สาขาการพยาบาลในชุมชน

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
สาขาการพยาบาลในชุมชน

กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน
1. เยี่ยมให้กำ�ลังใจและมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เป็น
ผูแ้ ทนจาก สภาการพยาบาลเข้าเยีย่ มให้ก�ำ ลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ให้ พว. พัชรี อุดมา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลพลิกควํ่า
จากการนำ�ส่งผูป้ ว่ ย และได้รบั บาดเจ็บสาหัส เป็นเหตุให้เป็นอัมพาตต้องนัง่ รถเข็น ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
ซึ่งปัจจุบันยังคงต้องทำ�กายภาพบำ�บัด และทำ�กิจวัตรประจำ�วันโดยการช่วยเหลือของบิดาและบุตรหลาน โดยทาง
โรงพยาบาลแม่สอดอนุเคราะห์ให้ปฏิบัติงานที่ฝ่ายกิจกรรมบำ�บัดของโรงพยาบาล ในการนี้ผู้แทนสภาการพยาบาล
ได้เข้าพบ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแม่สอด และนางสาวลัดดาวัลย์ เล็กธำ�รง
หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วยผูบ้ ริหารทางการพยาบาล ระดับรองฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ สนทนาประเด็นปัญหาในการเยียวยา
พยาบาลวิชาชีพกรณีประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อรวบรวมปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป
โดยกรณีการประสบภัยจากการปฏิบัติงานของ พว. พัชรี อุดมา จะเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างของพยาบาลที่
ประสบภัยจากการปฏิบัติงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอย่างไม่เป็นระบบ ขึ้นอยู่กับ
นาํ้ ใจและความสามารถในการบริหารจัดการของผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่ สภาการพยาบาลพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหา
ที่ผู้บริหารและสาธารณชนควรรับทราบและช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการดำ�เนินการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็น
ธรรมและเป็นระบบ ซึ่งกรณีศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนในสื่อของสภาการพยาบาลที่จะเผยแพร่ต่อไป
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สำ�หรับประเด็นเกีย่ วกับการเยียวยาดังกล่าว รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เคยร่วมหารือกับ
กระทรวงสาธารณสุขเกีย่ วกับความเสีย่ งจากการทำ�งานทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องเผชิญ
ในระหว่างการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเฉพาะการนำ�ส่งผูป้ ว่ ยไปรักษาในโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่าหรือในกรณีฉกุ เฉิน
ซึง่ สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้เคยเสนอกระทรวงสาธารณสุขถึง
แนวทางการเยียวยาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทป่ี ระสบภัยจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557
โดยพิจารณาเห็นว่ารัฐได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลวิชาชีพปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเมือ่ เกิดเหตุจากการปฏิบตั หิ น้าทีน่ น้ั
แล้ว ก็ควรจะให้การเยียวยาแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านนัน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั การตอบสนองจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้รว่ มกันพัฒนา
กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเป็นกำ�ลังใจและช่วย
บรรเทาความเดือนร้อนแก่พยาบาลและครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในเบือ้ งต้น มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบนั

การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
1. สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดนํ้าขอพรเพื่อแสดง
กตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ
สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำ�โดย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภา
การพยาบาล และ รศ. สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดนํ้าขอพรเพื่อแสดง
กตเวทิตาคารวะแด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมีนายกสภาการพยาบาล เป็นประธานใน
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป รดนํ้าขอพร และมอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส พร้อมด้วยนายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผู้บริหาร
การพยาบาลจากสถาบันและโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทัง้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า 250 คน
เข้าร่วมพิธีรดนํ้าขอพร
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2. จัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้งสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดพิธที �ำ บุญเลีย้ งพระในโอกาสครบรอบ 34 ปี ของการก่อตัง้ สภาการพยาบาล ในวันที่ 6
กันยายน 2562 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็นประธานในพิธี มีผู้แทนพยาบาลจากสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลเข้าร่วมพิธเี พือ่ ร่วมรำ�ลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทม่ี บี ทบาทสำ�คัญ
ในการก่อตัง้ สภาการพยาบาล รวมทัง้ สร้างความตระหนักให้มคี วามภาคภูมใิ จในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างพร้อมเพรียง

3. จัดพิธีถวายราชสักการะและบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สภาการพยาบาล จัดพิธถี วายราชสักการะและบำ�เพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 3 ปี 13 ตุลาคม
2559 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำ�ลึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ เมือ่ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดย
มี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เป็นประธาน
ในพิธี มีผบู้ ริหารและผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จาก
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทัง้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
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4. ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดย
มูลนิธิ พอ.สว.
รศ.เพ็ ญ ศรี ระเบี ย บ ที่ ป รึ ก ษาประจำ � สภาการพยาบาล ด้ า นกิ จ การพิ เ ศษ และคณะ เป็ น ผู้ แ ทนจาก
สภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
18 กรกฎาคม 2538 เพือ่ น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ จัดโดยมูลนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ห้องประชุม
ชั้น 10 สำ�นักงานมูลนิธิ พอ.สว. โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก
ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ พอ.สว. เป็ น ประธานในพิ ธี เมื่ อ วั น ที่ 18
กรกฎาคม 2562

5. ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดย มูลนิธิ พอ.สว.
รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำ�สภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจาก
สภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธบี �ำ เพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ายวันสิน้ พระชนม์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2 มกราคม 2551 เพื่อน้อมรำ�ลึกถึง
พระกรุณาธิคณ
ุ จัดโดยมูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ณ ห้องประชุมใหญ่ พอ.สว. โดยมีนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก
เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2562
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6. ร่วมพิธบี �ำ เพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์
รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำ�สภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจาก
สภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระกรุณาธิคุณ จัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
โรงพยาบาลสงฆ์ และองค์กรในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล
อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

7. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้
หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ด้วยความจงรักภักดี
และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง เพือ่ เป็นมิง่ ขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

8. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง เลขาธิการ
สภาการพยาบาล และคณะผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนาม
ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความ
จงรักภักดีและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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9. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง เลขาธิการ
สภาการพยาบาล และคณะผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำ�นึกในพระกรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

10. วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
รศ.ดร. อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล นำ�คณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนือ่ งในวันมหิดล
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์
โรงพยาบาลศิรริ าช และลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
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11. อวยพรปีใหม่แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นำ�คณะผู้แทนจากสภาการพยาบาล ในนามของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทวั่ ประเทศ เข้าอวยพร แด่ ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สำ�นักงานรัฐมนตรี อาคารสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12. อวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหาร
สภาการพยาบาล เข้าอวยพรผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมี นพ. สุขุม
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศษิ ฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ให้การ
ต้อนรับ ในโอกาสนี้นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นเรื่องอัตรากำ�ลัง
และการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพเป็นรายคาบ รวมทั้งประเด็นการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึง่ แม้ในปัจจุบนั สภาการพยาบาลได้ให้การดูแลช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล โดยการจัดตัง้ กองทุน
ช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แต่เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น ขณะที่หลายรายมี
ความจำ�เป็นต้องได้รบั การดูแลในระยะยาว เช่น ในรายทีพ่ กิ าร รายทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ หากทางกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายในการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทุกวิชาชีพที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม
และชัดเจน ก็ย่อมบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับเรื่องในประเด็นดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่
สภาการพยาบาลได้หารือมาและพร้อมที่จะดำ�เนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป
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การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2562 มีหน่วยงาน/สถาบันทัง้ ภายในและต่างประเทศมาศึกษาดูงานในเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญเกีย่ วกับ
วิชาชีพการพยาบาล เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล การบริหาร
องค์กรวิชาชีพของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ และเยี่ยมชมสภาการพยาบาล พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุ ของสภาการพยาบาล จำ�นวน 42 หน่วยงาน มีผู้เข้าชม จำ�นวน 1,912 คน ดังนี้
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

จำ�นวน (คน)

1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

7 มกราคม 2562

164

2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

11 มกราคม 2562

102

3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

17 มกราคม 2562

35

4

Widya Mandala และ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย

28 มกราคม 2562

10

5

Myanmar Nurse and Midwife Council สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

