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สรวมชีพ ประณตน้อม อัญชลี
นวมินทร์ มหาราช จอมไผท
ทรงส่งเสริม สร้างอาชีพ ประชาไทย
ศิลป์แผ่นดิน ทรงสร้างสรรค์ ตระการตา
พระราชกิจ เพื่อชาวไทย มีหลายหลาก
ยื่นพระหัตถ์ ขจัดทุกข์ เป็นอาจิณ
แปดสิบสี่ พรรษา ข้าพระบาท
ขอเดชะ พระไตรรัตน์ อภิบาล
พระเกียรติคุณ กาจรไกล แผ่ไพศาล
สถิตคู่ นวมินทร์ มหาราชา

สมเด็จพระ มหาราชินี ศรีพิสัย
ขอเทิดไท้ เหนือเกล้า ชาวประชา
ชาวนาไร่ คลายทุกข์ สุขหรรษา
ทรงคุณค่า ฝากไว้ ในแผ่นดิน
ผู้ทุกข์ยาก ผู้เจ็บไข้ ไร้ทรัพย์สิน
ทั่วทุกถิ่น แซ่ซ้อง สาธุการ
อภิวาท เทพไท้ ทุกสถาน
ดลบันดาล นิรภัย ไร้โรคา
เจริญพระชนม์ ยิ่งยืนนาน สุขหรรษา
แผ่บุญญา คุ้มเกล้า ชาวไทยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ
(ร้อยกรองโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร)
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สาระน่ารู้ : การสร้างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร
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กรณีตวั อย่างเพือ่ การเรียนรู้ : การประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐาน
เรือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 8/2559
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ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งการกาหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ งและการกาหนด
หน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ างตา พ.ศ.2559
การเยีย่ มผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจ
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รางวัลศรีสงั วาลย์
สมาชิกถามมา - สภาตอบ
ธนาคารความดี

บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ และเพือ่ นๆ น้องๆ ทีร่ กั ยิง่

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 สมาชิกคงจะได้รบั จดหมายข่าว
ฉบับที่ 3 ประจาเดือนพฤษภาคม -มิถนุ ายน 2559 กันแล้วนะคะ ผูท้ ยี่ งั ไม่ได้รบั จดหมายข่าวโปรดตรวจสอบทีอ่ ยูข่ องท่านกับงาน
ทะเบียนสมาชิกทีโ่ ทร 02-596-7555-61 เพือ่ ดาเนินการแก้ไขทีอ่ ยูข่ องท่าน และจัดส่งจดหมายข่าวให้ถงึ มือท่านต่อไป
สาระของจดหมายข่าวฉบับนี้ มีเรือ่ งของการสร้างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กรเพือ่ ให้สมาชิกรับทราบ และนาไปปฏิบตั ิ
กรณีตวั อย่างเพือ่ การเรียนรู้ การประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐาน:การทางานเกินขอบเขตวิชาชีพ เรือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการสภา
การพยาบาลครัง้ ที่ 8/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรือ่ งแรกเน้นการติดตามการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2558 ของนางสาวมัลลิการ์ และพวก เรือ่ งที่ 2 เป็นเรือ่ งทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดบทบาทของสภา
การพยาบาลในการควบคุมกากับการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และขอบเขตกฎหมายวิชาชีพ เพือ่ คุม้ ครอง
ประชาชนให้ได้รบั บริการทางการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและปลอดภัย คอลัมน์ สมาชิกถามมา-สภาตอบ เน้นคาถามเกีย่ วกับ
การปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพือ่ นาไปประกอบการทางานในโรงงานซึง่ เกิดขึน้ มากในเรือ่ งนี้ ขอเตือนสมาชิกทุกท่านได้
โปรดเก็บรักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านไว้ในทีป่ ลอดภัย อย่าให้ใครนาใบอนุญาตของท่านไปปลอมแปลงใช้ ทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ตวั ท่านเองและวิชาชีพ ทีส่ าคัญคือทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผูร้ บั บริการ ซึง่ เรือ่ งนีห้ ากมีหลักฐานและข้อมูลเพียงพอ
สภาการพยาบาลจะดาเนินการจับกุมผูก้ ระทาผิดต่อไป

สาหรับธนาคารความดี สภาการพยาบาลได้รบั ข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึง่ จะดาเนินการเผยแพร่ความดีของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้รบั ทราบกันโดยทัว่ ถึง เพีอ่ ยกย่องเชิดชูและเป็นกาลังใจแก่ผทู้ าความดีตอ่ ไป

พบกั
ใหม่า ฉบับหน้า
พบกันใหม่
ฉบัน
บหน้

สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีต่อนายกสภาการ
พยาบาลที่ได้รับรางวัลสตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “สตรีผมู้ ีบุคลิกดีเด่น” ปี 2559
จากสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี โดยเข้ารับเกียรติบตั ร
จากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

2 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

กิจกรรมสภาการพยาบาลในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2559

สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ สภาการพยาบาลสัญจร
และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด
เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นาคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล และผู้ แทนผู้ ประกอบวิชาชีพฯ บันทึ กเทปโทรทั ศน์ถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วัน ที่ 12
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2558 เวลา 10.00 น. และเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

สภาการพยาบาลร่วมบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
ณ มูลนิธิ พอ.สว. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก
ต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

Commencement Ceremony
The ICN Leadership for Change Program (LFC TM) in Thailand

Congratulation

Class of 2/2558 : July 14, 2016
จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล 3

