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วันพยาบาลสากล

พยาบาล:พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พลิกฟื้นระบบบริการสุขภาพ

วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศกาหนดขึ้นในวัน
อังคารที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิด มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
ผู้ก่อกาเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก
และในโอกาสเดียวกันนี้สภาพยาบาลระหว่างประเทศจะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิก
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อให้พยาบาลทั่ว
โลกร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวในแต่ละปี สาหรับปี พ.ศ.2559 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศได้กาหนดให้เป็นปี
แห่งการพลิกฟื้น เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งพยาบาลเป็นพลังสาคัญในการเปลี่ยนแปลง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่ เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สนับสนุนการจัดกิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานไปพร้อมกันทั่วโลก ในการพลิกฟื้นการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพในทุกระดับ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับสภาการพยาบาล
ในการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจาปี 2559 และร่วมกันจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “พยาบาล:พลังการเปลี่ยนแปลง:เพื่อพลิก
ฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส กรุงเทพ โดยได้กราบทูลเชิญพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลยืน่ หนังสือถึงสภาปฏิรปู แห่งชาติ
ประกาศจุดยืนของสภาการพยาบาลเกีย่ วกับบทบาทพยาบาลกับการให้บริการการแพทย์แผนไทย
สาระน่ารู้ : เรือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
กรณีตวั อย่างเพือ่ การเรียนรู้ : การประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐาน
สาเนาจดหมายเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ธนาคารความดี

บรรณาธิการแถลงสภา
พีๆ่ ทีเ่ คารพ และเพือ่ นๆ น้องๆ ทีร่ กั ยิง่

จดหมายข่างสภาการพยาบาลฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 3พฤษภาคม- มิถน
ุ ายน 2559

สมาชิกคงจะได้รบั จดหมายข่าวฉบับที่ 2 มีนาคม- เมษายน 2559 กันแล้วนะคะ แต่ก็

ยังมีจดหมายข่าวจานวนหนึง่ ถูกตีกลับมายังสภาการพยาบาล เนือ่ งจากสมาชิกย้ายทีอ่ ยู่ หรือทีอ่ ยูไ่ ม่ชดั เจน ทาให้ไม่
สามารถจัดส่งให้ถงึ ผูร้ บั ได้ ดังนัน้ จึงขอแจ้งอีกครัง้ หนึง่ ให้สมาชิกทีไ่ ม่ได้รบั จดหมายข่าวจากสภาการพยาบาล โปรด

ตรวจสอบทีอ่ ยูก่ บั งานทะเบียนสมาชิกที่ โทร 02-596-7555-61 เพือ่ สภาการพยาบาลจะได้จดั ส่งจดหมายข่าวให้ถงึ
มือท่าน

สาระของจดหมายข่าวฉบับนีไ้ ด้นาภาพและเรือ่ งสภาการพยาบาลยืน่ หนังสือถึงสภาปฏิรปู แห่งชาติ เพือ่ เสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล้าในระบบบริการสาธารณสุขไทย:กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
เมือ่ วันอังคารที่ 23 มิถน
ุ ายน 2558 ขณะนีข้ อ้ เสนอดังกล่าวอยูใ่ นมือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แม้วา่ จะนาข้อเสนอ

ดังกล่าวตีพมิ พ์ชา้ ไป แต่กองบรรณาธิการ เห็นว่าควรเผยแพร่เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ทราบและเข้าใจถึงความพยายามของ
สภาการพยาบาล ในการดาเนินการแก้ปญ
ั หาของวิชาชีพอย่างเป็นระบบ บนหลักการของความเป็นมนุษย์ทมี่ คี วามเท่า
เทียมกัน

นอกจากนีไ้ ด้ตพี มิ พ์ เรือ่ งความเคลือ่ นไหวของกลุม่ พยาบาลทีเ่ รียกตัวเองว่า สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในการเสนอให้สภาการพยาบาล แก้ไขพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล เพือ่ ให้สมาชิกทราบ

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้เปิดคอลัมน์ใหม่คอื “ธนาคารความดี” เพือ่ รวบรวมและ

ตีพมิ พ์เผยแพร่การประกอบคุณงามความดีของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีไ่ ด้อทุ ศ
ิ ตนแม้นอก

เวลาราชการทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนในการดูแลช่วยเหลือผูป้ ว่ ย ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถดูแลตนเอง

และฟืน้ หายจากการเจ็บป่วยได้ รวมทัง้ การช่วยฟืน้ คืนชีพให้กบั ผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุบนท้องถนน และผูเ้ จ็บป่วยฉุกเฉินให้
รอดปลอดภัย นับเป็นการกระทาทีน
่ า่ ชืน่ ชม สรรเสริญ และบันทึกไว้ให้ได้รบั ทราบทัว่ กัน ขอเชิญติดตามอ่านได้
พบกันใหม่ฉบับหน้า

2 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่ วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
จัดพิธีรดน้ าขอพรพยาบาลอาวุโสผูท้ าคุณประโยชน์ในวิชาชีพ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลร่ วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตาม ผูบ้ ริ หารระดับสู งจากสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
รอยสมเด็จย่า ประจาปี การศึกษา 2559 จากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย
ศึกษาดูงานด้านนโยบายและการศึกษาด้านการผดุงครรภ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีส
ณ สภาการพยาบาลภายใต้ความร่ วมมือไตรภาคีไทย
UNFPA- สปป.ลาว ด้านอนามัยแม่และเด็ก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ปั จฉิ มนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า รุ่ น 1 (ปี การศึกษา 2555)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ สภาการพยาบาล
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล 3

สภาการพยาบาลยื่นหนังสือถึงสภาปฏิรูปแห่ งชาติ เพื่อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมลา้
ในระบบบริการสาธารณสุขไทย : กรณีผ้ ูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลวิเคราะห์เห็นว่าปั ญหาความเหลื่อมล ้าและไม่เป็ นธรรม
เป็ นรากเหง้ า ของปั ญหาการขาดแคลนพยาบาล วัน อัง คารที่ 23 มิ ถุน ายน
2558 ผศ.อัง คณา สริ ย าภรณ์ เลขาธิ ก ารสภาการพยาบาล พร้ อมตัว แทนผู้
ประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงยื่นหนังสือต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติ(สปช.) ผ่าน รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คน
ที่ 2 และ รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิ การปฏิรูประบบ
สาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อม
ล ้าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน 3 ประเด็น ดังนี ้
1. ความเหลือ่ มล ้าเรื่องภาระงาน ทีห่ นักเกินกว่ามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
โดยทัว่ ไป แม้ ยามเจ็บป่ วยก็ยงั คงต้ องปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
วิชาชีพอืน่ ด้ วย
2. ความเหลื่อมลา้ เรื่ องค่าตอบแทน ค่าตอบแทนทุกประเภทมีความ
แตกต่างห่างกันอย่างมากหลายเท่าตัว
(10-28 เท่า) เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่ต้องปฏิบตั ิงานในพื ้นที่เดียวกันหรื อพื ้นที่
ทุรกันดารเหมือนกัน
3. ความเหลื่อมล ้าเรื่ องการจ้ างงานและความก้ าวหน้ า มีการกาหนด
โครงสร้ างที่ เ หลื่ อ มล า้ และกี ด กั น ในวิ ช าชี พ อย่ า ง ไร้ ธรรมาภิ บ าล เช่ น
โรงพยาบาลทุกแห่งขาดแคลนพยาบาลแต่กระทรวงสาธารณสุขกลับไม่
มี อัตราข้ า ราชการเพื่อบรรจุพยาบาล ต่างจากวิชาชีพอื่นที่มีอตั ราข้ าราชการ
รองรับเมือ่ สาเร็จการศึกษา ถูกกีดกันในการเข้ าสูต่ าแหน่งทีเ่ ป็ นหัวหน้ าส่วนราชการ
ทังภาคบริ
้
การและภาคการศึกษา และพยาบาลส่วนใหญ่เกษี ยณอายุราชการใน
ตาแหน่งชานาญการ (ระดับ 7) เท่านัน้
การดาเนินการแก้ ไขปั ญหาความเหลือ่ มล ้า ความไม่เป็ นธรรมทีเ่ กิดขึ ้นมา
อย่างยาวนานตามข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาของสภาการพยาบาลมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ เพราะการสร้ างความเท่าเทียมกันของประชาชนในการเข้ าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพจะมีความเป็ นไปได้ ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพได้ รับการปฏิบตั ิบน
หลักการของความเป็ นมนุษย์ทมี่ คี วามเท่าเทียมกัน เท่านัน้
4 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