31 มกราคม 2562

6

6

วิทยาลัยพยาบาลตำ�รวจ

1 กุมภาพันธ์ 2562

69

7

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก

8 กุมภาพันธ์ 2562

44

8

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

18 กุมภาพันธ์ 2562

14

9

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2562

64

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

6 มีนาคม 2562

5

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

12 มีนาคม 2562

10

22–24 เมษายน 2562

4

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

25 เมษายน 2562

14

14 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา

26 เมษายน 2562

7

15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

26 เมษายน 2562

68

16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

26 เมษายน 2562

80

12 คณะกรรมการสภาการพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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ลำ�ดับ

หน่วยงาน

วันที่

จำ�นวน (คน)

17 School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 13 พฤษภาคม 2562
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงาน

23

18 สำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

21 พฤษภาคม 2562

14

19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

23 พฤษภาคม 2562

94

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

19 มิถุนายน 2562

20

21 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

9 กรกฎาคม 2562

15

22 สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา

10 กรกฎาคม 2562

16

23 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 กรกฎาคม 2562

10

24 วิทยาลัยพยาบาลตำ�รวจ

22 กรกฎาคม 2562

62

25 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

21 สิงหาคม 2562

103

26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

21 สิงหาคม 2562

65

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

22 สิงหาคม 2562

6

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

27 สิงหาคม 2562

14

29 Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น

27 สิงหาคม 2562

2

30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

30 สิงหาคม 2562

136

31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 กันยายน 2562

23

32 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12 กันยายน 2562

9

33 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

17 กันยายน 2562

148

34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

17 กันยายน 2562

144
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ลำ�ดับ

หน่วยงาน

จำ�นวน (คน)

35 Saint Mary’s College ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาแลกเปลี่ยน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

18 กันยายน 2562

3

36 คณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศ บรูไนดารุสซาลาม โดย
กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงาน

25 กันยายน 2562

4

1 ตุลาคม 2562

125

38 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 ตุลาคม 2562

10

39 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 ตุลาคม 2562

4

40 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

11 พฤศจิกายน 2562

65

41 กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

23 พฤศจิกายน 2562

4

12 ธันวาคม 2562

97

37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

42 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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การประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์
ปัจจุบันการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสาร
สองทาง ทำ�ให้รบั ทราบปัญหาและความคิดเห็นของสมาชิก โดยสภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการเผยแพร่ขา่ วสารผ่าน
เว็ บ ไซต์ ส ภาการพยาบาลมาโดยตลอด สำ � หรั บ ช่ อ งทางออนไลน์ Facebook Fanpage สภาการพยาบาล
Line@สภาการพยาบาล และ YouTube Channel สภาการพยาบาล เริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2560
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สารองค์กร ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ข่าวสารต่าง ๆ ให้กบั บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจในภารกิจ และบทบาทของสภาการพยาบาล รวมทัง้ ได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของสภาการพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และทั่วถึง สำ�หรับการดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
1. Website สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลได้มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาลคือ
www.tnmc.or.th ให้มคี วามทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลอยู่เสมอ
2. Facebook Fanpage สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ 10 กันยายน
2560 ปัจจุบันมีผู้ติดตามจำ�นวน 19,000 คน เป็นเพศหญิง 16,600 คน และเพศชาย
2,400 คน รวมแล้วมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำ�นวน 10,250 คน คิดเป็น
53.95% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดยในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาล
ได้ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว
รวมทั้งสิ้น 68 โพสต์ ซึ่งมีการตอบรับจากผู้ติดตามเป็นอย่างดี
3. Line@สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2560 ปัจจุบันมี
ผู้ติดตามจำ�นวน 21,867 คน เป็นเพศหญิง 20,555 คน และเพศชาย 1,312 คน
รวมแล้วมีผตู้ ดิ ตามเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2561 จำ�นวน 6,047 คน คิดเป็น 27.65% (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดยในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น
140 โพสต์ ซึ่งมี การตอบรับจากผู้ติดตามเป็นอย่างดี
4. YouTube สภาการพยาบาล เริม่ เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2560 การเปิดใช้งานช่องทางออนไลน์น้ี
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการเผยแพร่สอ่ื วิดที ศั น์ตา่ ง ๆ ของสภาการพยาบาล โดยในปัจจุบนั ได้มกี ารเผยแพร่สอ่ื วิดที ศั น์
ทั้งสิ้น 11 คลิป ดังนี้ สื่อวิดีทัศน์
แนะนำ�สภาการพยาบาล จำ�นวน
1 คลิป สื่อวิดีทัศน์ระบบการดูแล
ผูส้ งู อายุ 5 พืน้ ที่ จำ�นวน 5 คลิป
สือ่ วิดที ศั น์ชดุ แสงดอกปีบ จำ�นวน
5 คลิป
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การจัดทำ�วารสาร จดหมายข่าว และหนังสือ
วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
วารสารสภาการพยาบาล ปัจจุบนั มี รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา เป็นบรรณาธิการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่
ผลงานวิจยั และบทความวิชาการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) และได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
และได้รับการยอมรับให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
ในปี พ.ศ. 2562 ตีพิมพ์เป็นปีที่ 34 จัดทำ�ทุก 3 เดือน จำ�นวน 4 ฉบับ

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research มี ศ.เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
เป็นบรรณาธิการ ร่วมกับ ศ.ดร. ศิรพิ ร จิรวัฒน์กลุ และ Professor Dr.Sue Turale วารสารนีพ้ ฒ
ั นามาจากวารสาร
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 ตั้งแต่ Vol.14
No.1 ในปี ค.ศ. 2010 มาตรฐานของวารสารนีเ้ ป็นทีย่ อมรับเพิม่ มากขึน้ เมือ่ ได้รบั การตอบรับเข้าบรรจุในฐานข้อมูล
Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 September 2018 ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับนักวิชาการและนักปฏิบัติการสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่จะได้มีวารสารที่มีคุณภาพในระดับสากลเป็นที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ในปี ค.ศ. 2019 ตีพมิ พ์เป็นปีท่ี 23
จัดทำ�ทุก 3 เดือน จำ�นวน 4 ฉบับ
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จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter)
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล มี รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นบรรณาธิการ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก ออกเป็นประจำ�ทุก ๒ เดือน ปีละ ๖ ฉบับ จดหมายข่าวปี ๒๕๖๒
ตีพิมพ์เป็น ปีที่ ๒๑ และสภาการพยาบาลได้เผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (ฉบับออนไลน์) ทางเว็บไซต์
สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th ดังนี้

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: แถลงการณ์สภาการพยาบาลกรณีการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอ
ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ของผูท้ ไ่ี ร้สถานะทางทะเบียน จับตามองเรือ่ งพยาบาลปลอม:
กรณีชดใช้คา่ เสียหายแก่สภาการพยาบาล กรณีตวั อย่างเพือ่ การเรียนรูป้ ระเด็นการปลอม
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ใบอนุญาต สาระน่ารู้เรื่องรักบริสุทธิ์: อารมณ์ที่
ปราศจากทุกข์โทมนัส กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ การจัดการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ Trend Care สาธิตการใช้โปรแกรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล โครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
ผูใ้ ห้บริการ (วิชาชีพการพยาบาล) ตามมาตรา ๑๘ (๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ถามตอบกรณีการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ ธนาคารความดี และ
จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับ
อันตรายจากการปฏิบตั หิ น้าที่ สภาการพยาบาลจัดพิธรี ดนํา้ ขอพร กรณีตวั อย่างเพือ่ การ
เรียนรู้ประเด็นการทำ�พินัยกรรมขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย เกาะติดการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีประเด็นสำ�คัญ อาทิ โครงการวิจยั หลักความยุตธิ รรม
ของระบบสุขภาพไทยตามการรับรู้ของพยาบาลไทย การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)
แผนพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) กิจกรรม
สภาการพยาบาล อาทิ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการทีม่ ขี อ้ จำ�กัด รุน่ ที่ 1 นายกสภาการพยาบาล
และคณะเข้าหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นการจ้างงานพยาบาลเป็น
รายคาบและการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ถามตอบการเก็บ
หน่วยคะแนน ธนาคารความดี และจดหมายเหตุสภาการพยาบาล
ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ ประจำ�เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
เนื้ อ หาในเล่ ม : กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น พยาบาลสากล กรณี ตั ว อย่ า งเพื่ อ การเรี ย นรู้
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ การปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลจากโครงการผลิตพยาบาลเพือ่
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า กิจกรรมสภาการพยาบาล
อาทิ การประชุมเสวนาเรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา” คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ถามตอบการกำ�หนด
ขอบเขตหน้าที่ของทีมการพยาบาล ธนาคารความดีและจดหมายเหตุสภาการพยาบาล
ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: สภาการพยาบาลแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ จับตามอง : ใครคือผู้ทำ�ลายวิชาชีพ กรณีตัวอย่างเพื่อ
การเรียนรูป้ ระเด็นการส่งพยาบาลปลอมไปนัง่ ห้องปฐมพยาบาลในโรงงาน กิจกรรมสภา
การพยาบาล อาทิ การประชุมวิชาการเรือ่ ง “จริยธรรมกับการถูกร้องเรียน การปกป้อง
และผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล” สภาการพยาบาลเปิดโครงการ
พัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี สภาการพยาบาลสัญจรเขตสุขภาพที่ ๔ ถามตอบการใช้ Web Application
ในการลงทะเบียนและยื่นคำ�ร้อง ธนาคารความดี และจดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕ ประจำ�เดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒
เนือ้ หาในเล่ม: พิธพี ระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประวัติ
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลฯ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ กรณีตวั อย่างเพือ่ การเรียนรูป้ ระเด็นการ
ล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย สาระน่ารู้เกี่ยวกับประเด็นที่สำ�คัญในการดูดเสมหะในผู้ป่วย
วิกฤต (ผู้ใหญ่) กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
สภาการพยาบาลสัญจรเขตสุขภาพที่ ๗ การเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิ
โตโยต้าประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ถามตอบการแต่งกายของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ธนาคารความดี และจดหมายเหตุ
สภาการพยาบาล
ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๖ ประจำ�เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒
เนื้อหาในเล่ม: การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพ
การพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ประเด็น
พยาบาลกับธุรกิจเสริม สาระน่ารู้เรื่องการบริหารยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ: ข้อแนะนำ�และ
ข้อควรระวัง กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ สภาการพยาบาลสัญจรเขตสุขภาพที่ ๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “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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การจัดทำ�หนังสือของสภาการพยาบาล
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศสภาการพยาบาล
ราคา
250.-