สาระน่ารู้
*การสร้างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร
(Creating Organization Ethical Climate)
บรรยากาศจริยธรรมในองค์กร หมายถึง บรรยากาศที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลทุกกลุ่มในองค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างบุคคลในองค์กรกับผู้รับบริการ โดยอาศัยหลักการและแนวคิดทาง
จริยธรรม มีลักษณะเป็นครอบครัวเดียวกัน เช่น มีเมตตา กรุณาต่อกัน
ซื่อสัตย์ รับฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นต้น บรรยากาศจริยธรรมใน
องค์กรพยาบาล ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้มารับ
บริการ ผู้ร่วมงาน ผูบ้ ริหารการพยาบาล แพทย์ และกับผู้บริหารโรงพยาบาล
ความสาคัญของบรรยากาศจริยธรรม
บรรยากาศจริยธรรมในสถานทีท่ างาน มีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มคี ุณภาพจากผู้ให้บริการที่มี
จริยธรรม มีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ มีสัมพันธภาพทีด่ ีต่อผู้
ให้บริการ และเกิดความศรัทธา ไว้วางใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย
จากผู้ให้บริการ
2. บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เนื่องจากการทางาน
ภายใต้บรรยากาศจริยธรรม ผูบ้ ริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับปฏิบัติต่อกัน
ด้วยการให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน ทาให้ลดความขัดแย้งในการทางาน และ
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทางาน
3. การคงอยู่ในงานของบุคลากรนานขึน้ เนื่องจากบรรยากาศ
จริยธรรมทาให้บุคลากรเกิดความสุข มีความพึงพอใจในงาน มีขวัญและ
กาลังใจ รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการทางาน ส่งผลให้มีความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กร
4. ลดความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนฟูองร้องผู้ให้บริการ เนื่องจาก
การปฏิบัติงานด้วยความสุข และความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้น ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มี
คุณภาพ และปลอดภัย สอดคล้องกับคุณค่าและความเชื่อ และความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความประทับใจ และพึงพอใจใน
บริการ
5. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน และลดการสูญเสีย
จากการฟูองร้อง เนื่องจากองค์กรที่มีบรรยากาศจริยธรรม ทาให้ผู้บริการ
และผูป้ ฏิบัติทั่วไปทัง้ องค์กรให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิ านเพื่อเปูาหมาย
เดียวกัน คือผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพบนพืน้ ฐานจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวทางการสร้างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร
1. กาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านจริยธรรมที่ชัดเจน เช่น การ
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล (nursing ethics committee) ทั้งระดับกลุ่มการพยาบาลและระดับหอผู้ปุวย/หน่วยงาน การกาหนดให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางจริยธรรมอย่าง
สม่าเสมอ การกาหนดให้การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ
4 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

สาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินเพื่อเข้า
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นทั้งของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นต้น
2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
โดยคณะกรรมการจะต้องเป็นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับด้าน
พฤติกรรมจริยธรรม มีความรู้ และทักษะทางจริยธรรม
3. จัดสิ่งแวดล้อมในสถานทางานที่เอื้อต่อพฤติกรรม
จริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เช่น จัดสถานที่
ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่นชมรมจิตอาสา เป็นต้น จัดบอร์ดให้
ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางในการสื่อสารด้าน
จริยธรรมในองค์กร เช่น ในที่ประชุม เว็บไซด์ หนังสือเวียน
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายจริยธรรมในโรงพยาบาลหรือระหว่าง
โรงพยาบาล
4. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมจริยธรรมทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มอบหมายงานให้
เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
จัดสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัยในการปฏิบัติงาน และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
5. องค์กรยึดหลักจริยธรรมเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างบรรยากาศจริยธรรมดังนี้
5.1 หลักการเคารพเอกสิทธิ์ (respect for autonomy) องค์กรต้องสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับในองค์กรให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกียรติ จะทาให้
บุคลากรรับรู้ว่าได้รับอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตวิชาชีพ สามารถแสดงบทบาทอิสระในการดูแล
ผู้ปุวย และบุคลากรให้อิสระกับผู้ปุวยและครอบครัวในการ
ตัดสินใจ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปุวยและครอบครัว
5.2 หลักการทาประโยชน์ (beneficence) องค์กร
สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอาใจใส่ และให้การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ทัง้ เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว บุคลากรทุกระดับให้
การดูแลผู้ปุวยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ องค์กรให้
ความสาคัญของการส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
ของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

5.3 หลักการไม่ทาอันตราย (non-maleficence) องค์กร
สร้างบรรยากาศจริยธรรมโดยอาศัยหลักการไม่ทาอันตราย จะส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน โดยไม่ให้เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
ผู้ปุวย รวมทั้งบุคคลอื่นๆได้รับความเดือดร้อน เสื่อมเสียชื่อเสียง อับอาย
หรือได้รับอันตราย ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตงั้ ใจ ผู้บริหารไม่ใช้อานาจเพือ่ กลั่นแกล้ง
ให้ร้ายผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความขัดแย้งกับตน

5.4 หลักความยุติธรรม (justice) องค์กรสร้างบรรยากาศ
ของความยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เล่นพรรคเล่นพวก จะทาให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ให้การดูแลผู้ปุวย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหารให้การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่า
เทียม ปราศจากอคติหรือความลาเอียงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้
ผู้บริหารต้องจัดสรรทรัพยากรในการบริหารงานและการดูแลผู้ปุวย
อย่างเพียงพอ เหมาะสมตามความจาเป็น
5.5 หลักการบอกความจริง (veracity or truth telling)
องค์กรสร้างบรรยากาศให้บคุ ลากรปฏิบัติงานโดยให้ความสาคัญของ
การพูดความจริง และไม่โกหกหลอกลวงกัน จะทาให้บุคลากรใน
องค์กรมีความจริงใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีระบบการบันทึก
ข้อมูลที่เป็นจริง ผูป้ ุวยต้องได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเกีย่ วกับภาวะสุขภาพ
และการรักษาของตน ไม่ถูกหลอกลวงหรือโน้มน้าวให้ใช้บริการเกิน
ความจาเป็น
5.6 หลักความซื่อสัตย์ (fidelity) องค์กรสร้างบรรยากาศใน
การทางานด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งรวมถึงการรักษาสัญญา