“ข้ อเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาความเหลื่อมลา้ ในระบบ
บริการสาธารณสุขไทย:กรณีผ้ ปู ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ”
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพยาบาลวิชาชีพ 170,790 คน
โดย 132,362 คน หรือร้ อยละ 77.45 ปฏิบตั งิ านในระบบบริการ
สุข ภาพ จากข้ อ มูล กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 พบว่ า
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป มี ค วามต้ อ งการ
พยาบาลวิชาชีพ 54,474 คน มีอตั รากาลังเพียง 40,326 คน
โรงพยาบาลชุมชนมีความต้ องการพยาบาลวิชาชีพ 56,627 คน
มีอัตราก าลัง 46,181 คน รวมจ านวนพยาบาลที่ยงั ขาดใน
โรงพยาบาลทัง้ 3 ระดับ รวม 24,594 คน นอกจากนี ้ จาก
นโยบายการพัฒนาสถานีอนามัยให้ เป็ นโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล ทาให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อีกกว่า
1,000 แห่ง ยังไม่มีพยาบาล ดังนันเฉพาะในหน่
้
วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีความขาดแคลนวิชาชีพพยาบาล อย่าง
น้ อย 26,594 คน และจากแนวโน้ มการเข้ าสู่สงั คมสูงอายุ
กา รเ พิ่ ม ขึ น้ ข อง โรคเ รื ้อ รั ง แ ละ ก า รเข้ า ถึ งบริ ก า ร
สาธารณสุขเพิ่มขึ ้น เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ความต้ องการ
พยาบาลสูง ขึ น้ ในทุก ระดับ บริ ก ารในขณะที่ ปั ญ หาความ
ขาดแคลนพยาบาลไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างจริ งจัง
ความต้ อ งการพยาบาลที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
ได้ แก่ การขยายบริ ก ารสุข ภาพของรั ฐ ในทุ ก ระดั บ เพื่ อ
รองรั บ นโยบายหลัก ประกั น สุข ภาพแห่ ง ชาติ ส่ ง ผลให้ มี
ผู้ใช้ บริ การผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยผ่าตัดเพิ่ม มาก
ขึ ้น ถึงร้ อย 21.77, 14.58 และ 33.36 ตามลาดับ
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การขยายบริ การ การเปิ ดหน่วยงานใหม่และการจัดตัง้ ศูนย์
ความเป็ นเลิศในด้ านการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ล้ วน
ต้ อ งการพยาบาลทั่ว ไปและพยาบาลผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางเพิ่ ม ขึน้
นอกจากนัน้ นโยบายการเป็ นศูน ย์ ก ลางการบริ ก ารทางการแพทย์
(Medical Hub) มีแ นวโน้ มของการขยายตัวเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่อ ง ซึ่ง
คาดประมาณความต้ อ งการพยาบาลวิ ช าชี พ เพื่ อ รองรั บ การขยาย
ดังกล่าว จะต้ องเพิ่มขึ ้นมากเพื่อให้ สามารถจัดอัตรากาลังพยาบาลได้
ตามมาตรฐานสากล
ดังนัน้ ประมาณการความขาดแคลนพยาบาล เนื่องจากการ
เพิ่มกาลังคนไม่ทนั ต่อความต้ องการของประชาชน เป็ นจานวนรวมไม่ต่า
กว่า 30,000 คนโดยภาวะความขาดแคลนที่ รุ น แรงที่ สุด เกิ ด ขึ น้ ใน
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังมีปัญหาซ ้าเติม
จากการสู ญ เสี ย พยาบาลออกจากวิ ช าชี พ ก่ อ นวั ย อั น ควร
เนื่ อ งจากความเหลื่ อ มล า้ และความไม่ เป็ นธรรมในการบริ ห าร
บุคคลในระบบบริ การสาธารณสุขที่เป็ นมาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา
อันยาวนานส่งผลให้ พยาบาลปฏิบตั ิงานอยูใ่ นวิชาชีพในช่วงสัน้ เพียงคน
ละ 22.5 ปี หรื อประมาณอายุ 45 ปี ซึ่งนับว่าสันมาก
้
เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสังกัดอื่นหรื อในประเทศอื่น และสามารถ
กล่าวได้ วา่ ความเหลื่อมล ้าเป็ นรากเหง้ าของปั ญหาสาคัญของการขาด
แคลนพยาบาล
ลักษณะความเหลือ่ มล ้าและความไม่เป็ นธรรมในการบริ หารบุคลากรใน
ระบบบริ การสาธารณสุขภาครัฐ ซึง่ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเผชิญ
อยูม่ ี 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความเหลื่อมลา้ ในเรื่องภาระงาน
พบว่าพยาบาลจานวนกว่าครึ่ ง ทางานเฉลี่ย 56 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ร้ อย
ละ 20 ต้ องทางานในขณะที่ตวั เองมีอาการป่ วย ร้ อยละ 40 ทางานเกิน
12 ชั่วโมงต่อวัน เป็ นเวลามากกว่า 3 วัน ใน 1 สัปดาห์ ขณะเดียวกัน
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบจ านวนผู้ป่ วยเกิ น กว่า มาตรฐานที่ สภาการพยาบาล
กาหนด ยังพบว่าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่แทนบุคลากรอื่น ทังที
้ ่มี และที่
ไม่มีกฎหมายรองรับ เช่น ตรวจโรคแทนแพทย์ทงในโรงพยาบาลชุ
ั้
มชน
และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล ทาหัตถการแทน ฉีดยาหรื อสาร
น ้าเข้ าหลอดเลือดที่เกินขอบเขตกฎหมายกาหนด เย็บแผล เจาะระบาย
หนอง ให้ ยาระงับความรู้ สกึ เพื่อการผ่าตัด ใส่ท่อช่วยหายใจ ปฏิบตั ิงาน
แทนเภสัชกรโดยการจ่ายยาเมื่อไม่มีเภสัชกรประจาการ ผสมยาเคมี
บาบัด บริ หารคลังยา ฯลฯ และปฏิบตั ิงานของวิชาชีพ/บุคลากรอื่น เช่น
ท าเวชศาสตร์ ฟื้น ฟูใ ห้ กับ ผู้ป่ วยทัง้ ในและนอกโรงพยาบาลแทนนัก
กายภาพบาบัด จัดทาอาหารเหลวเพื่อให้ ทางสายยางแทน
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นักโภชนาการ เป็ นหัวหน้ างานพัสดุ ดาเนินงานขึ ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ ดาเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงิน (Claim) เป็ นต้ น
ซึ่งการปฏิบตั ิงานทดแทนเหล่านี ้ไม่ได้ ถูกนับเป็ นภาระงานที่ควรจะ
ได้ รับการตอบแทน และพยาบาลยังต้ องรับผิดชอบเมื่อมีความเสี่ยง
เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจด้ วยหลักมนุษยธรรม
นอกจากภาระงานที่ต้องอยู่ใกล้ ชิดกับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงแล้ ว
พยาบาลยัง ต้ อ งประสบกับ ความเสี่ยงในการเป็ นด่า นหน้ า ที่ต้ อ ง
เผชิญกับอันตรายในการเดินทางโดยเฉพาะในพื ้นที่เสี่ยงภัย ในเขต
ทุรกันดาร อุบัติเหตุจราจร อันตรายจากมิจฉาชีพ บาดเจ็ บ พิการ
และเสียชีวิตในขณะส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลอื่น ถูกทาร้ าย
ร่ างกาย และจิตใจ ขณะปฏิบตั ิงานในยามวิกาล เพียงลาพังคนเดียว
จากข้ อมูลการชดเชยความเสีย หายกรณี เสียชี วิ ตหรื อทุพพลภาพ
อย่า งถาวร ขณะปฏิ บัติ งานของ สปสช. ในปี 2547-2557 พบว่า
ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขเป็ นพยาบาล
ภาระงานที่ล้นมือ ความเจ็ บป่ วย เหนื่อยล้ า และความเครี ยดจาก
การทางานมากเกินมาตรฐานเหล่านี ้ อาจส่งผลกระทบให้ เกิดบริ การ
สุขภาพที่ได้ มาตรฐานลดลงได้ ทาให้ เกิ ดความเสี่ยงต่อประชาชน
และต่อตนเอง
2. ความเหลื่อมลา้ ในเรื่องค่ าตอบแทน
ความแตกต่ า งของค่ า ตอบแทนที่ ห่ า งกั น มากหลายเท่ า ตัว ไม่
สอดคล้ อ งกั บ ภาระงานหนัก ที่ ต้ อ งเสี่ ย ง เป็ นความเหลื่ อ มล า้ ที่
กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยตังใจที
้ ่จะแก้ ไขให้ ความเป็ นธรรม แม้ จะ
มีการร้ องเรี ยนมาตลอดระยะเวลานับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 ที่ได้ จ่าย
ค่าตอบแทนสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 10,000 บาท/เดือน เภสัชกร
5,000 บาท/เดือน แต่ยงั ไม่เกิดผล
เรื่ องค่า ตอบแทนบุค ลากรในกระทรวงสาธารณสุข เป็ น
ปั ญหาที่เรื อ้ รังมายาวนานถึง 15 ปี นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งความ
เหลือ่ มล ้าปรากฏชัดเจน ในหลายลักษณะด้ วยกัน อาทิ
2.1 ค่าตอบแทนสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่
ไม่ทาเวชปฏิบตั ิสว่ นตัวนอกเวลาราชการ โดยแพทย์และทันตแพทย์
ได้ รับ คนละ 10,000 บาท/เดือน และเภสัช กร ได้ รับคนละ 5,000
บาท/เดือน ส่วนพยาบาลไม่ได้ รับ
ในข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏ แทบจะไม่มีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ใด
ที่ ไ ด้ ไ ปปฏิ บัติ ง านออกตรวจที่ ห้ อ งฉุก เฉิ น นอกเวลาราชการเลย
หรื อไม่มีเภสัชกรคนใดที่ได้ ไปช่วยบริ หารจัดการยา สาหรับผู้ป่วย
นอกเวลาราชการ แต่ภารกิจทังหมดกลั
้
บไปตกอยู่ที่พยาบาล ซึ่งต้ อง
ทางานแทนแพทย์ทงการตรวจรั
ั้
กษาโรคเบื ้องต้ น การจัดยา ให้ ยา
จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล 5