สมรรถนะและการออก
วุฒิบัตรรับรองความรู้และ
ความชำ�นาญเฉพาะทางของ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ราคา
150.-

พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540
ราคา
30.-

ราคา
350.-

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม
สำ�หรับองค์กรพยาบาล :
กลไกและการปฏิบัติ

ราคา
150.-

สมรรถนะผู้บริหาร
การพยาบาล

ราคา
30.-
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การปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง : บูรณาการสู่
การปฏิบัติ
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สมรรถนะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ราคา
60.-
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ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพ 11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำ�บัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
โดยการให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการประกอบวิชาชีพเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2562 สมาพันธ์สภาวิชาชีพมีการประชุม
ร่วมกัน จำ�นวน 8 ครั้ง

ผลการดำ�เนินงาน
1. การเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ดำ�เนินการนำ�เสนอความเห็นต่อการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2561 เนื่องจากพบว่ามีบางประเด็นที่
สมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ เห็นว่าจำ�เป็นต้องแก้ไขเพือ่ ให้รดั กุมและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ของสภาวิชาชีพต่าง ๆ เนือ่ งจาก
(ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับนีจ้ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพทุกวิชาชีพ และกระทบต่อผลประโยชน์
ของประชาชนรวมทั้งประเทศชาติ โดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑิตที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ ซึ่ง (ร่าง)
พ.ร.บ. ดังกล่าวห้ามมิให้ สภาวิชาชีพเข้าไปช่วยในการกำ�กับดูแลมาตรฐานของหลักสูตร ซึง่ ถือเป็นการเขียนกฎหมาย
ทีเ่ ป็นการก้าวล่วง พ.ร.บ.ของวิชาชีพต่าง ๆ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพือ่ คุม้ ครองประชาชน
ให้ได้รบั บริการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยถือเป็นภารกิจหลักร่วมกันกับมหาวิทยาลัย หากไม่มกี ารกำ�กับดูแล
ตัง้ แต่ตน้ นัน้ จะส่งผลกระทบต่อการสอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะส่งผลให้เกิดการปลอมแปลง
หรือลักลอบประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ ตามกฎหมาย
ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 21/2562 วาระพิเศษ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ในวาระที่ 2 และลงมติในวาระที่ 3 ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ
ได้ด�ำ เนินการทุกวิถที างแล้วในการทีจ่ ะนำ�เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ (ร่าง) พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล
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พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษาในส่วนของการอุดมศึกษาของประเทศ อันจะ
เป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งการทำ�หนังสือ และการเข้าพบเพื่อนำ�เสนอ
ความเห็นไปยังบุคคล และคณะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อันประกอบด้วย คณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. จัดตัง้ กระทรวง
การอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ศ.กิตติคณ
ุ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการจัดเสวนา จัดแถลงข่าวเพื่อให้สังคมรับทราบและตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการละเลย และไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จะไปเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป เมื่อพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ผ่านการพิจารณาของ สนช. ออกเป็นกฎหมายโดยไม่ได้รบั การแก้ไขตามความเห็นของ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ก็คงต้องเป็นไปตามนั้น โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ จะร่วมกันพิจารณาแนวทางดำ�เนินงาน
ของสภาวิชาชีพหลังประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
สมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ได้เชิญ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มาร่วมสนทนารับฟังปัญหาและข้อเสนอจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาล
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพื่อหารือใน 2 ประเด็น คือให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาร่วมในการตรวจ
มาตรฐานหลักสูตร และแต่งตั้งผู้แทนสภาวิชาชีพร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสาขาวิชาชีพ โดยปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ จะรับเรื่องไปพิจารณา

2. การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ถือกำ�เนิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจของ
นายกสภาวิชาชีพ จำ�นวน ๘ สภาวิชาชีพ ให้มกี ารจัดตัง้ สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เมือ่ วันอาทิตย์ที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั มีสมาชิกเพิม่ เป็น ๑๑ สภาวิชาชีพ โดยที่
สภาวิชาชีพต่างเห็นพ้องกันว่าการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพแต่ละองค์กรเป็นสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ขึ้นมาก็เพื่อเป็นกลไกกลางในระดับผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ของการดำ�เนินงานของแต่ละองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้เกิดคุณูปการต่อการขับ
เคลื่อนความร่วมมือในการส่งเสริมสภาวิชาชีพแต่ละองค์กรที่เป็นสมาชิกในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาให้เข้มแข็ง มัน่ คง อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป จึงได้จัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24
ธันวาคม 2562 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4
ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และให้ถือเอาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับแทนบันทึก
ความเข้าใจของนายกสภาวิชาชีพ ที่ลงนามเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ชือ่ ภาษาอังกฤษ คือ “The Confederation of Thai Professional
Councils” ชื่อย่อภาษาไทยว่า “สสว” และชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “CTPC” สัญลักษณ์เครื่องหมายของสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย มีลักษณะดังนี้
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การดำ�เนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย จะขับเคลื่อนภายใต้
กรอบนโยบายและการบริหารงานของ “คณะกรรมการบริหาร” ซึง่ จะประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสูงสุดของสภาวิชาชีพ
หรือผูแ้ ทนทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดของสภาวิชาชีพมอบหมาย องค์กรสมาชิกละ ๑ คน โดยมีประธานกรรมการบริหารทีม่ า
จากการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารมีกำ�หนดวาระคราวละ
6 เดือน เรียงลำ�ดับตามการจัดตัง้ สภาวิชาชีพ โดยคณะกรรมการบริหารจะขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานผ่าน “สำ�นักงาน
เลขาธิการ” โดยจะทำ�หน้าทีจ่ ดั ทำ�ระเบียบวาระการประชุม ประสานงาน และนัดหมายการจัดประชุมให้เป็นไปอย่าง
สมํ่าเสมอ ดำ�เนินการตามมติที่ประชุม และบริหารจัดการงบประมาณรายรับ – รายจ่ายที่เกิดขึ้น ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 7 สภาวิชาชีพ คือ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำ�บัด และสัตวแพทยสภา รวมตัวเป็นภาคีสภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพและมีการประชุมปรึกษาหารือสภาวิชาชีพครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 มีวัตถุประสงค์ของ
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2562 ภาคี
สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีการประชุมร่วมกัน จำ�นวน 6 ครั้ง

