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ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมไิด้ 
 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภาการพยาบาล  
และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งประเทศ 
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พี่ๆ  ทีเ่คารพ  และเพือ่นๆ นอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 

 วนัที ่ 13 ตลุาคม พ.ศ. 2559 เปน็วนัทีป่ระชาชนชาวไทยทีอ่ยูใ่นประเทศ และอยู่

ตา่งประเทศทัว่โลก รวมทัง้ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ตา่งเศรา้โสกอาดรู

เปน็ลน้พ้น ตอ่การเสดจ็สวรรคตของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดลุยเดช  

 บรรณาธกิารแถลง
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กิจกรรมสภาการพยาบาล วันพยาบาลแห่งชาติ 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 

สมาชิกถามมา......สภาตอบ 

สาระน่ารู้ แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลตามหลกัจริยธรรม 

กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ :  การประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐาน

เร่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ 

พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ 
  

มหติลาธเิบศร รามาธบิดจีกัร ีนฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนารถบพิตร รชักาลที ่ 9 แหง่พระบรมราชจกัรวีงศท์รงเปน็

พระมหากษตัรยิผ์ูเ้ปน็ทีร่กัและเคารพอยา่งสงูของประชาชนชาวไทย ทรงเสดจ็พระราชด าเนนิเยีย่มประชาชนในทอ้งถิน่

หา่งไกลทรุกนัดารอยา่งทัว่ถงึทัว่ประเทศ เพ่ือทรงทราบถงึปญัหาของราษฎร และทรงมคีวามวริยิะอุตสาหะในการคดิคน้

แกป้ญัหาการท ากนิของราษฎร และปญัหาความยากจน ทรงพระราชทานแนวคดิและโครงการในพระราชด าร ิ เพ่ือพัฒนา

คณุภาพชวีติของประชาชนทกุดา้นมากกวา่ 4,000 โครงการ นบัเปน็พระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิดแ้กป่วงชนชาวไทย สภา

การพยาบาลรว่มกบัผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภท์ัว่ประเทศ ขอนอ้มถวายความอาลยัและส านกึในพระ

มหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด ้ และจะมุง่มัน่ประกอบภารกจิในการดแูลสขุภาพของประชาชนใหด้ทีีส่ดุ เตม็ก าลงัตามรอยพระ

ยคุลบาทสบืตอ่ไป 

 สาระจดหมายขา่วฉบบันีม้เีนือ้หาแนวทางการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมโดยเปน็แนวทางการพิทกัษส์ทิธผิูป้ว่ยกรณี

ตวัอยา่งเพ่ือการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการประกอบวชิาชพีไมไ่ดม้าตรฐาน เรือ่งจากทีป่ระชมุกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้ที ่

9/2559 วนัที ่9 กนัยายน 2559 และครัง้ที ่10/2559 วนัที ่14 ตลุาคม 2559 สมาชกิถามมาสภาตอบเกีย่วกบัการแกไ้ขวนัที่

ในใบอนญุาตประกอบวชิาชพีของตนเอง และธนาคารความด ี
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“เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จึงถือเอาวันน้ีเป็นวันพยาบาล เพ่ือเทิดพระเกียรติในฐานะท่ีพระองค์ท่าน 

ทารงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล 
และให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและส านึกในหน้าท่ี” 

  
 

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
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ธ สถิตในดวงใจ..นิรันดร 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน 
ทราธิราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลท่ี 9 แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นท่ีรักยิ่ง
ของคนไทยและชาวต่างประเทศท่ัวโลก ทรงเป็นท่ีสุด
ด้านคุณธรรม ความดีงาม ความวิริยะอุตสาหะ และทรง
เป็นต้นแบบของโลกด้านนวัตกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพระอัจฉริยภาพอันเป็นเอกอีกหลายสาขา
ท่ีนานาประเทศพร้อมใจกันถวายพระเกียรติสูงสุด ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการอย่างไม่ทรงเหน็ด
เหนื่อย ทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกรของพระองค์ท่านในถิ่น
ทุรกันดารอย่างท่ัวถึงทุกจังหวัดของประเทศ ทรง
พระราชทานโครงการในพระราชด าริมากกว่า 4,000 
โครงการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ช่วยให้คนไทยมี
สถานท่ีท ามาหากิน สร้างพื้นฐานของชีวิตด้วยความสุข 
ความพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ าให้กับพสกนิกร
ของพระองค์ในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะ
บริการสุขภาพอนามัย พระองค์จึงทรงเปน็ศนูยร์วมแหง่
จิตใจและความศรัทธาของพสกนิกรชาวไทยและผู้มาพ่ึง
พระบรมโพธสิมภารเสมอมา 

