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Special points of interest 

 วิทยาลยัฯ ได้ออกประกาศเร่ือง รายชื่อผู้มี
สิทธิยื่นค าขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางใน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประจ าป ี2562 โดยสามารถยื่นค าขอสอบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 31 พฤษภาคม 
2562 

 สภาการพยาบาลได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์
ในรูปแบบใหม่ สามารถเข้าไปดูได้ที่ 

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขัน้สูงแห่งประเทศไทย  

            สวัสดีค่ะส ำหรบัจดหมำยฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ำย

ของปี 2561 นี้นะคะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงควำมดีเป็น

อย่ำงย่ิงกับผู้ที่เข้ำพิธีรับวุฒิบัตรและหนังสอือนุมัติ

ประจ ำปี 2561 จำกท่ำนนำยกสภำกำรพยำบำล ทั้ง 19 

ท่ำนนะคะ ก็ขอใหน้ ำควำมรู้และทักษะที่มีไปใช้ให้เป็น

ประโยชนส์ูงสุดทั้งตอ่ผู้รับบริกำรและวิชำชีพต่อไป 

       ส ำหรับในช่วงปลำยปีนี้ทำงวิทยำลยัก็จะมีกำร

เปลี่ยนวำระของคณะผู้บริหำรวิทยำลัยฯ ซ่ึงวิทยำลัยก็

จะปฏิบัติภำรกิจหลักตำมที่สภำกำรพยำบำลได้

มอบหมำยในเรื่องของกำรสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ

และวุฒิบัตร ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลทีด่ี

ต่อไปค่ะ 

       

                                 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เรณู  พุกบุญม ี

 ประธำนวิทยำลัยพยำบำลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย 
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         ร่าง) พระราชบัญญัติยา ฉบับ พ.ศ.......กลายเป็น Hot Issue ในวงการพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐ

และเอกชน บ้างก็เห็นด้วย บ้างก็ไม่เห็นด้วย ให้พยาบาลขายยา ก่อนอ่ืนมาเข้าใจความหมายตามกฎหมายยา

ก่อนว่า “ขาย แปลว่า จ าหน่าย จ่าย แจก” ดังนั้นตามข่าวที่ว่าพยาบาลขายยาเป็นความจริง ในส่วนที่พยาบาล

จ่ายยาให้ผู้ป่วยที่รับการประเมินสุขภาพ ทั้งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค และรักษาโรคเบื้องต้น 

แต่ส่วนที่ไม่จริงคือ พยาบาลไม่สามารถเปิดร้านขายยาได้ ซึ่งต่างจาก พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ที่พยาบาลสามารถ

ขอใบอนุญาตเปิดร้านขายยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ  

 
         พยาบาลจ่ายยาได้หรือ ท าไมพยาบาลต้องมาจ่ายยา งานพยาบาลก็มากมายอยู่แล้ว ท ามากกว่า

เงินเดือนที่ได้... !! จะเห็นได้ว ่าค าถามมากมายถูกถามในสื่อสังคมออนไลน์ พยาบาลหลายคนต้องการรู้

ข้อเท็จจริง ในความเป็นจริง พยาบาลวิชาชีพเป็นก าลังหลักส าคัญ และเป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนทั่วประเทศไทยมาช้านาน พยาบาลได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ โดยเฉพาะด้านการรักษา

เบื้องต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 กอปรกับนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือให้

ประชาชนเกิดสุขภาวะ จึงเน้นการกระจายการบริการสุขภาพสู่ระดับภูมิภาคมากว่า 20 ปี  เพ่ือให้ประชาชนที่

ห่างไกล ทุรกันดาร สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเป็น

ธรรม และเสมอภาคอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” พยาบาลวิชาชีพจึงได้เรียนรู้ รับการฝึก

ทักษะการประเมินสุขภาพ ทั้งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรคและให้การรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งต้อง

ใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล ร่วมกับการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล เพ่ือบรรเทาอาการผู้ป่วยมาตลอด โดย

ในสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายใดๆ รองรับ เหล่าพยาบาลวิชาชีพต่างท างานด้วยใจท่ีรักประชาชน  

 

           ต่อมาระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2539 ประกาศอนุญาตให้พยาบาลสามารถรักษาเบื้องต้น 

ในสถานพยาบาลรัฐ และจ่ายยาตามบัญชียา ภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่ในความเป็นจริง พยาบาลท าด้วย

ตนเองมาตลอดกว่า 40 ปี ไม่มีแพทย์ ไม่มีเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาลชุมชน

นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 และ ระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขฯ พ.ศ. 2545 อนุญาตให้พยาบาลที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป 

(การรักษาเบื้องต้น) สามารถรักษาเบื้องต้นได้อย่างอิสระ และใช้ยาตามคู่มือยาที่สภาการพยาบาลก าหนด...  
(มีต่อหน้า 3)   