ผลการดำ�เนินงาน
1. การเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ...
สืบเนื่องจากการที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ยกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ... จำ�นวน ๑๔ ฉบับ ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำ�หนดให้กอ่ นออกกฎหมาย
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ทุกฉบับนั้นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้มีหนังสือที่
02/05/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขชุมชน เพื่อขอให้มีการทบทวนร่างระเบียบกระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
จำ�นวน 4 ฉบับ คือ
1) (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำ�กัดในการบำ�บัดโรค เบื้องต้น พ.ศ. ....
2) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและ
การบำ�บัดโรคเบื้องต้น การดูแ ลให้ ความช่ วยเหลื อ ผู้ ป่วย การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั นโรค และ
การวางแผนครอบครัว พ.ศ. ....
3) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการ
เจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. ....
4) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานให้บริการของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และ
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... จำ�นวน 4 ฉบับ ที่ปรับแก้ไขใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ในปี พ.ศ. 2562 ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้มหี นังสือที่ 02/02/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอยืนยันให้มีการทบทวนและพิจารณา(ร่าง)ระเบียบกระทรวง และ
(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ปรับแก้ไขใหม่อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากมีบทบัญญัติที่เกินขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการประชุม ครัง้ ที่ 3/2562 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน รวม 3 ฉบับ ดังนี้
1) (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำ�กัดในการบำ�บัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. ....
2) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและ
การบำ�บัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการ
วางแผนครอบครัว พ.ศ. ....
3) (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการตรวจประเมินการช่วยเหลือ
เพื่อการส่งต่อ พ.ศ. ....
กองกฎหมาย สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่ง(ร่าง)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและข้อบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อขอความเห็นจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ซึ่งภาคีสภาวิชาชีพฯ
มีมติไม่เห็นด้วยกับ(ร่าง)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ทัง้ 3 ฉบับ
แม้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 จะกำ�หนดให้การตรวจประเมินและการบำ�บัดโรคเบือ้ งต้น
การดูแลให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ยและการช่วยเหลือเพือ่ การส่งต่อ เป็นส่วนหนึง่ ของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนก็ตาม แต่ ณ สถานการณ์ปจั จุบนั บทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไม่มคี วามจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามร่างฯ แต่อย่างใด การกำ�หนดเงือ่ นไขให้ปฏิบตั จิ ะต้องสอดคล้องกับการเรียนการสอน การฝึกปฏิบตั ิ
ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสำ�คัญ โดยได้มีหนังสือที่ 02/04/2562
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ส่งยืนยันความเห็นให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
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2. การเสนอความเห็นต่อพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ
ตามที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาจะกำ�หนดให้สาขาการฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เพื่อให้มี “นักฉุกเฉินการแพทย์”
เป็นบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุขทีใ่ ห้บริบาลแก่ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินนอกสถานทีต่ งั้ ของสถานพยาบาลโดยเฉพาะ อันจะ
นำ�มาซึ่งการลดการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพร่องในการทำ�งานของอวัยวะสำ�คัญ รวมทั้งทำ�ให้ลด
การบาดเจ็บ หรืออาการป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควรของประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้มีหนังสือที่ 02/05/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เสนอความเห็นว่าภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีนักฉุกเฉินการแพทย์ และกำ�หนดให้สาขา
ฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ และควรจัดให้มีระบบการจัดการที่เหมาะสม โดยให้นักฉุกเฉิน
การแพทย์ปฏิบตั งิ านนอกโรงพยาบาล โดยให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
อัตรากำ�ลังนักฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาล

3. (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านการบำ�บัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) และด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
พ.ศ. ....
สภาการพยาบาลได้น�ำ เสนอ(ร่าง)ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม) และด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) พ.ศ. .... จำ�นวน 3 ฉบับ เพื่อกำ�หนด
ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อเป็นการรับรองขอบเขตของ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่กำ�หนดไว้ไม่มีประเด็นก้าวล่วงไปในวิชาชีพอื่น มีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการ ผดุงครรภ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ได้กำ�หนดคำ�นิยาม
กำ�หนดคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลทีจ่ ะทำ�การพยาบาลเวชปฏิบตั ฉิ กุ เฉิน กำ�หนด
กิจกรรมหรือหัตถการทีจ่ ะกระทำ�ได้ กำ�หนดวิธกี ารประเมินผูป้ ว่ ยในการส่งต่อเพือ่ ไปรับการบำ�บัด
จากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กำ�หนดเรื่องการใช้ยาในกรณีจำ�เป็น กำ�หนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลที่จะทำ�การพยาบาลเวชปฏิบัติประสานกับสถาบันพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรับส่งผู้ป่วย และกำ�หนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่จะทำ�การพยาบาลเวชปฏิบัติ
เขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยและต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน
2) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการ ผดุงครรภ์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม)
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ได้ก�ำ หนดคำ�นิยาม กำ�หนดคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลทีจ่ ะทำ�การพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ด้านการบำ�บัดทดแทนไต กำ�หนดกิจกรรมหรือหัตถการทีจ่ ะกระทำ�ได้ กำ�หนดวิธกี ารประเมินผูป้ ว่ ย
ในการส่งต่อเพื่อไปรับการบำ�บัดจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กำ�หนดเรื่องการใช้ยาในกรณีที่จำ�เป็น
และกำ�หนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลทีจ่ ะทำ�การปฏิบตั เิ วชปฏิบตั เิ ขียนบันทึกรายงานเกีย่ วกับ
ประวัติของผู้ป่วยและต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน
3) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด้ า นการบำ � บั ด ทดแทนไต (การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง)
ได้กำ�หนดคำ�นิยาม กำ�หนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่จะทำ�การพยาบาล
เวชปฏิบตั ิดา้ นการล้างไตทางช่องท้อง กำ�หนดกิจกรรมหรือหัตถการที่จะกระทำ�ได้ กำ�หนดวิธีการ
ประเมินผู้ป่วยในการส่งต่อเพื่อไปรับการบำ�บัดจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น กำ�หนดเรื่องการใช้ยา
ในกรณีที่จำ�เป็น และกำ�หนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่จะทำ�การปฏิบัติเวชปฏิบัติ
เขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยและต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แพทยสภา
สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำ�บัด และสัตวแพทยสภา ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
สภาการพยาบาลทัง้ ๓ ฉบับดังกล่าว สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็นให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ทัง้ ๓ ฉบับเล็กน้อย ซึง่ สภาการพยาบาลได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลทัง้ ๓ ฉบับดังกล่าวตามข้อคิดเห็น
ของ สภาเทคนิคการแพทย์แล้ว และนำ�เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายกสภาพิเศษแห่ง
สภาการพยาบาล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนออกเป็นข้อบังคับสภาการพยาบาลต่อไป