(promise keeping) โดยบุคลากร ต้องให้ความสาคัญกับการรักษาสัญญา
ที่ให้ต่อกัน หรือให้กับผู้ปุวย และการปกปิดความลับ (maintaining confidentiality) โดยบุคลากรต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของเพือ่ น
ร่วมงาน และของผู้ปุวย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือกฎหมาย
กาหนด ผู้บริหารควรจัดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อการพูดคุยปรึกษา หรือ
จัดเก็บเอกสารที่เป็นข้อมูลลับ
6. พัฒนาความรู้ และทักษะทางจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การกาหนดให้มีเนื้อหาด้านจริยธรรมในการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การจัดประชุม อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมทางการ
พยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม การเยี่ยมตรวจทางจริยธรรม
(ethics rounds) การประชุมปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
(ethics conference) ในหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมจริยธรรมและมีความรู้ และทักษะการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม
7. จัดระเบียบส่งเสริมและยกย่องผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ทางจริยธรรม เช่น การมอบรางวัล เกียรติบัตรโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พยาบาลต้นแบบด้านจริยธรรมทางสือ่ ต่างๆ
8. จัดระบบการประเมินบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร และ
ดาเนินการประเมินบรรยากาศจริยธรรมในหอผู้ปุวย/หน่วยงานอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทุกระดับในการพัฒนา
บรรยากาศจริยธรรมในองค์กร