แต่พยาบาลกลับไม่ได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับค่าตอบแทน
2.2 ค่าตอบแทนเบี ้ยเลี ้ยงเหมาจ่าย ให้ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลชุมชน
ค่ า ตอบแทนเบี ย้ เลี ย้ งเหมาจ่ า ยนี ้ แต่ เ ดิ ม ได้ จั ด ให้ ในพื น้ ที่
ทุรกันดาร โดยกาหนดอัตราการจ่ายตามระดับความกันดาร ซึ่งเป็ นที่น่า
แปลกใจที่ แพทย์ ทัน ตแพทย์ เภสัช กร และพยาบาล ท างานอยู่ ใ น
หน่ว ยงานเดี ย วกัน ทุร กัน ดารเหมื อนกัน แต่อัต ราเบี ย้ เลีย้ งเหมาจ่ า ย
ต่างกันเกิน 10 เท่า แค่นนยั
ั ้ งไม่พอ ความไม่เป็ นธรรมยังเพิ่มมากขึ ้น เมื่อ
กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุ งระเบียบค่าตอบแทนเบี ้ยเลี ้ยง เหมาจ่ายให้
บุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนพื ้นที่ทุรกันดาร โดยกาหนด
อัตราจ่ายเมื่อแรกเข้ าทางาน 1-3 ปี ต่างกัน 8 เท่า ทางาน 4-10 ปี ต่างกัน
17 เท่ า ท างาน 11-20 ปี ต่ า งกั น 22 เท่ า และเมื่ อ ท างานถึ ง 20 ปี
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายที่ได้ รับต่างกันถึง 28 เท่า และในความแตกต่างนี ้ ได้
จ่ า ยให้ แพทย์ ทัน ตแพทย์ และเภสัชกรในทุกพื ้นที่ (ไม่เฉพาะแต่พืน้ ที่
ทุรกันดาร) แต่พยาบาล ได้ รับเพียงน้ อยนิด นัน้ จะจ่ายให้ เฉพาะพื ้นที่
ทุร กันดารเท่ า นัน้ และความเหลื่ อ มล า้ นี ย้ ังเกิ ด ขึ ้นกับพยาบาลที่
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด้ วย
2.3 ค่าตอบแทนพยาบาลวิสญ
ั ญีที่ต้องทางานแทนแพทย์ กรณีไม่
มีวิสญ
ั ญีแพทย์
การขาดแคลนวิ สัญ ญี แ พทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ใช้
พยาบาลวิสญ
ั ญี เป็ นบุคลากรในการให้ ยาสลบ และควบคุมดูแลผู้ป่วยให้
ปลอดภัยตลอดการผ่าตัด แต่การกาหนดค่าตอบแทนในการดมยาสลบใน
ประเภทและวิธีเดียวกันต่างกันอย่างมาก ทังที
้ ่ วิสญ
ั ญี พยาบาล ทางาน
แทนวิสญ
ั ญีแพทย์ ซึง่ ค่าตอบแทนควรต้ องเป็ นค่าตอบแทนอัตราเดียวกัน
3. ความเหลื่อมลา้ ในด้ านการจ้ างงานและความก้ าวหน้ า
ในขณะที่รัฐบาลโดยมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อ 1 กันยายน 2535
ประกาศกาหนดให้ พยาบาลเป็ นสาขาขาดแคลน โรงพยาบาลเกือบทุก
แห่งทัง้ ภาครัฐและเอกชน ขาดแคลนพยาบาล แต่กระทรวงสาธารณสุข
กลับ ไม่มี อัต ราข้ า ราชการเพื่ อบรรจุพ ยาบาล จึ ง จ้ า งพยาบาลในอัต รา
ลูกจ้ างชั่วคราวด้ วยเงินรายได้ ซึ่งขาดทังความมั
้
น่ คงและสวัสดิการและ
เหลื่ อ มล า้ จากวิ ช าชี พ อื่ น เช่ น แพทย์ ทัน ตแพทย์ เภสัช กร ที่ มี อัต รา
ข้ าราชการรองรับเมื่อสาเร็ จการศึกษา
การเป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว ทาให้ พยาบาลปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
ในเวลาระยะสันมาก
้
ประมาณ ร้ อยละ 48.68 ออกจากงานภายใน 1 ปี
ในขณะผู้ที่ได้ รับการบรรจุ มีอตั ราการคงอยู่นานมากกว่าถึง 9 เท่า เมื่อ
ประมาณค่าความสูญเสียจากการลาออกและการมีอายุการทางานสันของ
้
ลูกจ้ างเหล่านี ้ คิดเป็ นอัตราการสูญเสีย สูงกว่ากลุม่ ข้ าราชการ ถึง 18 เท่า
การถูกกีดกันในการเข้ าสูต่ าแหน่งบริ หาร ทาให้ พยาบาลไม่มีโอกาสเป็ น
6 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