๔. ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด
เนื่องจากยา Diclofenac ชนิดฉีด ซึ่งเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านอักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ มีรายงาน
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อผู้รับบริการภายหลังการฉีดยากระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือถึง
หน่วยงาน รพศ./รพท. ทุกแห่งให้มคี วามระมัดระวังในการสัง่ ยา และได้จดั ทำ�คูม่ อื การดำ�เนินงานโครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual) โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (2558) แนะนำ�ให้จ�ำ กัดการใช้ยา Diclofenac ชนิดฉีด
เฉพาะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป โดยให้แพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้รับบริการ คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลได้พจิ ารณาข้อเท็จจริง แล้วพบว่าพยาบาลเป็นผูถ้ กู มอบหมายให้เป็นผูฉ้ ดี ยานีซ้ งึ่ ถือเป็นยาอันตราย
สภาการพยาบาลจึงประกาศห้ามมิให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่องห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20
ธันวาคม 2562 ดังนี้
ข้อ ๑. ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด
ข้อ ๒. ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ หรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ จะเป็นเพียงผูช้ ว่ ยเหลือผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในการดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการฉีดยา Diclofenac ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ที่ประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้ให้ความเห็นว่าหาก
ยา Diclofenac ชนิดฉีด เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจริง สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องเพิกถอน
ทะเบียนตำ�รายาชนิดนี้จากบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องหารือ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
1. สภาการพยาบาล ร่วมกับ สปสช. จัดประชุมการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
ผู้ ให้บริการ (วิชาชีพการพยาบาล) ตามมาตรา 18 (13) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2562 
สภาการพยาบาล ร่วมกับ สปสช.จัดประชุมการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการตามมาตรา
18 (13) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรรี มั ย์ และครัง้ ที่ 2 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม โรงแรมไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจาก สปสช. ซึง่ มีภารกิจในการ
ดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
มาตรา 18 (13) กำ�หนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการรับฟังความเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้
และผู้รับบริการเป็นประจำ�ทุกปี โดยมุ่งที่หน่วยบริการที่พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการรับบริการ สำ�หรับปี
พ.ศ. 2561 – 2562 เน้นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ
และพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ในประเด็นเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ให้บริการ มาตรา 18 (4) และผู้รับบริการ
มาตรา 41 ได้แก่ การบริการผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต รองรับนโยบาย UCEP และประเด็นการบริการผูป้ ว่ ยด้านสูตกิ รรม
รวมทั้งการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกลไกคลินิกหมอครอบครัว (PCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง
สือ่ สารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเพือ่ สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และ “สถานการณ์การปฏิรปู ระบบการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูม:ิ การจัดภารกิจ
ที่ได้มาตรฐานและคุ้มค่าของพยาบาลและทีมหมอครอบครัว” พร้อมทีมวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ
“การปฏิรูประบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : ภาคีเครือข่าย ฐานบริการ ภารกิจพยาบาลและทีมเพื่อการเข้าถึง
มาตรฐานบริการของผู้ป่วยฉุกเฉิน” “สถานการณ์การผดุงครรภ์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ” และมีการทำ�
กิจกรรมกลุ่มเพื่อรวบรวมประเด็นบทบาทพยาบาลฉุกเฉิน/ปฐมภูมิ/ผดุงครรภ์กับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอ
ในการบริหารจัดการกองทุน การกำ�หนดนโยบายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสมาชิกสภาการพยาบาล
ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 259 คน จังหวัดนครปฐม จำ�นวน 261 คน
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2. 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 ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่ต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาล จึงเสนอให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดให้บริการอยู่แล้วทั่วประเทศจำ�นวน
กว่า 5,000 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมเป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก าร
พ.ศ. 2558 เพือ่ เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่ เสีย่ งต่าง ๆ เข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บา้ นได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยในระยะแรกให้ดำ�เนินการนำ�ร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. 2561 – 2570 และในปีงบประมาณ 2564 มีแผนจะ
ขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบตามหลักการที่นายกสภาการพยาบาลเสนอแล้ว
สภาการพยาบาลได้วางแผนการดำ�เนินงานโดยกำ�หนดเป็นโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแต่งตัง้ คณะทำ�งานโครงการพัฒนา
รูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมร่วมกับผู้แทนของ สปสช. เพื่อการกำ�หนดหลักการ วิธีการ
มาตรฐานของคลินกิ ขอบเขต การให้บริการของคลินกิ ฯลฯ รวมทัง้ กำ�หนดให้คลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยร่วมบริการของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า “คลินิกพยาบาลชุมชน
อบอุ่น”

126

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

การดำ�เนินการ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ในกรุงเทพมหานคร
สภาการพยาบาล ได้ส่งหนังสือเชิญชวนให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีอยู่จำ�นวน 34 แห่ง เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้เชิญ
เจ้าของคลินิกการพยาบาลฯ มาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของ
การดำ�เนินการทุกขัน้ ตอน จนพร้อมจะขึน้ ทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยร่วมบริการของ สปสช. โดยการประชุมครัง้ นี้
มีผู้แทนของ สปสช. ร่วมให้ข้อมูลและทำ�ความเข้าใจ มีคลินิกการพยาบาลฯ ที่เข้าประชุมให้ความสนใจอย่างมาก
และพร้อมปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อเข้าเป็นหน่วยร่วมบริการ
คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เป็นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล
ตามกฎหมายสถานพยาบาลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และผ่านการประเมินมาตรฐาน
จากสภาการพยาบาล และ สปสช. แล้ว ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดและได้ท�ำ สัญญาขึน้ ทะเบียนกับ สปสช. เป็นเครือข่าย
หน่วยร่วมบริการของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถให้บริการสุขภาพ กิจกรรมบริการการพยาบาล
ตามขอบเขตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกิจกรรมทีส่ �ำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กำ�หนดไว้สำ�หรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) คือผู้ป่วยบัตรทองสามารถรับบริการที่คลินิก
พยาบาลชุมชนอบอุ่น โดยคลินิกไม่ต้องเก็บค่าบริการจาก ผู้ป่วยบัตรทองที่มารับบริการ แต่สามารถเรียกเก็บจาก
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรง สำ�หรับอัตราค่าบริการในแต่ละกิจกรรมบริการเป็นไปตามที่ สปสช.
ประกาศกำ�หนดไว้สำ�หรับกิจกรรมการพยาบาลที่ สปสช. ไม่ได้ประกาศกำ�หนดให้คลินิกเก็บค่าบริการได้ตามปกติ
ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
คณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมได้คดั เลือกประเด็น “การสร้างสุขภาพทีบ่ า้ นโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน” ทีเ่ สนอโดย
สภาการพยาบาล เป็นองค์กรหลัก ซึ่งคณะอนุกรรมการวิชาการ พิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำ�คัญสอดคล้องกับ
ประชากรในสังคมไทย ทีก่ �ำ ลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ จึงเห็นชอบให้น�ำ ประเด็นนีเ้ ข้าหารือและรับฟังความเห็นจากภาคี
เครือข่าย ทีเ่ ข้ามาร่วมในการเสวนานโยบายสาธารณะในหัวข้อ “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร”
และให้สภาการพยาบาลดำ�เนินการพัฒนาข้อเสนอเพื่อเป็นร่างระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
คณะทำ�งานพัฒนานโยบายสาธารณะ ได้จัดประชุมเพื่อดำ�เนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายเพื่อสุขภาพฯ
ของสภาการพยาบาล จำ�นวน 2 ครั้ง โดยเชิญองค์กรภาคีร่วมอีก 2 องค์กร คือ สำ�นักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก
เยาวชนและครอบครัว สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาร่วมดำ�เนินการ
เพื่อจัดทำ�ร่างเอกสารหลักและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งให้ คจ.สช. ตามกระบวนการพัฒนาประเด็นเป็นร่าง
ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดในวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ Convention Centre แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทั้งภาคเอกชน สมาคม ผู้นำ�ชุมชน พระภิกษุ อาสาสมัครฯลฯ มาร่วมผลักดันต่อไป
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ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
1. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on
Services : CCS) ครั้งที่ ๙๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
รศ.ดร. ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ ๙๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดทำ�
ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ ชุดที่ ๑๐ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมคณะทำ�งานด้าน MRAs และ
คณะทำ�งานรายสาขาบริการต่าง ๆ โดยประเทศบรูไน เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ณ ประเทศบรูไน

2. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) สมัยที่ ๗๒
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล
เป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ Paliais Des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

3. การเข้าร่วมประชุม Council of National Nursing Association Representative – CNR
Meeting และ ICN Congress 2019
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีห่ นึง่ และ
รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล (ในฐานะผู้บริหารขององค์กร
วิชาชีพในประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุม Council of National Nursing Association Representative – CNR
Meeting ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 และต่อเนื่องด้วยการประชุม ICN Congress 2019 เรื่อง
Beyond Healthcare to Health ซึง่ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ International Council of Nurses – ICN
เป็นผู้จัด ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์

4. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on
Services : CCS) ครั้งที่ ๙๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
รศ.ดร. ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครัง้ ที่ ๙๔ และการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาเรือ่ งการจัดทำ�
ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมคณะทำ�งานด้าน MRAs และ
คณะทำ�งานรายสาขาบริการต่าง ๆ โดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงมนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ผลการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาหน่วยงานภายในของสภาการพยาบาลให้มรี ะบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบริหารงานพัสดุ บริหารจัดการงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส มีการดำ�เนินการตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการพยาบาลเพือ่ มุง่ สูย่ คุ ดิจทิ ลั มีขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ ป็นปัจจุบนั และรองรับภารกิจของ
สภาการพยาบาลในอนาคต ตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์
ผลการดำ�เนินงาน
สภาการพยาบาลมีนโยบายการดำ�เนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านความโปร่งใส
การลดภาวะเสีย่ งด้านการเงินของสภาการพยาบาล และให้เป็นไปตามนโนบาย วัตถุประสงค์ และอำ�นาจหน้าทีข่ อง
สภาการพยาบาลในการดำ�เนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มกี ารจัดทำ�แผนงบประมาณของสภาการพยาบาล
เพื่อใช้กำ�กับการบริหารงบประมาณประจำ�ปี 2562 โดยยึดหลักการดังนี้
1. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2562 ในลักษณะที่ประหยัด
และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
2. ใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ อำ�นาจหน้าที่และพันธกิจของสภาการพยาบาล
3. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2561
การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคมของปีงบประมาณนัน้ งบการเงินดังกล่าวของสภาการพยาบาลได้ผา่ นการตรวจรับรองของผูต้ รวจ
สอบบัญชีรบั อนุญาตตามทีส่ ภาการพยาบาลอนุมตั จิ า้ ง สามารถรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการเงินและงบประมาณ
ได้ดังนี้
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1) รายได้ของสภาการพยาบาลเกิดขึน้ จากการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล ตามอำ�นาจหน้าทีท่ กี่ �ำ หนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจที่กำ�หนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำ�
ปีงบประมาณ 2562 สภาการพยาบาลมีรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนและจากการบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 130,210,032.94 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
สามสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
1.1) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน	52,818,900.00	 บาท
1.2) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก
39,660,550.00	 บาท
1.3) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร	  5,675,000.00	 บาท
1.4) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ	  7,119,600.00	 บาท
1.5) งานวุฒิบัตร	    141,000.00	 บาท
1.6) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ	  7,224,500.00	 บาท
1.7) งานหนังสือและวารสาร	    733,300.00	 บาท
1.8) เงินดอกผลจากการลงทุน
15,926,597.84	 บาท
1.9) เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม	   420,000.00	 บาท
1.10) เบ็ดเตล็ด	   490,585.10	 บาท
2) รายจ่ายของสภาการพยาบาล เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงานและพัฒนาสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล การดำ�เนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพและแผนงานส่ง
เสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ่ายจากเงินงบประมาณประจำ�ปี และเงินกองทุน
ต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 98,831,774.63 บาท (เก้าสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่ง
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) แยกเป็นรายจ่ายดังต่อไปนี้
2.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	56,919,022.17 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนงาน	41,912,752.46 บาท