* จากหนังสือคู่มือส่งเสริมจริยธรรมสาหรับองค์กรพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ สภาการพยาบาล บริษัทจุดทองจากัด กรุงเทพ หน้า 34-39
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กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ การประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐาน : การทางานเกินขอบเขตวิชาชีพ
สรุปเรื่อง : สภาการพยาบาลได้รับเรื่องจากแพทยสภา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ปุวยชายอายุ 55 ปี ได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์
ล้ม แฮนด์รถกระแทกบริเวณท้อง หลังเกิ ดเหตุก ลับไปบ้ าน 3 ชั่วโมง
ต่อมาปัสสาวะไม่ออก จึงไปโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง เวลา 17.30 น.
มาถึงห้องฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ 6 หัวหน้าห้องฉุกเฉิน ได้ตรวจหน้าท้อง
ผู้ ปุ ว ย พบว่ า มี แ ผลถลอก bladder full หน้ า ท้ อ งไม่ แ ข็ ง ตึ ง กดเจ็ บ
เล็ก น้อ ย ได้แ นะนาวิ ธีช่วยให้ผู้ ปุว ยปัส สาวะได้เ อง ตรวจหน้า ท้อ งซ้ า
พบว่ า ไม่ มี bladder full แนะน าผู้ ปุ ว ยให้ พั ก อยู่ ใ นโรงพยาบาลเพื่ อ
สังเกตอาการ และอธิบายกับญาติว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ในช่องท้อง
ญาติ จึ ง ยิ น ยอมให้ ผู้ ปุ ว ยอยู่ โ รงพยาบาล เวลาประมาณ 18.00 น.
พยาบาลวิชาชีพคนเดิม จึงสั่ง admit ผู้ปุวย และเขียนคาสั่งการรักษาให้
พยาบาลหอผู้ปุวยในเป็นผู้ดาเนินการ โดยไม่ได้รายงานแพทย์
ผู้ปุวยเข้าพักในหอผู้ปุวยในเพื่อสังเกตอาการ เวลาประมาณ
23.00 น. ผู้ปุวยบ่นปวดท้องมากขึ้น หน้าซีด Hct.42% พยาบาลเวรบ่าย
ใส่ gastric tube ได้ content สีขาวขุ่นออกมาประมาณ 100-200 cc.
มีกลิ่นเหล้า ผู้ปุวยยังบ่นปวดท้อง จึงให้ Tarmal 1 amp (m) แต่ไม่ได้
รายงานแพทย์ และไม่ได้บันทึกการรักษาพยาบาลใดๆ ไว้ในแผนการดูแล
รักษาผู้ปุวย ในเวรดึก (เวลา 24.00–8.00 น.) พยาบาลเวรดึกขึ้นรับเวร
ได้รับทราบว่ามีผู้ปุวย observe อาการ 1 คน พร้อมรายละเอียดต่างๆ
จากการบอกเล่าของพยาบาลเวรบ่าย หลังจากนั้นได้ไปดูผู้ปุวยและตรวจ
หน้าท้องไม่มีอาการแข็งตึงแต่มีอาการเกร็งเมื่อถูกกด
เวลาประมาณ 7.00 น. ของวันรุ่งขึ้นผู้ปุวยปวดท้องมากขึ้น
พยาบาลเวรดึกจึงฉีดยา Tarmal 1 amp (m) แล้วส่งเวรกับพยาบาลเวรเช้า
เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ปุวยรายนี้ ทุกเวรไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ปุวย แต่ใช้วิธีส่งเวรด้วย การจาและเล่าต่อตามคาบอก เป็นวิธี
ปฏิบั ติต่อ ๆ กั นมาจากพยาบาลรุ่น พี่ที่อ ยู่ก่อ น โดยจะบั นทึก การดูแ ล
รั ก ษาผู้ ปุ ว ยเฉพาะผู้ ปุ ว ยรั บ ใหม่ ผู้ ปุ ว ยที่ มี อ าการหนั ก และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
พยาบาลเวรเช้ าได้ รับ ทราบเกี่ ยวกั บผู้ ปุ ว ยรายนี้จ ากการส่งเวรที่ โ ต๊ ะ
ทางาน จากนั้นได้ไปดูผู้ปุวย พบว่ารู้สึกตัวดี หน้าท้องแข็งตึงเล็กน้อย บ่น
ปวดท้ อ ง ให้ น้ าเกลื อ และใส่ N.G.tube อยู่ มี content ติ ด ถุ ง อยู่
เล็กน้อย เวลา 08.30 น. แพทย์เวรเช้ามาตรวจผู้ปุวยอื่น แต่ไม่ได้ตรวจ
ผู้ปุวยรายนี้จนกระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น. แพทย์ประจาตึกมาตรวจ
ผู้ปุวย และเริ่มจากผู้ปุวยรายนี้พยาบาลเวรเช้า จึงเข้าไปรายงานอาการ
แพทย์ตรวจเสร็จสั่งให้ refer ผู้ปุวยไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลจังหวัด
ภายหลังการผ่าตัดผู้ปุวยได้ถึงแก่กรรม
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การวิเคราะห์กรณี
สาเหตุ : 1. พยาบาลทาการรักษาพยาบาลผู้ปุวยโดยมิได้รายงานแพทย์
แผนการรักษาพยาบาลเกิดจากการสั่งการของพยาบาลเองทั้งที่ห้อง
ฉุกเฉินและหอผู้ปุวย เป็นการปฏิบัติงานเกินขอบเขตของวิชาชีพ
2. ไม่คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปุวย
ปั จ จั ย เสริ ม ที่ ท าให้ เ กิ ด สาเหตุ : การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ มี ร ะบบที่
เหมาะสมในเรื่ อ งการรั บ เวร ส่ ง เวร การรายงานแพทย์ รวมทั้ ง
มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเขี ย นบั น ทึ ก รายงาน
ประเด็นทางจริยธรรม
การสั่งการรักษาผู้ปุวยของพยาบาลห้องฉุกเฉินละหอผู้ปุวยใน
รวมทั้งการไม่รายงานแพทย์เมื่อผู้ปุวยมีอาการรุนแรงขึ้น และการไม่เขียน
บั น ทึ ก การรั ก ษาพยาบาล การกระท าดั ง กล่ า วเป็ น การประพฤติ ผิ ด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฝุาฝืนข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัด
และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550
หมวด 2 ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ ข้อ 4 ผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ ต้องรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุดฯ
และข้ อ 9 ผู้ประกอบวิชาชี พฯ ต้ องไม่ประกอบวิ ชาชี พโดยไม่คานึงถึ ง
ความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ
ประเด็นทางกฎหมาย
1. การเสี ย ชี วิ ต ของผู้ ปุ ว ยหลั ง การท าผ่ า ตั ด ที่ โ รงพยาบาล
จังหวัดถือว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการมิได้ใช้มาตรฐานวิชาชีพที่ดีในการ
ดูแลผู้ปุวย เป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อ มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 291 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทาโดยประมาทและ
การกระทานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สิบปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”
2. การเสียชีวิตของผู้ปุวยจากกการกระทาโดยประมาทเลินเล่อ
พยาบาลอาจต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้ปุวยด้วย เพราะ
เป็นการกระทาผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ที่
บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ให้ เ ขาเสี ย หายถึ ง แก่ ชี วิ ต ก็ ดี แก่ ร่ า งกายก็ ดี อนามั ย ก็ ดี เสรี ภ าพก็ ดี
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิด จาต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
กรณีนี้มิได้มีการดาเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งเนื่องจาก
ครอบครัวของผู้ปุวยพอใจความช่วยเหลือที่ได้รับจากโรงพยาบาล
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให้ลงโทษพยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน และพยาบาลหอผู้ปุวยในให้ว่ากล่าวตักเตือน ตามมาตรา 41(4)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลฯ พ.ศ.2528
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เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559
เรื่องที่ 1
การติดตามทวงถามการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2558
ของนางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ และพวก
จากการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่
6/2559 วัน ที่ 10 มิถุน ายน 2559 ที่ป ระชุมได้พิจ ารณาเรื่องที่
กระทรวงสาธารณสุขติดตามการขอแก้ไขพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ .ศ. 2528 ตามที่ น างสาวมั ล ลิ ก า
ลุ นจักร์ ได้เสนอขอแก้ไขในนามกลุ่ มพยาบาลที่เรี ย กตัว เองว่ า
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ มีมติเป็น
เอกฉัน ท์ไ ม่แ ก้ไขพระราชบั ญ ญัติวิ ช าชีพ เนื่ องจากยั ง คงมีค วาม
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และสภาการพยาบาลได้มีหนังสือ
แจ้ ง ปลั ด กระทรว งสาธารณสุ ข ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่
สภ.พ.01/03/223 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ต่อ มานางสาวมัล ลิ กา ลุ น จั ก ร์ มี ห นั ง สื อ ที่ สพยท.14/
2559 ไม่ล งวัน ที มิถุน ายน 2559 ลงรั บสภาการพยาบาลเลขที่
908/59 วั น ที 1 กรกฎาคม 2559 ติ ด ตามทวงถามการแก้ ไ ข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ.ศ.2528
เนื่องจากครบกาหนด 90 วัน พร้ อมส่ งรายชื่อสมาชิกสภาการ
พยาบาลจ านวน 89 คน แนบท้ า ยมาด้ ว ยเพื่ อ ขอให้ ส ภาการ
พยาบาลดาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2528 มาตรา4 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา
17 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 25 และจัดประชุมใหญ่ตัวแทน
ส ม า ชิ ก วิ ส า มั ญ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม เ อ ก ส า ร
3.1 / 7 /2559
จึงเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพือ่ พิจารณาข้อเสนอ
ของนางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ และพวก ในประเด็น
1) ขอให้สภาการพยาบาลดาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 มาตรา 4 มาตรา 6
มาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 25
2) ขอให้สภาการพยาบาลจัดประชุมใหญ่สมาชิกวิสามัญ
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มติที่ประชุม
1. ข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไพระราชบัญญัติวิชาชีพ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2540 ซึง่ กาลังใช้อยูย่ งั คงมีความเหมาะสม
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่แก้ไข
พระราชบัญญัติวิชาชีพฯฉบับปัจจุบัน สภาการพยาบาล
จะดาเนินการแก้ไขเฉพาะกฎกระทรวง หรือระเบียบ หรือ
อื่นๆซึง่ อาศัยอานาจตามบทบัญญัตทิ กี่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพฯเท่านั้น
2. การขอให้สภาการพยาบาลจัดประชุมใหญ่วิสามัญนั้น
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ไม่ได้ บัญญัติให้อานาจหน้าที่แก่สภาการพยาบาลที่จะจัด
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้แต่อย่างใด ดังนั้นการขอให้
สภาการพยาบาลจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาการพยาบาล
จึงไม่อาจดาเนินการจัดการประชุมได้ตามที่ นางสาว
มัลลิกา ลุนจักร์ และพวกร้องขอ
3. สถานะทางกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่เรียกชื่อว่าสหภาพ
พยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบ
แล้วไม่พบว่ากลุม่ บุคคลทีเ่ รียกชือ่ ว่าสหภาพพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ได้รบั การจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่พบหลักฐานการ
จดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 86 ประกอบมาตรา 87 แต่
อย่างใด สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย จึงไม่มฐี านะเป็น
บุคคลหรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายทีจ่ ะกระทาการแทนบุคคล
หนึง่ บุคคลใดได้แต่อย่างใด
4. ให้สานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลทาหนังสือแจ้งมติให้
นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ ทราบต่อไป
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เรื่องที่ 2
คณะกรรมการสภาการพยาบาลมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ มี ก ารก าหนดบทบาทสภาการพยาบาลในการควบคุ ม การ
ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และขอบเขตกฎหมายวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการ
พยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยดังนี้