เรื่องนี้ต้องขยาย...APN แสง แถลงเรื่องยา 
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    เรื่องนี้ต้องขยาย...APN แสง แถลงเรื่องยา(ต่อ) 
...กอปรกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น ซับซ้อน และสถานพยาบาลรัฐแออัด ผู้ป่วยจึง

สามารถเลือกรับบริการในสถานพยาบาลเอกชน โดยพยาบาลเวชปฏิบัติสามารถเปิดคลินิกการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ได้ตามกฎหมาย แต่ พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ไม่มีระบุให้ พยาบาลวิชาชีพจ่ายยาได้เช่นเดียวกับ

แพทย์หรือทันตแพทย์ ให้จ่ายเฉพาะยาสามัญประจ าบ้านเท่ากับประชาชนที่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายยา 

ทั้งที่พยาบาลมีความรู้เรื่องยามากกว่าประชาชน  
 

ดังนั้นการสนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติยา ฉบับ พ.ศ.......ซึ่งเป็นกฎหมายกลางส าหรับสหวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องกับการจ่ายยา ระบุให้พยาบาลเวชปฏิบัติสามารถจ่ายยาได้ จะช่วยท าให้การปฏิบัติการพยาบาลได้รับ

การคุ้มครองตามกฎหมายยา ส่งผลให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพในประเด็นกฎหมายที่ต่างกัน และพยาบาล

เวชปฏิบัติสามารถแบ่งจ่ายยาได้ อันจะช่วยลดราคายาในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมทั้งท าให้ประชาชน

เชื่อมั่นว่า ได้รับการดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีความรู้ ทักษะ และกฎหมาย

ให้อ านาจไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ที่ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน และ

คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะปฏิบัติการพยาบาลในภาครัฐหรือเอกชน ย่อมได้รับความเสมอภาค ตาม

รัฐธรรมนูญก าหนด 
 

การต่อสู้จากอดีตจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 (ร่าง) พระราชบัญญัติยา ฉบับ 

พ.ศ.......ได้ถูกแขวนโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และเสนอปรับแก้ พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 

2510 จ านวน 18 มาตรา ซึ่งเป็นเรื่องธุรกิจยาทั้งสิ้น ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกล่าว

อ้างว่าการแก้ไขนี้ ท าเพื่อคุ้มครองประชาชน จริงเท็จประการใด ต้องติดตาม แต่ที่แน่ๆ  

พยาบาลวิชาชีพยังไม่สามารถจ่ายยาเพื่อรักษาเบื้องต้นโดยใช้ยา 18 กลุ่ม เพราะขัดแย้งกับ 

พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510  จึงขอเชิญชวนพยาบาลให้มีใจเป็นหนึ่งเดียว พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 

“จะยืนหยัดในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกหย่อมหญ้า ขอรัฐช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพ ความ

เสมอภาคให้กับพยาบาลวิชาชีพใน (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ....ด้วยเทอญ”  
 

                                                                                 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองค า 
                                                                                         (APN สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
                                                                                      โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 



1. วิทยำลัยพยำบำลและผดงุครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย ได้ออกประกำศ
วิทยำลัยฯ เร่ือง กำรรับสมคัรผู้เข้ำ
หลักสูตรฝกึอบรมพยำบำลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 6 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 15 สงิหำคม 2561 ถึงวันที่ 15 
พฤศจิกำยน 2561  

2. วิทยำลัยพยำบำลและผดงุครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย ได้ออกประกำศ
วิทยำลัยฯ เร่ือง รำยชื่อผู้มสีิทธิยื่น 
ค ำขอสอบเพื่อรับหนงัสืออนุมัติแสดง
ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงใน
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ ประจ ำปี 2562 โดยสำมำรถ
ยื่นค ำขอสอบไดต้ั้งแต่วันที่ 7 มกรำคม 
– 31 พฤษภำคม 2562  

     
 
 
 

ขอเชญิชวนพยาบาลผูส้นใจเขา้ร่วมการประชุม

วชิาการเชงิปฏบิตักิาร ครัง้ที ่2/2561 
เรื่อง “การวดัและการจดัการผลลพัธท์างการ
พยาบาล: ความส าเรจ็ของระบบบรกิารสขุภาพ” 
ระหว่างวนัที ่19 – 21 พฤศจกิายน 2561  
ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู โรงแรมดเิอมเมอรลัด ์
กรุงเทพฯ           

    

ตดิต่อพวกเราไดท้ี ่
กองบรรณาธกิาร APN Newsletter: 

-วทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ัน้สงู                
แห่งประเทศไทย: 

: apn2tnc@hotmail.com 

: www.tnmc.or.th 
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ขา่วสารจากวทิยาลยั APN ภาพแห่งความประทับใจ   
พิธีมอบหนังสืออนุมัตแิละวุฒิบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ข่าวสารจากสมาคม APN 