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
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2)
3)

กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพ				
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ				
กลุ่มสนับสนุนบริการ				

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล

จำ�นวน ๑๔ คน
จำ�นวน ๔๖ คน
จำ�นวน ๕ คน

Annual Report 2019
Thailand Nursing and Midwifery Council

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

๑. การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ�สภาการพยาบาล
๑.๑	 นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 			
๑.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 				
๑.๓	 จ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ ๑ ปี

จำ�นวน ๒ อัตรา
จำ�นวน ๑ อัตรา
จำ�นวน 5 อัตรา

๒. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ได้นั้น ทรัพยากรบุคคลถือเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้การดำ�เนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลได้เล็งเห็นถึง
ความสำ�คัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเช่นกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ โดยการส่งเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์ ตลอดจนได้จดั ให้มกี ารสัมมนาในรูปแบบของ Organization Development สำ�หรับเจ้าหน้าที่
สภาการพยาบาลทัง้ หมด เพือ่ นำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบและงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ดังนี้
จำ�นวนเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา

หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา
๑) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
– การประชุมติดตามการดำ�เนินการตามมาตรการอำ�นวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน (การไม่เรียกสำ�เนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
– 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. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
– สัมมนาเรื่อง ๔ ปี กฎหมายอำ�นวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล

๒ คน
๒ คน
๒ คน
๑ คน
๒ คน
๑ คน
๑ คน
๒ คน
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หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา
๒) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติการฯ
– ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
– การอบรมนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรที่บรรจุหรือปฏิบัติหน้าที่ใหม่
– อบรมการดำ�เนินทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และความรับผิดทางละเมิด สำ�หรับ
นิติกร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
– ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล
ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๙
– ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำ�บัด
พ.ศ. ....
– การหารือประเด็นปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล
ที่กระทรวงแรงงาน เช่น พยาบาลปลอมในสถานประกอบการ
– คณะทำ�งานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๓) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และจริยธรรมฯ
– อบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล
โครงการวิจัยในคน สำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒
– ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เข้าค่ายเขียนต้นฉบับ หนังสือเรื่อง สมรรถนะทางจริยธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– อบรมเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน
๔) ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานวารสาร
– T he 6th Editor’s Workshop
– Editors Day Thailand 2019
– การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4
– The 7th TCI –TRF–Scopus Collaboration Project
– Workshop on Journal Selection Process by Web of Science Group
– ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๑๓
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๒ คน
๑ คน

๒ คน
๒ คน
๑ คน
๑ คน
๑ คน
๒ คน
๑ คน
๑ คน
2 คน
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จำ�นวนเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา

หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา
๕) ประชุม/สัมมนา อื่น ๆ
– ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ตามข้อตกลงอาเซียน (MRAs) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
– การเสวนาเรื่องสุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต
– อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ ๘
– ประชุมเพื่อจัดทำ�รายงานการบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล
– งานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
– ประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก
– ประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health :
ITH) ปี ๒๕๖๒

๑ คน
2 คน
๑ คน
๒ คน
๑ คน
๑ คน
๑ คน

3. การตรวจสุขภาพประจำ�ปีเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
สุขภาพของบุคลากรทีแ่ ข็งแรงเป็นสิง่ สำ�คัญต่อการทำ�งานในทุกองค์กร สภาการพยาบาลจึงให้ความสำ�คัญต่อ
การส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาลเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับในปี ๒๕๖๒
มีเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ จำ�นวน ๖๗ คน จาก ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓
เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยทีมแพทย์ – พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึง่ มาให้บริการ
ตรวจสุขภาพ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยรายการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจร่างกาย
ทั่วไปโดยแพทย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอด (Chest X–ray) ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ผลการตรวจสุขภาพพบว่า เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลมีภาวะสุขภาพปกติ จำ�นวน ๒๖ คน และ
มีผลการตรวจผิดปกติ เช่น ระดับนาํ้ ตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง BMI เกินค่ามาตรฐาน ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือดแดง จำ�นวน ๔๐ คน และเมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ แพทย์ได้มาให้ค�ำ แนะนำ�เจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
ในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายหลังทราบผลการตรวจสุขภาพแล้ว
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4. การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
ในการเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างความสามัคคี ความพึงพอใจ และสำ�นึกรักต่อ
องค์กร อันจะส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กรอย่างยัง่ ยืนต่อไป จึงจัดสัมมนาเพือ่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง มีเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมสัมมนา จำ�นวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๓ การสัมมนาบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และผลการ
ประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
๑) ประโยชน์ของเนื้อหาต่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล		
ร้อยละ ๘๓.๖๗
๒) วิทยากรมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย ร้อยละ	๙๘.๐0
๓) ความเหมาะสมของกิจกรรมการสัมมนา					
ร้อยละ ๘๒.๕๑
๔) ความเหมาะสมของระยะเวลาของโครงการสัมมนาฯ			
ร้อยละ	๗๔.๔๗
๕) ในภาพรวม โครงการสัมมนานี้สามารถพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลได้ ร้อยละ	๗๔.๐0
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การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ
งานพัสดุ งานอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารงานทัว่ ไป ฝ่ายบริหารกลาง
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล มีภารกิจด้านการสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การบริหารจัดการพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำ�นักงานและครุภัณฑ์
๑.๑	 จัดซื้อวัสดุสำ�นักงาน
๑.๒ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดทำ�ทะเบียนครุภัณฑ์
๑.๓	 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว

จำ�นวน ๒๕๖ รายการ
จำ�นวน  ๓๕ รายการ
จำ�นวน ๒๑๘ รายการ

๒. การจ้างพิมพ์จดหมายข่าว วารสาร และหนังสือ
๒.๑	 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
๒.๒ วารสารสภาการพยาบาล
๒.๓	 วารสาร Pacific Rim International Journal
of Nursing Research
๒.๔ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ ๑๘
เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
๒.๕ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ ๑๙
เรื่อง การผดุงครรภ์
๒.๖	 หนังสือคู่มือส่งเสริมจริยธรรม
๒.๗	 รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

จำ�นวน ๖ ฉบับ ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม
จำ�นวน ๔ ฉบับ ๆ ละ   ๖๐๐ เล่ม
จำ�นวน ๔ ฉบับ ๆ ละ ๕๐๐ เล่ม
จำ�นวน ๖๐๐ เล่ม
จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม
จำ�นวน ๒,๐๐๐ เล่ม
จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๓. งานสั่งซื้อสั่งจ้างและทำ�สัญญาจ้างอื่น ๆ
๓.๑	 สัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการคนค้นฅน กับบริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
๓.๒ สัญญาจ้างผลิตคลิปสั้นเรื่องจริงของพยาบาล กับบริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
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๓.๓	
๓.๔
๓.๕
๓.๖	
๓.๗	
๓.๘
๓.๙	
๓.๑๐
๓.๑๑	

สัญญาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ กับนายราชย์ สุเมธลักษณ์
จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น กับ หจก.โคแปง กราฟฟิก
เช่าซื้อโปรแกรม Adobe โปรแกรม Photoshop CC กับบริษัทบริลเลียนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
จ้างบริการติดตั้งเครื่องฉายภาพ LCD Projector ห้องประชุมต่าง ๆ กับบริษัทไวส์ไลฟ์ จำ�กัด
ทำ�สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย กับสำ�นักงานกฎหมายไชยรพี
จ้างผลิตชั้นเหล็ก ร้าน ฮ.ฮาร์ดแวร์
จำ�นวน      ๗ ชุด
จ้างทำ�ไดอารี่สภาการพยาบาล ประจำ�ปี ๒๕๖๓
จำ�นวน    ๒๐๐ เล่ม
จ้างทำ�บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
จำ�นวน 11,4๐๐ ใบ
จ้างทำ�โล่รางวัลพยาบาลผู้บำ�เพ็ญความดี
จำ�นวน      ๔๙ โล่

๔. การจ้างบริการบำ�รุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารและภูมิทัศน์
๔.๑	 บำ�รุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำ�ตอบ
4.2	 บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
๔.3 บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม อาคาร
๔.4	 บำ�รุงรักษายานพาหนะ
๔.5	 บำ�รุงรักษา ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
๔.6 เบ็ดเตล็ด
๔.7 ทำ�สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ ดังนี้
	๑) การรักษาความปลอดภัย
๒) การบำ�รุงรักษาลิฟต์โดยสาร
	๓) การบริการบำ�รุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Chiller
๔) การบริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
๕) การบริการบำ�รุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
	๖) การบริการทำ�ความสะอาดอาคาร
	๗) การทำ�ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
๘) การบริการกำ�จัดปลวก
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จำ�นวน       ๒
จำ�นวน      ๒๙
จำ�นวน       ๕
จำ�นวน       ๖
จำ�นวน       ๓
จำ�นวน       ๙

เครื่อง
รายการ
รายการ
คัน
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การบริหารจัดการการประชุม
การจัดการประชุมเป็นภารกิจหนึง่ ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลเพือ่ ระดมความคิดในการกำ�หนด
นโยบายและวางแผนงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาการพยาบาล
ตามอำ�นาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบริหารจัดการการประชุม มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาล บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าทีแ่ ละวัตถุประสงค์
ของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ในปี พ.ศ. ๒๕๖2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล จำ�นวน 12 ครั้ง
คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1

รับรองผลการสอบและการประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ

จำ�นวน

3

ครั้ง

1.2

อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านความรู้ฯ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
– การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
– การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

9,489
1,142
1

คน
คน
คน

1.3

อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้สำ�หรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
ที่ใบอนุญาตฯ ขาดอายุมีสิทธิได้รับใบอนุญาตฯ ตามประเภทและชั้นที่เคยได้รับ

จำ�นวน

559

คน

1.4

ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำ�นวน

30

สถาบัน

1.5

ให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

4

สถาบัน

1.6

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
– หลักสูตรระดับปริญญาตรี
– หลักสูตรระดับปริญญาโท
– หลักสูตรระดับปริญญาเอก

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

13
13
2

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

1.7

ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

จำ�นวน

19

หลักสูตร
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1.8

ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

จำ�นวน

1

หลักสูตร

1.9

ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถาบัน

จำ�นวน

37

หลักสูตร

1.10 ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนการรับนักศึกษาของสถาบัน

จำ�นวน

45

หลักสูตร

1.11 อนุมัติการขอสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตฯ ของผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ

จำ�นวน

10

คน

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

7
6
40
7

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

1.13 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำ�ปีการศึกษา 2562

จำ�นวน

5

คน

1.14 อนุมัติการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

จำ�นวน

1

คน

1.15 อนุมัติการออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

จำ�นวน

3

คน

1.16 ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้เป็นผู้มีความรู้ จำ�นวน
ความชำ�นาญเฉพาะสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อรับ
จำ�นวน
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ

8
85

สาขา
คน

1.17 ให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อของผู้สำ�เร็จหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์เทียบเท่าวุฒิปริญญาเอกต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จำ�นวน

37

คน

1.18 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด วาระ
พ.ศ. 2561 – 2565 จำ�นวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

จำ�นวน

408

คน

จำ�นวน
จำ�นวน

15
13

คน
คน

1.20 ให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และยกเลิกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

จำ�นวน

1

คน

1.21 อนุญาตให้พยาบาลจากต่างประเทศประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั่วคราว
ในประเทศไทย

จำ�นวน

8

คน

1.22 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล

จำ�นวน

6

ฉบับ

1.12 ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล
– หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้น
– หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ
– หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี
(Post Baccalaureate Residency Training Program) ของสถาบันต่าง ๆ

1.19 พิจารณาเรื่องร้องเรียนความประพฤติผิดด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
– ชั้นสืบสวน
– ชั้นสอบสวน
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1.23 ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาการพยาบาล

จำ�นวน

1

ฉบับ

1.24 ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

7

เรื่อง

1.25 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน

3

เรื่อง

1.26 อนุมัติกรอบงบประมาณสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 2562

จำ�นวน

1

ครั้ง

1.27 รับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีของสภาการพยาบาล ปีงบประมาณ 256๑

จำ�นวน

1

ครั้ง

1.28 รับรองรายงานการรับ – จ่ายเงินของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

12

ครั้ง

1.29 อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ดำ�เนินงานต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล

จำ�นวน
จำ�นวน

42
15

โครงการ
กิจกรรม

1.30 ให้ความเห็นชอบการกำ�หนดค่าธรรมเนียม

จำ�นวน

1

รายการ

1.31 อนุมัติให้จ้างเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลที่เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อเป็นระยะเวลา จำ�นวน
1 ปี

6

คน

2. จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำ�งานของสภาการพยาบาล
2.1

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

จำ�นวน

12

ครั้ง

2.2

คณะกรรมการกำ�กับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล

จำ�นวน

12

ครั้ง

2.3

คณะกรรมการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

11

ครั้ง

2.4

คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

12

ครั้ง

2.5

คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

7

ครั้ง

2.6

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

จำ�นวน

5

ครั้ง

2.7

คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

12

ครั้ง

2.8

คณะกรรมการอำ�นวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.9

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

6

ครั้ง

2.10 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล

จำ�นวน

14

ครั้ง

2.11 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล

จำ�นวน

7

ครั้ง

2.12 คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล

จำ�นวน

17

ครั้ง

2.13 คณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาว
ในผู้สูงอายุ

จำ�นวน

7

ครั้ง
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2.14 คณะกรรมการดำ�เนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.15 คณะทำ�งานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่...)

จำ�นวน

2

ครั้ง

2.16 คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการที่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำ�นวน

6

ครั้ง

2.17 คณะทำ�งานร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการที่เป็นการประกอบวิชาชีพ

จำ�นวน

6

ครั้ง

2.18 คณะทำ�งานพิจารณาร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จำ�นวน

5

ครั้ง

2.19 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

จำ�นวน

1

ครั้ง

2.20 คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางการกำ�หนดความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.21 คณะทำ�งานโครงการประเมินผลการนำ�รูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

จำ�นวน

7

ครั้ง

2.22 คณะทำ�งานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

จำ�นวน

4

ครั้ง

2.23 คณะทำ�งานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี
ระดับปริญญาโท เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.24 คณะทำ�งานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

8

ครั้ง

2.25 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง

จำ�นวน

11

ครั้ง

2.26 คณะทำ�งานจัดทำ�แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.27 คณะทำ�งานร่างนิยามปฏิบัติการของคำ�ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง

จำ�นวน

1

ครั้ง

2.28 คณะทำ�งานกำ�หนดบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe driver ในการดูแลผู้ป่วย

จำ�นวน

5

ครั้ง

2.29 คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์

จำ�นวน

8

ครั้ง

2.30 คณะทำ�งานจัดทำ�การบริการต้นแบบการพยาบาลเพื่อชะลอไตเสื่อม

จำ�นวน

7

ครั้ง

2.31 คณะทำ�งานกำ�หนดสาขาเฉพาะทางด้านการพยาบาล

จำ�นวน

2

ครั้ง

2.32 คณะทำ�งานปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

2

ครั้ง

2.33 คณะทำ�งานติดตาม Maintenance Agreement (MA) ของการพัฒนาระบบ ICT
ระยะที่ 1

จำ�นวน

10

ครั้ง

2.34 คณะทำ�งานติดตามการบำ�รุงรักษาโปรแกรม Web Applications ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำ�นวน
และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาลในการพัฒนาระบบ ICT ระยะที่ 1