บทบาทสภาการพยาบาลในการควบคุมกากับการปฏิบัติการพยาบาล
ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และขอบเขตกฎหมายวิชาชีพฯ
เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
สภาการพยาบาล เป็นองค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีเปูาหมายหลักเพื่อการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย สภาการพยาบาล จึงมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม กากับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นไป อย่างถูกต้อง ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่แรก
เกิด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งในภาวะปกติและเจ็บปุวยได้รับการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพบางแห่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจอื่นที่มิใช่บทบาทของพยาบาล และเป็นการปฏิบัตินอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพกาหนด อาทิ การฉีดเคมีบาบัดใน
หอผู้ปุวยทั่วไป การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด การเย็บแผลที่มีขนาดใหญ่ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและบริเวณที่เป็นจุด
อันตราย การเจาะเส้นเลือดแดงตรวจหาออกซิเจน (ABG) การส่งต่อผู้ปุวยในภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการนาส่ง
การทาคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง การนาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายผู้ปุวย การดึงกระดูกหักผิดรูปให้เข้าที่พร้อม
การใส่เฝื อก การดึงขากรรไกรค้างให้กลั บเข้าที่ (reduce lock jaw) การใส่ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพด้ว ยการช๊อต
ไฟฟูาแรงสูงกระตุ้นหัวใจ ในห้องฉุกเฉิน (Defibrillation) การชันสูตรพลิกศพ การฉีด Contrast media เป็นต้น การปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าวของพยาบาล เป็นการกระทาที่ก้าวล่วงภารกิจของวิชาชีพเวชกรรม และเกินขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพกาหนดไว้
ส่งผลให้พยาบาล และหน่วยงานเสี่ยงต่อการถูกฟูองร้องและดาเนินคดีทางกฎหมาย และผลกระทบที่สาคัญที่สุดคือ ความเสี่ยง/
อันตรายต่อประชาชน ผู้ได้รับบริการ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้ผ่านการศึกษา อบรม และฝึ กปฏิบัติในภารกิจดังกล่ าวอย่าง
เพียงพอ จึงไม่มีความรู้และทักษะอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้กาหนดให้นักศึกษาได้
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ เป็นไปตามขอบเขตที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เท่านั้น การปฏิบัติภารกิจที่ไม่ใช่บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการแล้ว ยังเป็นการกระทาที่ผิดทั้ง
จริยธรรม และกฎหมาย

สภาการพยาบาล ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย จึงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความถูกต้อง และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
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ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง การกาหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและ
การกาหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------------

ตามที่สภาการพยาบาลได้ออกประกาศ เรื่องการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรอง
หลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกาหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น บัดนี้เห็นสมควรให้มีการกาหนดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องและการกาหนดหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ได้อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาดังกล่าวแล้วต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานด้านเวชปฏิบัติทางตาอย่างต่อเนื่อง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง และขึ้น
ทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ข้อ ๒. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา คือ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
หรือวิชาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชปฏิบัติ
ทางตา ได้แก่
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการ
การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อสาเร็จรูป หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือ แต่งตารา เป็นต้น
การเพิ่มพูนความรู้อื่น ๆ ที่สภาการพยาบาลจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
ข้อ ๓. การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการรับรอง
สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกาหนดหน่วย
คะแนน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔. พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับหน่วยคะแนน ตามข้อ ๒. ไม่
น้อยกว่า ๓๐ หน่วยคะแนน และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางด้านการพยาบาลอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยคะแนน รวมแล้วไม่น้อย
กว่า ๕๐ หน่วยคะแนน เพื่อนาไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต ของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง
ข้อ ๕. พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ได้รับหน่วยคะแนนในข้อ ๔. ตามหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้นาหลักฐานมายื่นขอต่อใบอนุญาตได้ตามประกาศนี้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ทัศนา บุญทอง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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การเยี่ยมผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ตามที่นางฐิติมา ปลื้มใจ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล
สงขลา ได้มีหนังสือที่ สข 0032.203 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2559 ถึงนายกสภาการพยาบาล เพื่อขอรับคาปรึกษากรณี
ที่ ก ลุ่ ม การพยาบาลได้ ท าข้ อ เสนอถึ ง ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลสงขลาของดเว้ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ เ กิ น
ขอบเขตที่ ก ฎหมายวิ ช าชี พ การพยาบาลก าหนด โดย
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
7 /2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเห็นควรให้มี
คณะท างานเพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งสภาการ
พยาบาลและแพทยสภาในการศึกษา วิเคราะห์ ขอบเขต
การปฏิ บั ติ ง านของแพทย์ พยาบาล งานที่ พ ยาบาล
ช่วยเหลือแพทย์กระทาการรักษาโรค ภาระงานของแพทย์
ที่แพทย์จาเป็นต้องมอบหมายให้พยาบาลกระทาการแทน
ซึ่งจะต้องเป็นภารกิจที่ยอมรับร่วมกันทั้ง 2 ฝุาย พยาบาล
จะต้องมีการศึกษา/ ฝึกอบรมให้มีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติ
ภารกิจนั้นได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการมอบหมาย อย่าง
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และมี ก ารก าหนดแนวปฏิ บั ติ ที่
ชัดเจนตามที่สภาวิชาชีพกาหนด นอกจากนั้นจะต้องเสนอ
ให้ กพ. รั บทราบภาระงานที่ เพิ่ มขึ้ น ของพยาบาล และ
จะต้ อ งน าไปเป็ น เกณฑ์ ก าหนดเงิ น ค่ า ตอบแทนของ
พยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่แทนแพทย์ และเห็นควรให้
ทีมผู้บริหารจากสภาการพยาบาลเดินทางไปเยี่ยมและให้
กาลังใจพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานั้น
นายกสภาการพยาบาลและคณะ จานวน 7 คน
ประกอบด้วยเลขาธิการสภาการพยาบาล
รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รศ.ดร.นงนุช บุญยัง ดร.ราศี ลีนะ
กุล นางประภัสสร พงศ์พนั ธุ์พิศาล และ นางสาวโสรัจจ์
จันทร์เสนีย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหา สร้างขวัญ
กาลังใจและความมัน่ ใจในการประกอบวิชาชีพ
ที่
โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 โดย
มีผู้แทนจากโรงพยาบาลสงขลา จานวน 5 คน ร่วมหารือ
ในประเด็นปัญหาประกอบด้วยผู้อานวยการโรงพยาบาล
ประธานองค์กรแพทย์ หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล และได้รบั ข้อมูลจากประธานองค์กรแพทย์ และ
10 จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล

ผู้อานวยการโรงพยาบาลว่าไม่ได้มอบหมายให้พยาบาลทา
หัตถการของแพทย์ แต่เป็นความมีน้าใจของพยาบาลที่จะ
ช่วยปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นแทนแพทย์เอง และฝุาย
แพทย์โรงพยาบาลสงขลาได้ขอคาแนะนาจากนายกสภา
การพยาบาลว่า เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่ทา
ให้พยาบาลต้องทาหน้าที่เหล่านั้น ถ้าให้ยุติการทาหน้าที่
ทั น ที ใ นระหว่ า งที่ ส ภาการพยาบาลและแพทยสภาจะ
ปรึกษาหารือกันย่อมจะเกิด ผลกระทบกับผู้ปุว ย นายก
สภาการพยาบาลจึ ง ขอให้ แ พทย์ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
มอบหมายให้พยาบาลทาหัตถการของแพทย์ ขอให้แพทย์
ทาหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน ซึ่ง
ผู้อานวยการรับที่จะดาเนินการตามนั้น และภายหลังการ
หารือกับผู้อานวยการโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล รพ.
สงขลาได้ เ ชิ ญ พยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลา และ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา จานวน 210 คน เข้า
ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หา และให้ ค าแนะน าว่ า
หัต ถการที่ต้องทาเกินขอบเขตของวิชาชีพจะต้องมีการ
รั บ รู้ แ ละยอมรั บ ร่ ว มกั น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะมอบหมายให้
พยาบาลปฏิบัติ และพยาบาลต้องได้รับการฝึกอบรมและ
ให้ถือเป็นภาระงานที่พยาบาลปฏิบัติ รวมทั้งสานั กงาน
กพ. ก็ ต้ อ งรั บ รู้ ด้ ว ย สภาการพยาบาลจะด าเนิ น การ
วิเคราะห์งานเหล่านี้และปรึกษาหารือกับแพทยสภาเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม
หาคม
มกราคม - กุ- สิมงภาพั
นธ์ 2559

ความเป็นมาของรางวัล
รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเดิมกระทรวงสาธารณสุข มีรางวัล
“เพชรกาสะลอง” ต่อมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนาม “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล
พยาบาลดีเด่น โดยมติคณะรัฐมนตรีเสนอว่าให้เปิดกว้างเป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งสภาการ
พยาบาลได้มีการดาเนินการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๕ ปีแล้ว ดังนั้นใน
การประชุมคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบให้รวมรางวัลพยาบาลดีเด่น “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ “รางวัลพยาบาล
ดีเด่น” ของสภาการพยาบาล เป็น “รางวัลศรีสังวาลย์” ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้สม
คุณค่าและเกียรติยศแห่งรางวัลฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อ

สรรหา คัดเลือก ตัดสินและประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ
 เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พยาบาลทั่วประเทศ
 ส่งเสริม คุณค่าของวิชาชีพการพยาบาลและสร้างการยอมรับวิชาชีพการพยาบาล
ประเภทรางวัลศรีสังวาลย์
รางวัลศรีสังวาลย์ มีประเภทรางวัล มีจานวนทั้งสิ้น ๒ รางวัล ดังนี้
๑) สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
๒) สาขาการพยาบาลในชุมชน
ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นจานวนเงินรางวัลละ ๓๐๐, ๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมประกาศ
เกียรติคุณให้แก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกตัดสินรับรางวัลศรีสังวาลย์
คุณสมบัติของผู้ขอรับรางวัล
สัญชาติไทย
เป็นพยาบาลวิชาชีพและหรือผดุงครรภ์
เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
มีหรือเคยมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์ในประเทศไทย
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง การวิจัย, การศึกษาพยาบาล
และการบริหารการพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และระบบ
สุขภาพโดยรวม อันก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพประชาชาติ


ผลงานดังกล่าวแล้วต้องเป็นผลงานที่ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนือ่ งด้วยความตั้งใจ วิรยิ ะ อุตสาหะ
อย่างชัดเจน

ปี ที่ 18 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม
มกราคม - กุ- มสิงภาพั
หาคม
นธ์ 2559
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องค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ

ดังต่อไปนี้

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๒
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๓
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๔
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๕
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๖
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๗
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๘
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๙
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑๐
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑๑
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๑๒
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาพยาบาลศาสตร์
เครือข่ายพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ๔ เหล่าทัพ
ชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

กาหนดการรับเสนอชื่อและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์
องค์กรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทั้ง ๒๓ องค์กร ดาเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส่งแบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล ประเภท
รางวัลละ ๑ คน มาที่สานักงานเลขานุการ “รางวัลศรีสังวาลย์” สานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร ๔ ชั้น ๔ ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามประกาศกาหนดแต่ละปี
เพื่อดาเนินการพิจารณาและคัดเลือกต่อไป
กาหนดการประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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สมาชิกถามมา...สภาตอบ

Q: เรียน สภาการพยาบาล
ขณะนีท้ างจังหวัดสมุทรสาครมีการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเยอะมากเพื่อนาไปประกอบการทางาน
ในโรงงานซึ่งทางโรงงานก็ไม่ทราบอยากให้ทางสภาการพยาบาลออกตรวจบ้าง อย่าทาเพิกเฉยนะ หรือจะให้
หน่วยงานอื่นมาตรวจ
กนกวรรณ

A: เรียน คุณกนกวรรณ
ปัญหาการลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการเข้าทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น
สภาการพยาบาลมิได้นงิ่ นอนใจกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพราะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้รบั บริการซึ่ง
ก็คือพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆและเป็นการทาลายภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลแต่การที่จะเข้า
ตรวจค้นหรือเข้าจับกุมบุคคลใดสภาการพยาบาลจะต้องได้รบั ข้อมูลที่ชดั เจนแล้วว่าสถานทีเ่ หล่านั้นเกิดการกระทา
ผิดขึน้ จริงหรือมีผู้กระทาผิดหลบซ่อนตัวอยู่
สภาการพยาบาลจึงขอความร่วมมือมายังคุณกนกวรรณ และผู้ที่ทราบถึงสถานที่ลกั ลอบปลอมแปลง
ใบอนุญาตหรือสถานที่ ที่พยาบาลปลอมเข้าทางาน หรือพบเห็นผูท้ ี่แสดงตนเป็นพยาบาล โปรดแจ้งรายละเอียด
ดังกล่าวกลับไปยังสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือหากเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อการเข้าจับกุมผูก้ ระทาผิด สามารถแจ้งทาง
โทรศัพท์หมายเลข
(02)596-7545, (02)596-7547, (02)596-7548
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการใดๆ ที่จะรับพยาบาลเข้าทางาน ควรตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา และส่งสาเนาใบอนุญาตทีน่ ามาแสดงให้กบั สภาการพยาบาลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเข้า
ทางาน ทัง้ นี้เพื่อปูองกันความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการหลอกลวง หรือฉ้อโกงค่าจ้าง รวมทั้งความไม่ปลอดภัยทีจ่ ะ
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการจากพยาบาลปลอม
สภาการพยาบาลขอขอบคุณ คุณกนกวรรณทีแ่ จ้งข่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาการพยาบาลจะได้รบั
ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณกนกวรรณ หรือจากผู้ที่ทราบ หรือรู้เห็นการกระทาผิดเรือ่ งการลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาต
เพื่อนาไปสู่การจับกุมผูก้ ระทาผิดต่อไป
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ธนาคารความดี
กรณีที่ 1 นางสาวสุจิตรา สิงห์เพชร
นางสาวสุจิตรา สิงห์เพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านย่านมะปราง อาเภอ
คีรีรฐั นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า กลางดึกวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ในขณะทีต่ นกาลังจะอาบน้าและคนในบ้าน
กาลังจะเข้านอน พักผ่อน ก็มีเสียงเพื่อนบ้านโทรเข้ามาแจ้งว่า มีคนกาลังจะคลอดลูกที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 297 หมู่
1 ตาบลบ้านทาเนียบ อาเภอคีรีรฐั นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเปิดเป็นคลินิกชื่อ 44 คลินิก ตนจึงเปิดประตูบา้ นลงไป
พบหญิงสาวชาวเมียนมาร์ มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและมีศีรษะเด็กโผล่ออกมาจากช่องคลอด ขณะนั่งอยู่บนรถ
พ่วงข้างทะเบียน ขตต 349 สุราษฎร์ธานี จึงทาคลอดเด็กผู้ชายในเวลา 21.45 น. และทาการปฐมพยาบาลแม่และเด็ก
ในเบื้องต้น ด้วยการให้นาเกลื
้ อ เนื่องจากมีอาการซีดเซียว ก่อนจะโทรเรียกรถ Ems โรงพยาบาลคีรรี ัฐนิคม เข้าให้การ
ช่วยเหลือและรับตัวส่งต่อโรงพยาบาล

นางสาวสุจติ รา กล่าวว่า สาหรับการช่วยเหลือชาวเมียนมาร์ ในการทาคลอดดังกล่าว แม้วา่ ไม่ได้สวมชุมยูนิฟอร์ม
พยาบาลก็ตาม แต่ดว้ ยจรรยาบรรณวิชาชีพ ทาให้มคี วามพร้อมตลอดเวลาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรู้สกึ ดีใจที่ได้
ช่วยเหลือชีวติ แม่และเด็กดังกล่าว
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กรณีที่ 2 นางกมล ตั้งรักษ์เมือง
พยาบาลไบเกอร์ปั๊มหัวใจช่วยหนุ่มโดนรถชน ชีพจรหยุดเต้น แต่ยื้อชีวิตได้ปาฏิหาริย์!
วันที่ 4 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอพยาบาลสาวรุดเข้าปั๊มหัวใจชายที่ประสบอุบัติเหตุ
รถชนกลางถนน จากชีพจรหยุดเต้นจนฟื้นขึน้ มาอีกครั้งหนึ่ง ด้านผู้เห็นเหตุการณ์ตา่ งยกย่องการทาหน้าที่ของพยาบาลที่
สามารถช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงที เหตุเกิดเวลาประมาณ 17.00 น. ที่บริเวณแยกดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.
เมือง จ.อุดรธานี ชายคนหนึ่งขี่รถจัรยานยนต์ชน
กั บ ร ถ จั ก ร ยาน ยน ต์ อี ก คั น จน ร่ างกระเด็ น
ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านที่สัญจรไปมาที่
บริ เ วณดั ง กล่ า ว ก่ อ นที่ นางกมล ตั้ ง รั ก ษ์ เ มื อ ง
พยาบาลวิชาชีพ ประจาสานักการสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ท ศ บ า ล น ค ร อุ ด ร ธ า นี ซึ่ ง ขี่
รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี จึงเข้ามาช่วยเหลือ

จากการสอบถาม นางกมล ระบุว่า ตนขี่
รถผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี เมื่อเห็นชายคน
ดังกล่าวนอนหมดสติ หัวกระแทกพืน้ ได้รับ
บาดเจ็บจึงเข้ามาช่วยเหลือ กล่าว่า "ตอนไปถึงเขา
หายใจเฮือกสุดท้ายพอดี จับชีพจรพบว่าหยุด
หายใจไปแล้ว จึงต้องปัม๊ หัวใจ ประมาณ 5-7 นาที
ผู้บาดเจ็บจึงเริ่มหายใจและลืมตาอีกครัง้ "
นอกจากนางกมลแล้ว ยังมีพยาบาลอีกคนหนึ่ง
จาก ตาบลเชียงยืน มาดูแลผู้ได้รบั บาดเจ็บคน
อื่นๆด้วย พยาบาลผู้เข้ามาช่วยชีวติ กล่าวอีกว่า
หลังจากนั้นประมาณ 5 นาที รถของมูลนิธิก็มาถึงทีเ่ กิดเหตุ ตนจึงได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ าดเจ็บเบือ้ งต้นให้เจ้าหน้าที่
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนาตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีต่อไป
นางกมลเปิดเผยว่า วินาทีนั้นคิดเพียงว่าต้องช่วยเหลือคนก่อน ตนเองเคยสูญเสียญาติจากอุบัติเหตุมาก่อน จึง
เข้าใจว่า ถ้าคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นญาติเราแล้วไม่มีคนช่วยเหลือจะทาอย่างไร ชาวบ้านก็ช่วยได้ในแบบของเขา เรามี
ความรู้ เรียนมาทางนี้ก็ต้องช่วยกันไป ถ้าผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป ไม่รู้ลูกภรรยา ครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไร
หลังมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าว มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ที่รวดเร็วของพยาบาล จนสามารถ
ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บเป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่ายกย่อง
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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กาหนดออก
การเผยแพร่
บรรณาธิการ
ผู้จัดการ
บรรณาธิการผู้ชว่ ย
ผู้พมิ พ์ - ผู้โฆษณา
กองบรรณาธิการ

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก
ทุก 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน
กรกฎาคม - สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม
1. อภินันทนาการให้แก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ที่มีบัตรประจาตัวที่ไม่หมดอายุ
2. เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบัติงานทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นายบัญชา พระพล ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
นายเอกชัย ฝาใต้ นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ นางสาวลักขณา แก้วธรรม นางอภิญญา วัฒนธงชัย
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ช ำระค่ ำ ฝำกส่ ง เป็ น รำยเดื อ น
เลขที่ ใ บอนุ ญ ำต 71/2552 ปณฝ.

สิ่งตีพิมพ์
เหตุขัดข้องที่นำจ่ำยผู้รับไม่ได้
 1. จ่ าหน้ าซองไม่ ชัด
2. ไม่ มีเลขบ้ านตามจ่ าหน้ า
3. ไม่ ยอมรั บ
4. ไม่ มีผ้ รู ั บตามจ่ าหน้ า
5. ไม่ มารั บตามกาหนด
6. เลิกกิ จการ
7. ย้ ายไม่ ทราบที่ อยู่ใหม่
 8. อื่ นๆ
ลงชื่อ....................................................