ผู้ บริ ห ารระดับ สูง ในภาคบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ ทุ ก กระทรวง
พยาบาลไม่มีโอกาสก้ าวเข้ าสู่ตาแหน่งบริ หารที่เป็ นหัวหน้ าส่วน
ราชการ ในโรงพยาบาลชุม ชน แม้ โรงพยาบาลแห่ง นัน้ จะไม่ มี
แพทย์ ป ระจ าแต่ มี หั ว หน้ าพยาบาลรั ก ษาการผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล และแม้ มีผลการปฏิบตั ิงานดีเพียงใดก็ตามก็จะไม่ได้
รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้อานวยการโรงพยาบาล เพียงเพราะไม่ได้
เป็ นวิ ช าชี พ แพทย์ หรื อ แม้ ใ นภาคการผลิ ต ในสัง กัด กระทรวง
สาธารณสุขที่มีพยาบาลวิชาชีพเป็ นผู้อานวยการวิทยาลัย ซึ่งเป็ น
หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร ก็ เ ป็ น ไ ด้ ด้ ว ย เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ ร อ ง
สถาบัน การศึ ก ษาที่ ส ภาวิ ช าชี พ ก าหนด แต่ ก็ ข าดโอกาสที่ จ ะ
ก้ าวหน้ าสูต่ าแหน่งสูงขึ ้นเช่นกัน ทุกคนจึงเกษี ยณอายุราชการด้ วย
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลัย พยาบาล ในระดั บ 8 เท่ า นั น้
ตัวอย่างที่พยาบาลถูกกีดกัน และเลือกปฏิบตั ิอย่างชัดเจน อาทิ
สถาบั น พระบรมราชชนก ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานผลิ ต
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดถึง
30 แห่ง ผลิต พยาบาลวิ ช าชี พ เป็ นเวลากว่ า 50 ปี และพัฒ นา
การศึกษาพยาบาลเที ย บเท่า ปริ ญ ญาตรี มาตัง้ แต่ปี การศึก ษา
2520 แม้ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ ขยายการศึกษา โดยเปิ ด
วิทยาลัยการสาธารณสุขขึ ้น เพื่อผลิตบุคลากรด้ านสาธารณสุขอื่น
มีจ านวน 6 แห่ง แต่การศึกษาบุคลากรสาธารณสุข นีไ้ ด้ รั บการ
พัฒ นาเป็ นระดับ ปริ ญ ญาตรี เ มื่ อ ไม่ กี่ ปี ที่ ผ่า นมา แต่ ก ระทรวง
สาธารณสุขไม่เคยยอมสรรหาเพื่อแต่งตังให้
้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาล เช่น ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลขึ ้นมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนกเลย แต่กลับแต่งตังแพทย์
้
ซึง่
ท าหน้ าที่ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยบริ การในระดั บ ภู มิ ภ าค ซึ่ ง ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาเลยมาทาหน้ าที่ผ้ ูอานวยการ
สถาบัน แต่ผ้ ทู ี่ทางานคือพยาบาล สร้ างความน้ อยเนื ้อต่าใจให้ แก่
พยาบาลอย่างยิ่ ง แสดงถึงความไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิ บัติ และ
สร้ างความเหลือ่ มล ้าอย่างชัดเจน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบล ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
เล็กๆ บุคลากรสายวิชาชีพทางสุขภาพทุกตาแหน่งสามารถเข้ า สู่
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลได้ ทงสิ
ั ้ ้น
ยกเว้ นตาแหน่งพยาบาลวิชาชี พ ทัง้ ที่เมื่อตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลว่าง สามารถให้ พยาบาลวิชาชีพ
รั ก ษาราชการในต าแหน่ ง แทน หรื อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ผ้ ูอ านวยการ
โรงพยาบาลได้ ซึ่งพบว่า พยาบาลสามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ได้
เป็ นอย่า งดี แต่ไม่สามารถเข้ า สู่ตาแหน่ง ได้ ตัวอย่า งในกรณี 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพยาบาลวิชาชีพรักษาราชการในตาแหน่ง
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แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลมากถึง 35 แห่ง เพื่อ
รอนัก วิ ช าการสาธารณสุข หรื อ เจ้ า พนัก งานสาธารณสุข มาบรรจุ ใ น
ตาแหน่งผู้อานวยการ(ชมรม พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
(2558)หนังสือขอความเป็ นธรรมของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่าเป็ นความไม่ยตุ ิธรรมอย่างยิ่ง
การสร้ างเงื่อนไขเพื่อกีดกันความก้ าวหน้ าของพยาบาล
การก้ าวจากตาแหน่งปฏิบตั กิ ารสูต่ าแหน่งชานาญการ ชานาญ
การพิเศษ และตาแหน่งเชีย่ วชาญของแพทย์ สามารถก้ าวสูต่ าแหน่งทีส่ งู ขึ ้น
ถึงระดับเชี่ยวชาญได้ โดยไม่ต้องยุบเลิกต าแหน่ง แต่การก้ าวสูต่ าแหน่งที่
สูงขึ ้นของพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าต้ องใช้ ตาแหน่งว่าง
มายุบ เลิ ก ตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งานข้ า ราชการพลเรื อ นก าหนด
พยาบาล จึงถูกจากัดความก้ าวหน้ าอยูเ่ พียงระดับชานาญการ (ระดับ
6-7) การก้ าวสูร่ ะดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญเป็ นไปได้ น้อย
มาก จากจานวนพยาบาล 93,438 คน มีผ้ อู ยูใ่ นตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
(ระดับ 9) เพียง 112 คน (ร้ อยละ1.01) เท่านัน้ และเพียงร้ อยละ 3.20 อยูใ่ น
ตาแหน่งชานาญการพิเศษ (ระดับ 8) พยาบาล ส่วนใหญ่ถงึ ร้ อยละ 95.79
หรือ จานวน 90,356 คน อยูใ่ นระดับปฏิบตั กิ ารหรือชานาญการ (ระดับ 6 –
7) และมีพยาบาลวิชาชีพอยูใ่ นโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเกษียณ ปี พ.ศ. 2555-2558 ในระดับชานาญการ มากกว่าร้ อย
ละ 40
การกาหนดเกณฑ์ การเข้ าสู่ตาแหน่งที่ไร้ ธรรมาภิบาล ทาให้
ปั ญหาความเหลื่อมล ้าระหว่างวิชาชี พรุ นแรงมากขึน้ ซึ่งแตกต่างจาก
กระทรวงอื่นๆ ที่แม้ จะมีข้าราชการหลากหลายวิชาชีพ แต่ทุกวิชาชีพมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ าสูต่ าแหน่งบริ หาร
สภาพการทางานที่ถกู กดขี่และเอารัดเอาเปรี ยบจากภาระงานที่หนัก
เสีย่ งอันตราย ได้ รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นธรรม มีบนั ไดอาชีพที่ไม่ชดั เจน
และขาดความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ จนเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการไหลออก
ของพยาบาลและขาดแคลนพยาบาลในระบบบริ การสาธารณสุขภาครัฐ
หากไม่สามารถแก้ ไขความเหลื่อมล ้าเหล่านีไ้ ด้ การผลิตเพิ่มแต่เพีย ง
อย่างเดียวก็ไม่สามารถจะแก้ ไขปั ญหาความขาดแคลนได้
ข้ อเสนอแนวทางลดความเหลื่อมลา้
เพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อสุขภาพประชาชน และผลิต ภาพของ
ประเทศ การแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมล ้าในกรณีของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกเหนื อจากการเพิ่ มการผลิต และ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร์ และการกระจาย
ก าลัง คนเพื่ อ ลดความขาดแคลน การแก้ ไขปั ญ หาความขาดแคลน
พยาบาลยังต้ องแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมล ้าซึ่งเป็ นรากเหง้ าของปั ญหา
ให้ ครอบคลุมประเด็นสาคัญดังต่อไปนี ้
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1. การได้ รับสิทธิในการบรรจุเป็ นข้ าราชการ
รั ฐควรก าหนดนโยบายในการบรรจุพยาบาลตามอัตราที่มีค วาม
จ าเป็ น เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บัติ ง านอย่ า งมี คุณ ภาพ และ
ทบทวนนโยบายของรั ฐในการจากัดกาลังคน ในสาขาวิชาชี พที่มี
ความขาดแคลน และมีการไหลออกจากราชการในอัตราสูง
2. การกาหนดบันไดอาชีพที่เท่ าเทียม
ส านั ก งานคณะกรรมการพลเรื อ น ควรพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย น
หลักเกณฑ์การเข้ าสู่ตาแหน่งชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ให้ เป็ น
ธรรมกับพยาบาล ให้ ได้ รับสิทธิในความก้ าวหน้ าที่เท่าเทียมกันโดย
ไม่มีข้อกาหนดที่แตกต่างกับวิชาชีพอื่นในการต้ องยุบเลิกอัตราว่าง
เพื่อนาไปกาหนดอัตราชานาญการพิเศษ หรื อเชี่ยวชาญได้ ในขณะที่
วิ ช าชี พ แพทย์ ไ ม่ มี ข้ อก าหนดดั ง กล่ า วและไม่ มี ก ารก าหนดใน
หน่วยงานราชการพลเรื อนอื่นเช่น พยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
ของรัฐ สามารถเข้ าสูต่ าแหน่งชานาญการพิเศษได้ ทุกคน ประเด็น
ความไม่ เ ป็ นธรรมในเรื่ อ งนี ข้ องพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน เคยพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของ กพ.
ดังกล่าว ไม่เป็ นธรรม และเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ ขอให้ มีการทบทวน
3. ยกเลิกการกาหนดโครงสร้ างที่เหลื่อมลา้ และกีด
กันในวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ตาแหน่งผู้อานวยการส่วนราชการ โดยให้สทิ ธิในการเข้าสูต่ าแหน่งกับทุก
วิชาชีพเท่าเทียมกัน และกระบวนการให้ได้มาซึง่ ผู้บริหาร ต้องเปิ ดโอกาส
ให้ผ้มู คี วามรู้ความสามารถทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือก เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของประชาชนและองค์กร
4. การพิจารณาปรั บอัตราค่ าตอบแทนให้ เป็ นธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมลา้
4.1 ควรทบทวนค่าตอบแทนเหมาจ่าย ยังมีความแตกต่าง
ของค่ า ตอบแทน ผู้ ที่ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชี วิ ต ของ
ประชาชนเช่ น เดี ย วกั น ควรได้ รั บ ค่ า ตอบแทนใกล้ เคี ย งกั น
ค่าตอบแทนที่แตกต่างกันอย่างมากโดยไม่สะท้ อนความยุติธรรม
ควรได้ รับการทบทวนทังหมด
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนเหมา
จ่ายประสบการณ์ ในโรงพยาบาลทุกประเภท
4.2 ควรทบทวนค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานตาม
ลักษณะพื ้นที่โดยด่วนจากอัตราค่าตอบแทนการ ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่
ทัว่ ไปและพื ้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด เป็ นการเลือก ปฏิบตั ิที่ชัดเจนมากเพราะตีค่าคุณค่าชีวิต
ของมนุษย์ แต่ละคนในแต่ละวิชาชี พในพื ้นที่เดียวกันแตกต่างกัน
ชัดเจน ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กาหนดให้ พยาบาลมีคณ
ุ ค่า
ชีวิตต่ากว่าแพทย์และทันตแพทย์ 10 เท่า ต่า กว่าเภสัชกร 5 เท่า
จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล 7

ทังที
้ ่ตามลักษณะงาน พยาบาลมีความเสี่ยงสูงสุดในการได้ รับต่า กว่า
เภสัชกร 5 เท่า ทังที
้ ่ตามลักษณะงาน พยาบาลมีความเสี่ยงสูงสุดใน
การได้ รับอันตราย เพราะต้ องปฏิบตั ิงานกับชุมชนหมุนเวียนตลอด 24
ชัว่ โมง จึงจาเป็ นต้ องทบทวนโดยเร่งด่วน
5. ปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การให้ พ ยาบาลได้ ท าหน้ าที่
พยาบาลอย่ างเต็มศักยภาพเพื่อคุณภาพการดูแลประชาชน การที่
พยาบาลต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของวิชาชีพอื่น โดยงานนันไม่
้ อยู่ในขอบเขต
ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดขึ ้นในโรงพยาบาลทุก
ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชน ที่พยาบาลได้ รับมอบหมาย
งานที่เกินหน้ าที่เนื่องจากเหตุผลความไม่เพียงพอ หรื อความไม่พร้ อม
ของบุคลากรอื่น และพยาบาลสามารถปฏิบัติได้ หรื อพยาบาลอยู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยด้ วยหลักมนุษยธรรม ในภาวะที่ไม่มี
บุคลากรที่มีหน้ าที่โดยตรงอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจน
รับรู้วา่ เป็ นสิง่ ปกติ ทังๆที
้ ่อยูบ่ นความเสีย่ งของผู้ป่วยและตัวพยาบาลเอง
ในการจัดระบบบริ การสาธารณสุข การมอบหมายงานให้ ปฏิบตั ิงานของ
วิชาชีพอื่น ควรอยูภ่ ายใต้ หลักการความปลอดภัย

จับตามอง

ประกาศจุดยืนของสภาการพยาบาล
เกี่ยวกับบทบาทพยาบาลกับการให้ บริการ

คณะทางานเสนอร่างนโยบายสภาการพยาบาลเกี่ ย วกับ
บทบาทพยาบาลกับ การให้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทย นาเสนอ
จุ ด ยื น ของสภาการพยาบาลเกี่ ย วกับ บทบาทพยาบาลกับ การ
ให้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทย คณะกรรมการสภาการพยาบาลมี
มติ เ ห็ น ชอบในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้
ที่ 4/2558 วันที่ 10 เมษายน 2559
สถานการณ์ ปั จจุ บั น การดูแลสุขภาพแบบองค์ รวมเป็ น
แนวคิดที่สาคัญและเป็ นที่ ย อมรั บ อย่า งกว้ า งขวางในปั จ จุบัน การ
บริ ก ารสุขภาพจึงได้ ขยายขอบเขตโดยรวมการบริ การการแพทย์แผน
ไทยไว้ ด้วย ปั จจุบนั มีพยาบาลวิชาชีพทางานประจาในหน่วยการแพทย์
แผนไทยและมีรูปแบบการทางานทีห่ ลากหลายดังนี ้
รู ปแบบที่ 1 ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีการ
กาหนดตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจา โดยทาหน้ าที่คดั กรองผู้ป่วย
เบื อ้ งต้ น ก่ อ นเข้ า รั บ การตรวจและบ าบัด จากแพทย์ แ ผนไทย และ
ช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ ้น เช่น หัวใจหยุดเต้ น หายใจ
ลาบาก รวมทัง้ การประสานกับแผนกต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อการ
ดูแลต่อเนื่องเมื่อต้ องการการดูแลโดยแพทย์แผนปั จจุบนั ในบางราย
8 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

และสอดคล้ องกับจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพ ในกรณีมี
จาเป็ นอย่างยิ่ง ควรมีการเตรี ยมสมรรถนะอย่างเป็ นระบบและเมื่อ
ต้ องปฏิบตั ิควรได้ รับการมอบหมายอย่างเป็ นทางการ และยอมรับใน
ระบบบริ ก ารว่ า เป็ นภาระงานเพิ่ ม ขึ น้ ของพยาบาล รวมทัง้ การ
กาหนดค่าตอบแทนภาระงานที่เพิ่มขึ ้นให้ เหมาะสม
นอกจากนี ้ การก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชี พทุกวิชาชี พให้
ปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มกาลัง จะเป็ นกลวิธี ทีท่ า
ให้ แ ต่ละวิช าชี พ ได้ ป ฏิ บัติง านในหน้ า ที่ต นได้ เ ต็ มศัก ยภาพและมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
สภาการพยาบาล มีความเห็นว่า การดาเนินการแก้ ไข
ความเหลื่อมล ้า ความไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ ้นมาอย่างยาวนาน ตาม
ข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะการสร้ างความเท่าเทียมของประชาชนในการได้ รับบริ การที่มี
คุณภาพ จะมีความเป็ นไปได้ ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพได้ รับการ
ปฏิบตั ิบนหลักการของความเป็ นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันเท่านัน้

รู ป แบบที่ 2 สถานการณ์ ใ นกระทรวงสาธารณสุ ข

โดยทั่ว ไป พยาบาลที่ ป ระจ าในหน่ว ยการแพทย์ แผนไทยท าหน้ า ที่
บริ หารจัดการในคลินิก จัดระบบบริ การในคลินิก ระบบนัด ตรวจสอบ
สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล คัด กรองผู้ ป่ วยก่ อ นเข้ า รั บ การรั ก ษา ให้
คาแนะนาการปฏิบตั ิตนทัว่ ไป และประสานงานกับแพทย์แผนปั จจุบนั
ในกรณีที่ต้องส่งต่อเพื่อรับการรักษารวมถึงดูแลความเรี ยบร้ อยทัว่ ไป
และแก้ ไขปั ญหาการจัดบริ การให้ สะดวก รวดเร็ ว คล่องตัว
รู ป แบบที่ 3 มี พยาบาลวิช าชี พช านาญการและสาเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรเภสัชแพทย์ไทย (1 ปี ) ขึ ้นตรงกับรองผู้อานวยการ
ฝ่ ายการแพทย์ ท าหน้ าที่ หั ว หน้ างานแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์
ทางเลือกนิเ ทศบุ ค ลากรในที ม ดู แ ลผู้ ป่ วยทุ ก กลุ่ม ส่ ว นมากเป็ น
ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้เจ็บป่ วยเรื อ้ รังและผู้ที่ต้องการสร้ างเสริ มสุขภาพ ทังที
้ ่
ส่งต่อจากแพทย์แผนปั จจุบนั และเข้ ามาตรวจด้ วยตนเอง ทาหน้ าที่คดั
กรอง ซักประวัติผ้ ปู ่ วย ประเมินความเสี่ยง ภาวะซึมเศร้ า ระดับความ
เจ็บปวดเฝ้ าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นขณะทาหัตถการบาบัด
การแพทย์แผนไทยเช่น เวียนศีรษะ แน่นหน้ าอก เป็ นต้ น หากมีอาการ
เกิดขึ ้น จะทาการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และส่งต่อไปยังแพทย์ แผน
ปั จจุบนั
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

รู ปแบบที่ 4 มีพยาบาลวิชาชีพชานาญการสาเร็ จหลักสูตรครู ฝึก

แพทย์แผนไทย (111 ชม.) หน่วยแพทย์แผนไทยจะขึ ้นกับ กลุม่ งานเวชศาสตร์
ฟื น้ ฟูโดยมีหวั หน้ างานเป็ นแพทย์แผนปั จจุบนั ผู้ป่ วยที่ม ารั บการฟื ้น ฟู ถูก ส่ง
มาจากแพทย์ เวชกรรมฟื ้นฟู พยาบาลทาหน้ าที่ดูแล คั ดกรองผู้ป่วยเบื ้องต้ น
ควบคุมดูแลกากับแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บริ หาร
จัดการการบริ การวิชาการของหน่วยทังหมด
้
รู ป แบบที่ 5 ผู้ปฏิ บัติ ก ารพยาบาลขัน้ สูง สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ -ศัลยศาสตร์ เชี่ ยวชาญการดูแ ลประคับประคอง ปฏิ บัติงานที่
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยมะเร็ งระยะท้ าย ซึ่งมีจานวนผู้ป่วย
ประมาณ 40 คนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล ทาหน้ าที่ประเมินภาวะสุขภาพ ทัง้
ร่ างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ และครอบครัว ให้ การดูแล และจัดการความ
ปวดและอาการต่ า งๆ โดยบูร ณาการการแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ แ ผน
ปั จจุบัน และธรรมะเข้ ากับการพยาบาล สอน ให้ คาปรึ กษาผู้ป่วยและญาติ
นอกจากนี ท้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจัด การระบบการดูแ ล และสิ่ ง แวดล้ อ ม สอน
นัก ศึก ษาแพทย์ แ ผนไทยเกี่ ย วกับกายวิ ภาค และสรี รวิ ท ยาของมนุษย์ การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลรักษาเบื ้องต้ น ให้ ความรู้ กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน
และสอนภาคปฏิบตั ิ เป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาแพทย์
แผนไทยที่มาฝึ กงาน ร่ วมมือ และทาวิจยั เพื่อปรับปรุ งสุขภาวะของผู้ป่วย และ
ญาติ

จะเห็นว่าพยาบาลที่ทางานในหน่วยการแพทย์แผน
ไทย ถ้ าเป็ นพยาบาลวิชาชีพทัว่ ไปจะทาหน้ าที่คดั กรอง ก่อนเข้ า
รับการรักษา ซึ่งในความเป็ นจริ งแพทย์แผนไทยจะต้ องตรวจผู้
มารับบริ ก ารอยู่ แ ล้ ว ก่ อ นให้ ก ารรั ก ษา และผู้ มารั บ บริ ก าร
เหล่ า นี ส้ ่ ว นหนึ่ ง ส่ ง ต่ อ มาจากแพทย์ แผนปั จจุบัน เป็ นผู้ที่
ช่ ว ยเหลือ ตนเองได้ พ ยาบาลเหล่า นี ท้ าหน้ า ที่ จัด การคลินิ ก
โดยทัว่ ไปและเป็ นผู้ประสานงานซึ่งหน้ าที่เหล่านี ้ไม่จาเป็ นต้ อง
ใช้ พยาบาลวิชาชีพ
แต่ถ้าเป็ นผู้ป่วย หรื อผู้ที่มีข้อจากัดในการดูแลตนเอง
ซึ่ง ต้ อ งการการพยาบาล พยาบาลสามารถบูร ณาการการ
พยาบาลร่ วมกับการรั กษาทางการแพทย์ แ ผนไทยและหาก
พยาบาลวิ ช าชี พ ได้ รั บ การศึ ก ษาทางการแพทย์ แ ผนไทย
เพิ่ ม เติ ม สามารถทาหน้ า ที่ เ ป็ นทัง้ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการพยาบาล
และการแพทย์ แ ผนไทยด้ ว ย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่ วยเรื อ้ รั ง
และผู้สงู อายุ ผู้ป่วยระยะท้ าย บริ หารจัดการ ควบคุมคุณภาพ
บริ การ รวมทัง้ สอน นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์ แผน
ไทย แพทย์ หรื อ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในเรื่ องการพยาบาล

การแพทย์ แผนไทยเป็ นวิชาชีพที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะ มีหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยในระดับปริ ญญาตรี
และโท ในมหาวิทยาลัยต่ างๆหลายแห่ ง ดังนัน้ ผู้ท่ จี ะประกอบวิชาชีพแพทย์ แผนไทยต้ องมีใบประกอบวิชาชีพ
เฉพาะ และมิได้ อยู่ในขอบเขตของการพยาบาล

“จุดยืนของสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการแพทย์ แผนไทย”
4. หากพยาบาลจะให้ บริการการแพทย์แผน
1. วิชาชีพการพยาบาลสนับสนุนการใช้ การแพทย์แผนไทย ไทย สามารถไปศึกษาต่อการแพทย์แผนไทยได้ แต่มิได้
เป็ นช่องทางที่ก้าวสู่ผ้ มู ีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการ
ในการดูแลสุขภาพ และยินดีทางานร่ วมกับแพทย์แผนไทย
พยาบาลเฉพาะสาขา หรื อเฉพาะทาง เนื่องจาก
เช่นเดียวกับที่พยาบาล ทางานร่วมกับวิชาชีพสุขภาพอื่นเพื่อให้ การ การแพทย์แผนไทยเป็ นอีกวิชาชีพหนึง่
บริการสุขภาพแบบองค์รวม
5. สภาการพยาบาลกาหนดสาขาความ
2. การช่วยเหลือแพทย์กระทาการรักษาโรคตาม
เชี่ยวชาญทางการพยาบาลไว้ ชดั เจนเพื่อเป็ นบันได
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ หมายถึง ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพและพยาบาลจึงสามารถ
การรั กษาโรคของแพทย์แผนปั จจุบนั และหลักสูตรพยาบาล
ให้ บริการ ร่วมกับงานแพทย์แผนไทยและแพทย์
ศาสตร์ เน้ นการพยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์แผนปั จจุบนั
ทางเลือก โดยใช้ หลักการพยาบาลแบบองค์รวม ผนวก
ดังนัน้ การช่วยเหลือแพทย์กระทาการรักษาโรค จึงมิได้ รวมถึงการ กับความเชี่ยวชาญตามสาขา ในการให้ บริ การในกลุม่
ช่วยเหลือแพทย์แผนไทยในการรักษาโรค
ผู้ป่วยหรื อผู้รับบริ การต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยระยะสุดท้ ายของชีวิต
3. พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ตรวจ คัดกรอง และรักษาโรคเบื ้องต้ น
ในสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ สามารถให้ ยาสมุนไพรตาม
6. การทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารในคลินิกแพทย์
บัญชียาหลัก หากผู้ป่วยต้ องการรักษาทางด้ านแพทย์แผนไทย
แผนไทยเป็ นการมอบหมายงานภายในของแต่ละ
สามารถส่งต่อไปยังแผนกแพทย์แผนไทยได้
องค์กร ไม่นบั ว่าเป็ นการบริ หารงานทางการพยาบาล
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
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กรณี ตัวอย่ างเพื่อการเรี ยนรู้

การประกอบวิชาชีพไม่ ได้ มาตรฐาน
และไม่ คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
สรุปเรื่อง:
สภาการพยาบาลได้ท ราบข่ าวจากหนังสื อพิ มพ์รายวันฉบับ
หนึ่งลงข่าวว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง แห่ งหนึ่ ง
ได้ให้ยาระงับความรู ้สึกในการผ่าตัดทาหมันหญิงหลังคลอด หลังผ่าตัด
ผูป้ ่ วยไม่ฟ้ื น สภาการพยาบาลจึงได้ดาเนิ นการแสวงหาข้อเท็จจริ ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
นางมะนาว ตั้ง ครรภ์ที่ 4 ตรวจที่ ค ลิ นิ ก ฝากครรภ์ 8 ครั้ ง
ผ่านการตรวจจากแพทย์และพยาบาล โดยไม่ทราบว่ามีครรภ์แฝด การ
คลอดครั้งนี้ เป็ นการคลอดฉุ กเฉิ น โดยไปคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน ถึง
โรงพยาบาลเวลา 24.00 น. พยาบาลไม่ได้ตรวจครรภ์ และซักประวัติ
ระหว่างรอคลอด จึงไม่ทราบว่าตั้งครรภ์แฝด ผูค้ ลอดเจ็บครรภ์คลอดเวลา
03.00 น. พยาบาลจึงซักประวัติการตั้งครรภ์ พร้อมกับย้ายผูค้ ลอดขึ้นเตียง
คลอดเวลา 03.05 น. นางมะนาวคลอดบุตรคนแรกปกติ หลังจากนั้นยัง
เบ่งต่ออีก พยาบาลจึงแจ้งให้แพทย์ทราบ แต่แพทย์ไม่ได้มาดู สั่งให้สาร
น้ าผูค้ ลอด และให้พยาบาลทาคลอดต่อ เวลา 03.12 น. คลอดบุตรคนที่ 2
ปกติ และเวลา 03.00 น. คลอดรก พยาบาลฉี ดยา Metherginให้ เสี ยเลือด
ประมาณ 300 ซีซี ไม่มีภาวะตกเลือด มดลูกหดรัดตัวดี ความดัน 100/70
มม.ปรอท ชีพจร 100 ครั้ง/นาที เวลา 07.00 น. พยาบาลย้ายนางมะนาว
ไปห้ อ งหลัง คลอด เวลา 10.00 น. แพทย์ม าตรวจเยี่ ย มหลัง คลอด
นางมะนาวแจ้งความประสงค์ว่าต้องการทาหมัน แพทย์จึงกาหนดให้
ผ่าตัด ทาหมัน ก่ อนส่ ง เข้าผ่าตัด นางมะนาวให้น มบุ ตร และช่ วยเหลื อ
ตนเองได้ เปลี่ยนผ้าอนามัยที่ ห้องน้ าด้วยตนเอง ก่อนส่ งห้องผ่าตัด วัด
สัญ ญาณชี พ ได้ อุ ณ หภู มิ 38C๐ ชี พ จร 92 ครั้ ง /นาที และความดัน
120/80 มม.ปรอท พยาบาลไม่ได้รายงานแพทย์เรื่ องมีไข้ ผูป้ ่ วยยังได้
สารน้ าทางหลอดเลือดดาด้วยเข็มเดิมที่ต่อจากห้องคลอด
เวลา 12.30 น. ส่งผูป้ ่ วยไปที่หอ้ งผ่าตัด หัวหน้าพยาบาลซึ่ งเป็ น
วิสญ
ั ญีพยาบาลได้เตรี ยมผูป้ ่ วยผ่าตัด วัดสัญญาณชีพได้ความดัน 100/70
มม.ปรอท อุณหภูมิ 38 C๐ จึงตามแพทย์ผ่าตัด พยาบาลวิสัญญีดูแลการ
ให้ยาระงับความรู ้สึก และเฝ้ าระวังสัญญาณชีพ ระหว่างการผ่าตัด ความ
ดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลงสู งขึ้นระหว่าง 120/80 – 180/120
มม.ปรอท และลดต่าลงถึง 50/30 มม.ปรอท จึงสอบถามทีมผ่าตัดทราบ
ว่าไม่มีการเสี ยเลื อด เร่ งให้สารน้ า ความดันเพิ่มเป็ น 60/40 มม.ปรอท
ในระหว่างนี้ จึง พบว่าขนาดเข็มให้สารน้ า ไม่เ หมาะสม และป้ ายบอก
ระดับสารน้ าปิ ดทับตัวเลข จึงเรี ยกพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยมา สอบถาม
และตาหนิ
10 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

วิสญ
ั ญีพยาบาลได้ตดั สิ นใจใส่ ท่อช่วยหายใจผูป้ ่ วย พยาบาล
ผูช้ ่วยผ่าตัดสังเกตเห็ นเลื อดมี สีคล้ าผิดปกติ จึ งทักท้วงและสอบถาม
แพทย์ แพทย์ไม่ได้สงั่ การใดๆ และทาผ่าตัดต่อจนเสร็ จรวมเวลาผ่าตัด
1.30 ชัว่ โมง แพทย์สั่งจองเลือด 5 ถุง แต่ไม่ได้ให้เลือด เพราะรี บส่ ง
ต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลประจาจังหวัด ในสภาพผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว
การวิเคราะห์ กรณีพยาบาลวิสัญญี
สาเหตุ
1. วิสัญ ญี พ ยาบาลไม่ ไ ด้ศึ กษาประวัติ ก ารคลอดและการ
ประเมินภาวการณ์ เสี ยเลือดก่อนให้ยาระงับความรู ้สึก
2. การตัด สิ นใจแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ทั้ง ในด้านความ
ปลอดภัย ของผู ้ป่ วยและการแก้ ไ ขปั ญ หาในการบริ หารงานไม่
เหมาะสม
3. ระยะผ่า ตัด พยาบาลผูช้ ่ ว ยผ่า ตัด วิสัญญี พ ยาบาล และ
แพทย์ขาดการประสานงานอย่างใกล้ชิด และขาดการตระหนักถึงความ
ผิ ด ปกติ ข องสั ญ ญาณชี พ ไม่ ไ ด้ช่ ว ยเหลื อ แก้ไ ขทัน ที และขาดการ
ประสานงาน
ปัจจัยเสริมทีท่ าให้ เกิดสาเหตุ
1. พยาบาลในห้องคลอดและห้องหลังคลอดไม่ประเมินผู ้
คลอดตามระยะของการคลอด และไม่ บัน ทึ ก ข้อ มู ลการคลอดตาม
มาตรฐาน
2. ไม่มีประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดของผูค้ ลอด
ประเด็นทางจริยธรรม
1. ประมาท ไม่เอาใจใส่และเฝ้ าระวังผูค้ ลอดที่มีภาวะเสี่ ยง
2. ไม่คานึงถึงความปลอดภัยของผูค้ ลอดและผูป้ ่ วย
3. มีพฤติกรรมการทางานกับผูร้ ่ วมวิชาชีพและผูร้ ่ วมงานไม่
เหมาะสม

การกระทาดั งกล่ า วเป็ นการประพฤติผิด จริ ยธรรม
แห่ งวิช าชี พ ฝ่ าฝื นข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัด และ
เงื่ อนไขในการประกอบวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
การรั ก ษาจริ ยธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
พ.ศ.2530 หมวด 2 หลักทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 ข้อ 4 ผูป้ ระกอบวิชาชี พการ
พยาบาลฯ ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชี พการพยาบาล
หรื อการผดุงครรภ์ในระดับที่ ดีที่สุด และข้อ 9 ผูป้ ระกอบวิชาชี พการ
พยาบาลฯ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึ งถึงความปลอดภัย หรื อ
ความสิ้นเปลืองของผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ การ
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ประเด็นทางกฎหมาย
1. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ที่บัญญัติ
ว่า “ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายสาหัสต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพัน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
2. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
420 ที่บัญญัติว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทาต่อบุคคลอื่นโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิด จาต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
สาหรับในกรณีนี้ มีการเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความ
และจ่าย ค่าเสียหาย

สาระน่ารู้

สาหรับในกรณีนี้ มีการเจรจาตกลง
ประนีประนอมยอมความและจ่ายค่าเสียหาย
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการ
พยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้ลงโท
ษพักใช้ใบอนุญาตพยาบาลวิสัญญีมีกาหนด 6 เดือน
ตามมาตรา41(4)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528

เรื่องจากที่ประชุมกรรมการสภาการพยาล ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559

เรื่องที่ 1
กระทรวงสาธารณสุขติดตามเรื่องการขอแก้ไข
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ.ศ. 2528
ตามที่ นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ เสนอขอแก้ไข ในนามของ
กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพที่เรียกตัวเองว่าสหภาพพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย
ด้วยสานักบริหารกลาง กลุ่มกฎหมาย ได้ส่งหนังสือ
ประทั บ ตราเรื่ อ งลั บ ที่ สธ 0201.042.4/115 ลงวั น ที่ 29
พฤษภาคม 2559 ถึงสภาการพยาบาล เพื่อขอติดตามเรื่อง
การขอแก้ไขพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 ตามที่ นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ เสนอขอแก้ไข
ในนามผู้ประกอบวิชาชีพที่เรียกตัวเองว่าสหภาพพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ สพยท.10/ 2558 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2558 เรียนประธานคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขเสนอขอทบทวน
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ.2528
2. หนังสือที่ สพยท.3/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
โดย นางสาวมัลลิกา ลุนจักร ในนามประธานกลุ่มผู้
ประกอบวิชาชีพที่เรียกตัวเองสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย
และรายชือ่ คณะกรรมการสภาการพยาบาล สมาชิก 50 คน
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เรียนนายกสภาการพยาบาล และสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล
เรื่องขอใช้สิทธิแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ของสภาการพยาบาล
และให้ทาหน้าที่ตามกฎหมายในมาตรา 7(5) และ (7) ขอให้สภา
การพยาบาลดาเนินการใน 3 ประเด็นคือ (1) ขอให้สภาการ
พยาบาลเปิดประชุมใหญ่สมาชิกวิสามัญทั่วประเทศเพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอของสมาชิกตามกฎหมายฯ (2) เสนอให้
ปรับปรุงการเลือกตั้งผู้แทนของสมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการสภา
การพยาบาลฯ และ (3) ให้สภาการพยาบาลทาหน้าที่ตาม
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล และผู้ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์ที่พยาบาลประสบอันเกี่ยวข้อง
ตามที่ปรากฏต่อสาธารณะ และตามที่จะได้เพิ่มเติมแจ้งในที่
ประชุมใหญ่
3. หนังสือจากสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แลสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่เรียกตัวเองว่าสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 ร้องเรียนการแก้ไขปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการบุคลากร และพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528
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ประธานได้ แ จ้ ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
มีการดาเนินปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว 1 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2540 โดยออก
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540 และสภาการพยาบาลได้ดาเนินการพิจารณาทบทวน
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้ง 2 ฉบับ
ตั้งแต่รับทราบพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. 2558 และมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ยั ง มี ค วามเหมาะสมกับ สภาวการณ์
ปัจจุบัน สภาการพยาบาลจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศบางฉบับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ส าหรั บ สถานะทางกฎหมายของสหภาพพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทย สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบไปยังกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ การสังคมแล้ว ไม่พบว่าสหภาพ
พยาบาลแห่งประเทศไทยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทาง
กฎหมายแต่อย่างใด สภาการพยาบาลจึงไม่ รับข้อเสนอของสหภาพ
พยาบาลแห่งประเทศไทยไว้พิจารณา และกรณีรายชื่อสมาชิกที่แนบ
ท้า ยหนั ง สื อนั้ น ไม่ ถือว่า กรณี ดั ง กล่ า วเป็ น การใช้สิ ท ธิของสมาชิ ก
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 12(2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ทัง้ นีเ้ พราะสภาการพยาบาลได้
ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวแล้วพบว่ามีทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็น
สมาชิก

และเป็นการเซ็นชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมในการประชุมแห่งหนึ่ง จึงทา
ให้มีข้อสงสัยว่าผู้ลงลายมือชื่อทราบถึงการนามาประกอบการกล่าว
อ้างขอแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ หรือไม่ และในการดาเนินการ
แก้ไขพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นั้น เป็น
อ านาจและหน้ า ที่ ข องสภาการพยาบาล โดยตรงตามมาตรา 6
ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 8 สภาการพยาบาลจะทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเป็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปั ญหาการพยาบาล การผดุ ง
ครรภ์ และการสาธารณสุ ข ซึ่ ง รวมถึ ง การเสนอขอแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติวิชาชีพด้วย ส่วนการเปิดประชุมใหญ่สมาชิกวิสามัญ
ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสภาการพยาบาล
มติที่ประชุม
1. คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติเป็น
เอกฉันท์ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2540 ด้วยเหตุผลคือพระราชบัญญัติวชิ าชีพทัง้ 2 ฉบับ
ยังคงมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
2. ขอให้กรรมการสภาการพยาบาลทุกท่าน
ช่วยกันทาความเข้าใจกับสมาชิก และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่เรียกตัวเองว่าสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจ
ตรงกันเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ ตามมติ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล

เรื่องที่ 2 ปัญหาเรื่องพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน

และบริษั ท โอซี ซี เมด เซอร์วิ ส จ ากัด ทาให้ เกิด คาถามเรื่อ ง
ขอบเขตการปฏิบัติงานของพยาบาลประจาโรงงานในบทบาท
ของพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลอาชีวอนามัย และที่มาของ
พยาบาลปลอมในโรงงาน
มติที่ประชุม 1. พยาบาลเวชปฎิ บัติ ส ามารถกระท าการ
รักษาโรคเบื้องต้นได้ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
ข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และสามารถทาหัตถการเย็บแผล
ได้ทั้งในสถานพยาบาล และในสถานประกอบการ
2. ในกรณีที่มีการปลอมใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย และดาเนินการด้าน
จริยธรรมกับพยาบาลที่กระทาการปลอมแปลงใบอนุญาต

ประกอบการและพยาบาลปลอม

สืบเนื่องจากการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลทั้งที่สถาน
ประกอบการขอตรวจสอบ หรื อมีผู้เสี ยหายมาร้องเรียน หรือ
สมาชิกมาร้องเรียนเองกับสภาการพยาบาล พบว่ามีการปลอม
แปลงใบอนุญาตฯ โดยบริษัทผู้จัดหาพยาบาลไปประจาสถาน
ประกอบการ หรือโดยพยาบาล หรือเจ้าของใบอนุญาตเอง มี
การนาจับถึงสถานประกอบการไปแล้วโดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และมีการแจ้งความดาเนินคดีอยู่หลายราย สภาการ
พยาบาลได้ ดาเนิ น การสื บ หาข้อ มูล มาโดยล าดั บ พบว่ าความ
ขัด แย้ งกั น ระหว่ า งบริ ษั ท จั ด หาพยาบาลด้ ว ยกั น เองระหว่ า ง
บริษัท เอจีซี ออโต้ โมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด
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ปี ที่ 18 ฉบับที่ 13 มกราคม
พฤษภาคม- กุ-มมิภาพั
ถุนายน
นธ์ 2559
2559

“สาเนาจดหมายเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 มิถุนายน 2559”
เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาดาเนินการตอบข้อเรียกร้องของนางสาวมัลลิกา ลุนจักร์

เรียน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ๑. หนังสือที่ สธ.๐๒๐๑.๐๔๒.๔/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือที่ สภ.พ.๐๑/๐๓/๐๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามผลการพิจารณาของสภาการพยาบาล เรื่องข้อเรียกร้องของ
นางสาวมัลลิกา
ลุนจักร หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ ซึ่งเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ความโดยละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น
สภาการพยาบาลได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
๑. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
สภาการพยาบาลได้ดาเนินการตั้งแต่รับทราบพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมี
ความเห็นว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ ยังมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบนั การปรับปรุงแก้ไข สภาการพยาบาลจะดาเนินการเฉพาะกฎกระทรวงหรือ
ระเบียบฯ ซึง่ สภาการพยาบาล ได้มีหนังสือที่ สภ.พ.๐๑/๐๓/๐๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบแล้ว และเมื่อ
กระทรวงสาธารณสุขได้นาส่งข้อเสนอของนางสาวมัลลิกาฯ และสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ซึง่ เสนอให้สภาการ
พยาบาลทบทวนข้อเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพฯ สภาการพยาบาลได้นาข้อเสนอดังกล่าวเข้าพิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการสภาการ
พยาบาล วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการสภาการพยาบาลมี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ไ ม่ แ ก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ ฯ ด้ ว ยเหตุ ผ ลคื อ
พระราชบัญญัติวิชาชีพฯยังคงมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลจะ
ดาเนินการแก้ไขเฉพาะกฎกระทรวงหรือระเบียบ หรืออื่นๆ ซึ่งอาศัยอานาจตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพฯเท่านั้น โดยจะดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. สถานะทางกฎหมายของสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย
สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบไปยังกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้ว ไม่พบว่าสหภาพพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยได้รบั การจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลทางกฎหมายแต่อย่างใด สภาการพยาบาลจึงไม่รับข้อเสนอของสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยไว้พิจารณา
และไม่ถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิของสมาชิกตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒ (๒) ของพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.
๒๕๒๘ ทัง้ นีเ้ พราะสภาการพยาบาลได้ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวแล้ว พบว่ามีทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก และเป็นการเซ็นชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมแห่งหนึ่ง จึงทาให้มีข้อสงสัยว่าผู้ลงลายมือชื่อทราบถึงการนามาประกอบการกล่าวอ้างขอแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ หรือไม่
๓. อานาจและหน้าที่ของสภาการพยาบาล
โดยมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ สภาการพยาบาลจะทาหน้าที่แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ และเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติ
วิชาชีพฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งให้นางสาวมัลลิกาฯ และสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทยทราบ
ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
อังคณา สริยาภรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์)
เลขาธิการสภาการพยาบาล
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ธนาคารความดี
กรณีที่ 1
ด้วย มีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล สังกัด โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก จานวน 3 นาย คือ พันตรีหญิง
วิลาวัณย์ วัลลังกา พันตรีหญิงอภิญญา เจือจันทร์ และ จ่าสิบเอกหญิง อัฐชนา แผ้วกิ่ง ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวิชาชีพพยาบาล ด้วย
การให้ความช่วยเหลือโดยการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้ประสบ อุบัติเหตุทางถนน และได้ออกสื่อของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ในขณะ ที่พันตรีหญิงอภิญญา เจือจันทร์ กาลังขับรถยนต์กลับบ้าน โดยเดินทางออกจากในซอยเล็ก เพื่อมุ่งหน้าสู่
ถนนสายหลักหน้าค่ายฯ พบผู้บาเจ็บนอนอยู่ข้างถนน จานวน 2 ราย รู้สึกตัว 1 ราย มีอาการ บาดเจ็บปานกลาง ส่วนอีก 1 ราย
หมดสติ มีเลือดออกที่ศีรษะ หู จมูก ปาก จานวนมาก คลาชีพจร พบว่า อ่อนแรงมาก จึงแจ้งให้เวรรักษาการณ์หน้าค่ายฯ วิทยุตาม
รถพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ที่อยู่ใกล้ที่สุดมาช่วย และขณะนั้นก็มีรถกู้ภัยผ่านมาพอดี จึงได้ขอถุงมือและรีบทาการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้นทันที ต่อจากนั้น พันตรีหญิงวิลัยวัณย์ วัลลังกา และ จ่าสิบเอกหญิง อัญชนา แผ้วกิ่ง พร้อมรถพยาบาลมาถึง จึง
นาเครื่องมือออกมาช่วยชีวิตต่อและสามารถนาผู้ประสบอุบัติเหตุส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ต่อไป โดยใช้เวลา ตั้งแต่
ช่วยชีวิต จนถึงส่งต่อเป็นระยะเวลา 10 นาที

กรณีที่ 2

เพ็ญลักขณา ขาเลิศ ชีวิตคือการให้

ในระบบบริการสาธารณสุขในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักทั่วไปในความสาคัญของพยาบาล
ชุมชนผู้ที่เป็นกาลังหลักในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ถ้านึกย้อนไปเมื่อ
๓๐ ปีที่ผ่านมา จะมีใครสักกี่คนที่เห็นความสาคัญและอาสาทางานในชุมชนด้วยความมุ่งมั่นตลอด
มาด้วยความไม่ย่อท้อและก่อให้เกิดความสุขกับคนในชุมชนเท่าที่
เพ็ญลักขณาขาเลิศ ได้กระทา
เพ็ญลักขณา ขาเลิศ ทางานที่โรงพยาบาลชุมชนมาโดยตลอดตั้งแต่สาเร็จการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อทางานได้ไม่นาน เธอขอเปลี่ยนจากการทางานในโรงพยาบาลเป็นการ
ทางานเยี่ยมบ้าน จากการที่เธอตระหนักว่าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยปัญหาเดิมๆ แพทย์พยาบาลก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ การ
ให้ความรู้ คาแนะนา ซึ่งไม่ทาให้อะไรดีขึ้น เธอต้องการที่จะรู้จักปัญหาของผู้ป่วยอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ แก้
ปัญหาได้จริงและเธอก็พบว่า จากการเยี่ยมบ้าน ปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคนไม่ใช่เพียงแต่ปัญหาสุขภาพทางกายเท่านั้น การ
ช่วยเหลือ ด้วยการให้ยา ให้มาพบที่โรงพยาบาล ไม่ใช่ทางที่จะช่วยผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรังยากจน ผู้พิการ การช่วยเหลือโดยทีมสุขภาพ ใช้เครือข่ายทางสังคมในชุมชน เป็นปัจจัยสาคัญ เมื่อเธอทางานที่ใน
โรงพยาบาลภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน เธอขยายงานเยี่ยมบ้านในอาเภอภาชี รวม ๘
ตาบล ๗๒ หมู่บ้านประชากร ๓๐,๐๐๐คน ได้เริ่มโครงการ ดีช่วยป่วย รวยช่วยจน สามารถจัดทาโครงการจิตอาสาให้ผู้ป่วย ผู้
พิการในชุมชนทุกคน มีจิตอาสาดูแล ด้วยการสร้างคุณค่าของ “การให้” คือ “ความสุข” และการช่วยที่ยั่งยืนคือการช่วยเพื่อให้
ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ช่วยตนเองได้
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งานของเพ็ญลักขณาไม่เพียงแต่เป็นที่ประจักษ์ในชุมชนที่เธอดูแลเท่านั้น
องค์กรต่างๆทั้งรัฐและเอกชน ให้ความช่วยเหลือเพราะเห็นคุณค่าการทางาน
ของเธอ เธอบอกว่า เธอโชคดีที่ “เมื่อต้องการความช่วยเหลืออะไรก็มีคนมา
ให้” ทาให้เธอทางานได้สาเร็จ และจากการทางานของเธอ มีองค์กรที่เห็น
คุณค่าและมอบรางวัลให้เช่น รางวัลผู้ให้บริการมิตรภาพบาบัดแห่งประเทศ
ไทย เมื่อปี ๒๕๕๒ รางวัลคนดีของแผ่นดินถึง ๒ ครั้งในปี ๒๕๕๓ และ
๒๕๕๔ รางวัลตาราอวอร์ด(รางวัลหัวใจพระโพธิสัตว์) ในปี ๒๕๕๕ งานของ
เธอได้รับการจัดทาเป็นสารคดีหลายเรื่อง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม
เช่น สารคดีชุดDesign for Life (ชีวิตที่ออกแบบได้)โดยบริษัท ทามีเดีย
สารคดีชุดแผ่นดินไทยเพื่อไทย ของบริษัท ทีวีบูรพาจากั สารคดีเรื่อง การดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังในระบบบริการปฐมภูมิและงานสุขภาพชุมชน เผยแพร่ในงาน Primary Care Symposium เป็นต้น
นอกจากงานในชุมชนยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นวิทยากร เป็นผู้สอน นักศึกษาบุคคลากร ของหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเธอยินดีที่จะไปทุกแห่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทาดี ใน การให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ปัจจุบัน เพ็ญลักขณา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานพัฒนาระบบงานเยี่ยม
บ้านของโรงพยาบาล และรพสต.ใน ๑๒ ตาบล พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายภายในละภายนอกโรงพยาบาล งานจิต
อาสาของเธอขยายขอบเขต จนมี “เครือข่ายคนทาดี” ครอบคลุม ๒๘ จังหวัด บริษัทโสถสภาได้มอบหมายให้เธอเป็นหนึ่งในคนทาดี
๑๒ คนดีของประเทศ และบริหารโครงการที่ดียิ่งกว่า ดูแล ๑๖ อาเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทได้จัดหาผู้ช่วยใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้เธอใช้เวลาในการทางานเพื่อชุมชนที่เธอได้เต็มที่
เธอทาได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่ด้วยจิตที่เมตตากรุณาต่อผู้ป่วย การยึดมั่นในหลักธรรม อิทธิบาท๔ ในการทางาน การช่วยเหลือ
สนับสนุนจากผู้ที่เห็นคุณค่า
เพ็ญลักขณา ขาเลิศ อาจเป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ แต่ผลงานของเธอยิ่งใหญ่เกินตัว
เป็นแบบอย่างพยาบาลที่ทุกคน ภูมิใจ
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1. เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล
2. เพื่อเป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างมวลสมาชิก
ทุก 2 เดือน ปี ละ 6 ฉบับ ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน
กรกฎาคม - สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม
1. อภินนั ทนาการให้แก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ที่มีบตั รประจาตัวที่ไม่หมดอายุ
2. เผยแพร่ให้กบั หน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบตั ิงานทัว่ ประเทศ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาวน์เมธากิ จ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
ดร.ธีร พร สถิ ร อัง กู ร ผู ช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิง ห์ นายบัญ ชา พระพล ดร. ปิ่ นนเรศ กาศอุ ด ม
นายเอกชัย ฝาใต้ นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ นางสาวลักขณา แก้วธรรม นางอภิญญา วัฒนธงชัย
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สิ่งตีพิมพ์
เหตุขัดข้องที่นำจ่ำยผู้รับไม่ได้
 1. จ่าหน้าซองไม่ชดั
2. ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มีผรู ้ ับตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับตามกาหนด
6. เลิกกิจการ
7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ
ลงชื่อ....................................................