3

ครั้ง
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2.35 คณะทำ�งานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

จำ�นวน

4

ครั้ง

2.36 คณะทำ�งานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ

จำ�นวน

6

ครั้ง

2.37 คณะทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน

จำ�นวน

24

ครั้ง

2.38 คณะทำ�งานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

จำ�นวน

6

ครั้ง

2.39 คณะทำ�งานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการต่าง ๆ

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.40 คณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถาบันผลิตพยาบาล

จำ�นวน

2

ครั้ง

2.41 คณะทำ�งานพัฒนาการพยาบาลจักษุตามนโยบายจักษุยั่งยืน

จำ�นวน

15

ครั้ง

2.42 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

จำ�นวน

18

ครั้ง

2.43 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาบำ�บัดทดแทนไต

จำ�นวน

27

ครั้ง

2.44 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาหัวใจและหลอดเลือด

จำ�นวน

16

ครั้ง

2.45 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลวิกฤติทารกแรกเกิด

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.46 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.47 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
และความผิดปกติของหัวใจ

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.48 คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำ�หรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น

จำ�นวน

1

ครั้ง

2.49 คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ
วาระ พ.ศ. 2561 – 2565

จำ�นวน

3

ครั้ง

2.50 คณะทำ�งานจัดทำ�นโยบายการผลิตและการใช้ก�ำ ลังคนในการจัดการระบบสุขภาพผูส้ งู อายุ จำ�นวน

2

ครั้ง

2.51 คณะทำ�งานเตรียมการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ

จำ�นวน

5

ครั้ง

2.52 คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2561

จำ�นวน

7

ครั้ง

จำ�นวน

373

ครั้ง

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

๓. จัดประชุมภาคีเครือข่ายของสภาการพยาบาล
3.1

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

จำ�นวน

8

ครั้ง

3.2

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

จำ�นวน

6

ครั้ง
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าทีห่ ลักในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ดูแลบำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้มั่นคง ปลอดภัย และเสถียรภาพ ประสานดูแลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชันเพื่อให้บริการสมาชิก และพัฒนา
เว็บไซต์ของสภาการพยาบาล รวมทั้งเสนอรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผลการดำ�เนินงาน
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สภาการพยาบาล ช่วงที่หนึ่ง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการพยาบาล ช่วงที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนองค์กรและวิชาชีพให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ของ
สภาการพยาบาล และฐานข้อมูล (Software and Database) ระบบ Front Office และระบบ Infrastructure
เพื่อสนับสนุนงานบริการของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
โดยรวม โดยได้เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปี พ.ศ. 256๒ สภาการพยาบาลเปิดให้บริการโปรแกรม
เว็บแอพพลิเคชันบริการสมาชิก และระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ที่พัฒนาโดยบริษัท
ธิ้งค์ ซอฟต์ จำ�กัด เต็มรูปแบบ

เว็บแอพพลิเคชันบริการ https://services.tnmc.or.th/
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ระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล https://misweb.tnmc.or.th/mis/main
ประกอบด้วย 10 Module ตามชื่อการพัฒนาระบบ ดังนี้
1) ระบบการรับรองในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2) ระบบการต่ออายุและการเพิกถอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3) ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำ�การสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4) ระบบการรับรองหลักสูตรการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5) ระบบการรับรองสถาบันและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
6) ระบบการรับรองหน่วยคะแนนของสมาชิกในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
7) ระบบการจัดการเอกสาร
8) ระบบการเงินรับ
9) ระบบการตั้งค่าและการบำ�รุงรักษาระบบ
10) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๒. บูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำ�นวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สภาการพยาบาล โดยคณะทำ�งานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัตกิ าร
อำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้พจิ ารณาปรับปรุงคูม่ อื สำ�หรับประชาชน
ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ที่สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการของสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) www.info.go.th
เมื่อปี 2559 จำ�นวน 5 คู่มือ ประกอบด้วย
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1)

ค ู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และบัตรประจำ�ตัว
สมาชิก ของงานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ
2) คมู่ อื การขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของฝ่าย
สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
3) คมู่ อื การขอรับรองวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4) คู่มือการขอรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์
5) คู่มือการขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์และการกำ�หนดหน่วยคะแนน
ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ในปี 2562 คณะทำ�งานฯ ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�คูม่ อื สำ�หรับประชาชนทีไ่ ด้ปรับปรุงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาตรการอำ�นวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำ�เนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 กำ�หนดและแจ้งชื่อทะเบียน
เอกสาร (ชื่อใบอนุญาต) ที่จะออกให้กับประชาชน/ผู้รับบริการ และกำ�หนดไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ส่วนราชการ สำ�หรับเปิดบัญชีผู้ใช้งานกลางของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสื่อสารในภาครัฐ จำ�นวน 2 บัญชีผู้ใช้งาน

๓. พัฒนาเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th
เว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาและออกแบบโดยคณะทำ�งานปรับปรุง
เว็บไซต์ของสภาการพยาบาล เพื่อทดแทนเว็บไซต์ www.tnc.or.th เดิมที่เปิดดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
โดยเว็บไซต์ www.tnmc.or.th เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ในปี พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากขึ้น และกำ�หนด
รูปแบบเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้พัฒนาระบบนำ�เข้าข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาอังกฤษ
ให้ทันสมัย
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4. การดูแลบำ�รุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่าย
สภาการพยาบาลได้ท�ำ สัญญาจ้างการบำ�รุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และสัญญาซือ้ ขายครุภณ
ั ฑ์
ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้บริการบำ�รุงดูแลรักษา ตรวจเช็ค แก้ไขและ/หรือ
ซ่อมแซมระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ โดยบริษัทจะเข้าบริการบำ�รุงดูแลรักษา และตรวจเช็คระบบ
งานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ ทุก 3 เดือน มีระยะเวลา 2 ปี

5. การทำ�สัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
สภาการพยาบาลทำ�สัญญาจ้างการให้บริการอินเทอร์เน็ต กับบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ให้บริการเช่าอินเทอร์เน็ต มีระยะเวลา 1 ปี มีผลเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
โดยให้บริการเช่าอินเทอร์เน็ตโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ให้บริการแอพพลิเคชันไลน์แอด : @wku5296n ตอบปัญหาการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน
เว็บแอพพลิเคชัน
สภาการพยาบาลเปิดให้บริการแอพพลิเคชันไลน์แอด : @wku5296n เพื่อตอบปัญหาการใช้งานเว็บ
แอพพลิเคชันบริการสมาชิก เปิดให้บริการวันที่ 3 มกราคม 2561 ในปี 2562 มีผมู้ าใช้บริการจำ�นวน 8,483 คน

7. รายงานสถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ดำ�เนินการจัดทำ�รายงานสถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ประจำ�เดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลรับทราบ จำ�นวน 12 ครั้ง

8. การให้บริการ ดูแล แก้ปัญหา แนะนำ�การใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล
การให้บริการ ดูแล แก้ปัญหา แนะนำ�การใช้งานคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล ผ่านระบบแจ้งปัญหาอินทราเนท ชื่อ Help Desk จำ�นวน 158 รายการ

9. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำ�นวน 5 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในสำ�นักงาน และเฝ้าระวัง
ประเมินความเสี่ยงของระบบผ่าน โปรแกรม OpManager
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
จัดพิมพ์โดย:
		
		
		
		

สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02–596–7500 โทรสาร 02–589–7121

คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 25๖๒
1. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร
3. รองศาสตราจารย์สุปราณี
4. นางนวลขนิษฐ์		
5. นางพรวลัย		
6. นางสาวยอดขวัญ		
7. นางสาวจนัญญา		
8. นางนฤมล			
9. นางสาววริศรา		
10. นางสาวจันทร์ทิมา		
11. นางพรทิพย์		
12. นางอภิญญา		
จำ�นวนพิมพ์

1,000 เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์ ตุลาคม พ.ศ. 256๓
พิมพ์ท		
ี่
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สำ�นักพิมพ์สื่อตะวัน
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 087-331-6459

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาล

ระเบียบ 		
เชาวน์เมธากิจ		
อัทธเสรี 		
ลิขิตลือชา		
ประเสริฐวุฒิวัฒนา
เรืองรัตน์		
นฤตย์ศาสตร์		
ภัทรพานิชชัย		
ม่วงช่วง 		
กาญจนะวีระ		
ชื่นวัฒนานนท์		
วัฒนธงชัย		

ประธานคณะทำ�งาน
รองประธานคณะทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งานและเลขานุการ
ผู้ทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ