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพทุกคน 
พวกเรารู้สึกได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงสถิตอยู่กลางดวงใจอย่างใกล้ชิดเสมอมา 
นอกจากด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
ใหญ่หลวงหาท่ีสุดมิได้ ในฐานะประชาชนคนไทยคน
หนึ่งแล้ว พระองค์ท่านยังทรงเป็นสมาชิกในครอบครัว
ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้ได้ทรงน ามาซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าของวิชาชีพทางสุขภาพมาถึงปัจจุบันอีก
ด้วย โดยที่สมเด็จพระบรมราชชนกของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงส าเร็จการศึกษา
วิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสมเด็จ 

พระบรมราชชนนีทรงศึกษาส าเร็จวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และการสาธารณสุข หลังจากท่ีสมเด็จพระ
มหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เสด็จสวรรคตตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 2 
พรรษา จึงทรงได้รับการอภิบาลอบรมดูแลจากสมเด็จ
พระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ทรงได้รับการ
ถ่ายทอดและ หล่อหลอมแนวพระราชด าริ และพระ
ราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีมาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์จนเจริญพระชนมพรรษา ท าให้พระองค์ทรง
สนพระทัยคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ ของ
ประชาชน ทรงให้ความส าคัญกับงานด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข ได้ทรงพระราชทานโครงการ
พระราชด าริต่างๆ มากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตัวอย่างเช่น ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ ทรงพระราชทานแนวคิดและการด าเนินการ
ให้ประชาชนมีภาวะโภชนาการท่ีดีจากการผลิตนมวัว 
ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัย การปลูกข้าวคุณภาพดี 
การเลี้ยงปลานิลเพื่อส่งเสริมโปรตีนคุณภาพ ตลอดจน
ทรงส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก อนามัยสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังด้านการป้องกันโรค ตัวอย่างเช่น การป้องกัน
โรคไข้เลือดออก โปลิโอ วัณโรค โรคเรื้อน โรคจาก
การขาดแร่ไอโอดีน ส าหรับด้านการรักษาพยาบาล 
ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการสร้าง
อาคารหอผู้ป่วยตามจังหวัดต่างๆ สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยโรค/ภาวะเจ็บป่วยใหม่ๆ ให้การสนับสนุน
การพัฒนาการรักษาโรคเฉพาะทางท่ียุ่งยากซับซ้อน
ขึ้น ด้านการฟื้นฟูสภาพ ทรงพระราชทานแนวคิด
การท าอวัยวะเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ทรงสนพระทัย
การดูแลเด็กปัญญาอ่อน เด็กพิการ สุขภาพผู้สูงอายุ 
สุขภาพจิต  
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และนอกจากนั้นยังทรงลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงการให้การรักษาพยาบาลโดยการน า
หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีไปให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีห่างไกลในขณะเสด็จเยือนพื้นท่ี
เหล่านั้น ทรงพระราชทานรถยนต์ส าหรับแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อใช้ในการ
เดินทางไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนในชนบท
ห่างไกล ทรงมีพระราชด าริ เรื่องหน่วยแพทย์
เคลื่อนท่ีทางน้ าและพระราชทานเรือเวชพาห์น แก่
สภากาชาดไทยในการเดินทางไปให้บริการ
ประชาชนท่ีอยู่ริมแม่น้ าซึ่งการคมนาคมอื่นเข้าไม่ถึง 
ทรงพระราชทานแนวคิดในการฝึกอบรมหมอ
ชาวบ้านเพื่อช่วยในการดูแลกันเองเบื้องต้น ทรงมี
พระราชด าริ ในการช่วยเหลือประชาชน ด้าน
สาธารณสุขด้วยโครงการสาธารณสุขหมู่บ้านเกษตร 
เป็นต้นแบบให้ขยายผลต่อให้กว้างขวางขึ้น ทรง
พระราชทานทุนการศึกษาแก่แพทย์และบุคลากร
สาธารณสุขอื่น ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ในการ
ช่ วย เหลือประชาชนในการประสบภัยพิบั ติ
สาธารณะต่างๆ เช่น พายุ น้ าท่วม สึนามิ ฯลฯ  

 

ธ สถิตในดวงใจ..นิรันดร (ต่อ) 

  ในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ ท้ังระยะ
ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยอย่างต่อเนื่องและ ทุก
ครั้ง ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ใน
การสร้างอาคารเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาล เช่น 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นต้น 

พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดชฯ ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา
และพระราชทรัพย์เพื่อสุขภาพและอนามัยท่ีดีของ
พสกนิกรของพระองค์ท่านได้ครบทุกจังหวัดและทุก
ภาคของประเทศอย่างไม่ทรงเลือกปฏิบัติอย่าง
แท้จริง การเสด็จสวรรคตของพระองค์จึงเป็นการ
สูญเสียอันใหญ่หลวงของประเทศและของพสกนิกร
ชาวไทย ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  ต่างรู้สึกส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะสืบ
สานพระราชปณิธาน โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม มีความเสียสละ รู้คุณแผ่นดิน และปฏิบัติ
หน้าท่ีในการให้บริการการพยาบาลและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างดีท่ีสุดตามรอยพระ
บาทสืบไป. 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 

นายกสภาการพยาบาล ในนาม คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
     และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ 
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 สาระน่ารู้     *แนวทางการปฏบิัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม 
แนวทางการพิทักษ์สิทธิของผูป้่วย  

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ ข้อ 7 ซึ่ง
ก าหนดว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของ
วิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด โดยไม่
เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควร
ได้รับตามปกต”ิ 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล พ.ศ. 2546 ข้อ 1 และ ข้อ 5 โดยข้อ 1 ก าหนดว่า 
“พยาบาลรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการการพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ทั้งต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ระดับประเทศในการเสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกันความ
เจ็บปุวย การฟ้ืนฟูสุขภาพและการบรรเทาความทุกข์
ทรมาน” และ ข้อ 5 ก าหนดว่า “พยาบาลประกอบวิชาชีพ
โดยมุ่งความเป็นเลิศ กล่าวคือ ปฏิบัติการพยาบาลโดยมี
ความรู้ในการกระท าและสามารถอธิบายเหตุผลได้ในทุกกรณี 
พัฒนาความรู้ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่ อง  รักษา
สมรรถภาพในการท างาน ประเมินผลงานและประกอบ
วิชาชีพทุกด้านด้วยมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
  สิทธิผู้ปุ วยข้อนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 2550 ส่วนที่ 2 ความเสมอภาคมาตรา 30 
ที่ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสั งคม ความเชื่ อทางศาสนา 
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้”  
 จากรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ดังกล่าว พยาบาลต้อง
ตระหนักถึงสิทธิที่ผู้ปุวยทุกคนจะต้องได้รับการพยาบาลด้วย
ความยุติธรรมและเสมอภาค ดังที่ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 5 ก าหนดไว้ว่า 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจนาดี โดยไม่
ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิ
การเมือง”  

เมื่อวันที่  12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แพทยสภา    
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา        
สภ าก ายภ าพบ า บั ด  สภ า เทค นิ คก า ร แ พทย์  แ ล ะ
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้ร่วมกันออก
ประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ปุวย เพ่ือให้ผู้ปุวย
ได้รับประโยชน์สูงสุด และผู้ปุวยตระหนักถึง ความส าคัญ
ของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพในการดูแล
สุขภาพของผู้ปุวย โดยมีรายละเอียดของสิทธิผู้ปุวย ความ
สอดคล้องของสิทธิกับกฎหมาย ข้อบังคับของสภาการ
พยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล รวมถึงการ
ปฏิบัติของพยาบาลตามสิทธิแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
สิทธิข้อที่ 1  ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการ
รักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิข้อที่ 1 กับกฎหมาย 
ข้อบังคับของสภาการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 สิทธิผู้ปุวยข้อนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยปี 2550 ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพคนไทย คือ 
ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ
จากรัฐในมาตรา 51 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม และได้มาตรฐาน และ
ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐ 
ซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 บุคคลย่อมมี สิทธิ ได้ รั บการปูองกันและขจั ด
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่ เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์ 
 จะเห็นว่าสิทธิผู้ปุวยข้อนี้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 2 
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
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 นอกจากนี้จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล    
พ.ศ. 2546 ข้อ 4 ก็มีข้อก าหนดให้พยาบาลดูแลผู้ปุวยด้วย
ความยุติธรรมและเสมอภาค ในสังคมมนุษย์ กล่าวคือ ร่วม
ด าเนินการเพ่ือช่วยให้ประชาชนที่ต้องการบริการสุขภาพ
ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างดี
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยความเคารพในคุณค่าของชีวิต 
ศักดิ์ศรี และสิทธิในการมีความสุขของบุคคลอย่างเท่าเทียม
กัน  โดยไม่จ ากัดด้ วยชั้ น  วรรณะ เชื้ อชาติ  ศาสนา       
เศรษฐานะ เพศ วัย กิตติศัพท์ ชื่อเสียง สถานภาพในสังคม
และโรคที่เป็น ดังข้อความที่ว่า “พยาบาลยึดหลักความ
ยุติธรรมและความเสมอภาค” 

แนวปฏิบัติติตามสิทธิผู้ป่วย ข้อที่ 1 

1. ให้การพยาบาลที่ครอบคลุมกาย จิต สังคม ตาม 
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 

2.  ให้การพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและ   
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ 

3.  ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ
ที่พึงได้รับ และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
ในกรณีที่ผู้ปุวยมีปัญหาเรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาล 

4. ดูแลผู้ปุวยอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่ว่ าผู้ ปุวยจะนับถือศาสนา มีความเชื่ อ หรือ
วัฒนธรรมใด ไม่ค านึงถึงอายุ เพศ ฐานะ หรือสถานะ
ทางสังคม  

5.  ไม่ละเลย ละทิ้ง หรือแสดงความรับเกียจทั้งด้วย      
สีหน้า ท่าทาง และกิริยา วาจา ต่อผู้ปุวยที่ เป็น
โรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมไม่ยอมรับ เช่น ผู้ปุวยเอดส์ 
เป็นต้น 

6.  ไม่ละเลยหรือละทิ้งการดูแลผู้ปุวยที่หมดหวังจาก
การรักษา รวมทั้งผู้ปุวยที่มีความคิด ความเชื่อ หรือ
เจตคติ ต่างจากพยาบาลผู้ดูแล 

สิทธิข้อที่ 2 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพ มีสิทธิที่จะ
ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการ
เจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการ
ตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วย
ภาษาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
เลือกตัดสินใจในการยินยอม หรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน 
อันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิข้อที่ 2 กับกฎหมาย
ข้อบังคับของสภาการพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 สิทธิผู้ปุวยข้อนี้ให้ความส าคัญของการให้ข้อมูลด้าน
สุขภาพ แก่ผู้ปุวยอย่างเพียงพอที่ผู้ปุวยจะใช้ในการตัดสินใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2550 หมวด 
1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ มาตรา 8 ที่ว่า “บุคลากรด้าน
สาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับริการจะ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด และ
ในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้น
ไม่ได”้ 

  ข้อบังคับสภาการพยาบาลที่สนับสนุนสิทธิผู้ปุวยข้อ
นี้ คือ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 
หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับริการข้อ 10 
ที่ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ
โดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ” ซึ่งหมายถึงผู้ปุวย
มีสิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ถูกบังคับหรือขู่เข็ญ
จากพยาบาลให้ตัดสินใจตามท่ีพยาบาลต้องการ  

  สิทธิผู้ปุวยข้อนี้สะท้อนว่าผู้ปุวยมีสิทธิ ในการ
ตัดสินใจด้วยตัวเองโดยอิสระ ซึ่งพยาบาลจะต้องให้ความ
เคารพในศักดิ์ศรีของผู้ปุวย ดังที่ จรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล พ.ศ.  2546  ข้อ 3 ก าหนดว่า “พยาบาลมี
ปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และ
ประชาชน ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี  
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และสิทธิมนุษยชนของบุคคล ทั้งในความเป็นมนุษย์ สิทธิใน
ชีวิต และสิทธิในเสรีภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การพูด 
การแสดงความคิดเห็น การมีความรู้ การตัดสินใจ ค่านิยม 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา 
ตลอดจนสิทธิทางศาสนา สิทธิในความเป็นเจ้าของ และ
ความเป็นส่วนตัวของบุคคล” 

แนวปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย ข้อที่ 2  
   1. ให้ข้อมูลด้วยภาษาที่ เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวย การรักษาพยาบาล การท าหัตถการ และยาที่ได้รับ 
แก่ผู้ปุวย และครอบครัวในขอบเขตของวิชาชีพ 
 2. ซักถามผู้ปุวยถึงความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพ 
 3. ให้โอกาสผู้ปุวยแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
ปรึกษากับทีมสุขภาพก่อนจะตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา 
 4.  ให้ โอกาสผู้ปุ วยเลือกรูปแบบหรือวิ ธีการ
พยาบาลโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
 5. เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยซักถามก่อนให้ผู้ปุวยลงนาม
ยินยอมรับการรักษาหรือการท าหัตถการ 
 6. รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ความต้องการ และ
ตอบข้อซักถามของผู้ปุวยด้วยความเต็มใจ 
 7. อธิบายให้ผู้ปุ วยทราบทุกครั้ งก่อนให้การ
รักษาพยาบาล 
 8. ให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวยภายหลังผู้ปุวยแสดง
ความยินยอม  

สิทธิข้อที่ 3 ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิข้อที่ 3 กับกฎหมาย ข้อบังคับ
ของสภาการพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 สิทธิผู้ปุวยข้อนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
กฎหมายอาญามาตรา 374 ที่ว่า “ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ใน
อันตรายแห่งชีวิต ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตราย
แก่ตนหรือผู้อ่ืน  แต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” (แสวง. 2545) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ถึงบริบทของการดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีสิทธิ
ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึง
ชีวิต และการช่วยเหลือนั้นอยู่ในวิสัยที่จะกระท าได้ 

 ส าหรับวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาลได้
ออกข้อบังคับที่สนับสนุนสิทธิผู้ปุวยข้อนี้ คือ ข้อบังคับสภา
การพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 2 การ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่วนที่ 1 
การปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้ รับบริการข้อ 16 ที่ ว่ า  “ผู้
ประกอบวิชาชีพต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือที่อยู่ในระยะ
อันตรายจากการเจ็บปุวย เมื่อได้รับค าร้องขอ และตนอยู่ใน
ฐานะที่จะช่วยได้” และสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาล พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ที่ว่า “พยาบาลพึงปูองกัน
อันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้รับบริการ” จากข้อบังคับ
สภาการพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
ดังกล่าว พยาบาลจะต้องช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิต โดยต้องรีบให้การช่วยเหลือโดยทันทีเมื่ออยู่
ในฐานะที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะได้รับการ
ร้องขอหรือไม่ร้องขอจากผู้ปุวยหรือครอบครัวก็ตาม  

แนวปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย ข้อที่ 3 
 1. ให้การช่วยเหลือทันทีที่พบว่าผู้ปุวยอยู่ในภาวะเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิตไม่ว่าผู้ปุวยจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้การ
ช่วยเหลือ ต้องค านึงถึงความจ าเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปุวยอย่างแท้จริง 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตไว้ในหน่วยงาน 
ให้เพียงพอและพร้อมใช้อยู่เสมอ 
  3. พัฒนาทักษะในการช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะ
เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่าง 
สม่ าเสมอ 
 4. ทบทวนปรับปรุงหรือมีส่วนร่วมในการทบทวน
ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิติอย่างสม่ าเสมอส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ  

* ข้อมูลจากหนังสือคู่มือส่งเสริมจริยธรรมส าหรับองค์กรพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ สภาการพยาบาล 
บริษัทจุดทองจ ากัด กรุงเทพ หน้า 40-47 
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 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : การประกอบวิชาชพีไม่ได้มาตรฐานฯ 
และไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ 

สรุปเรื่อง :  สภาการพยาบาลได้รับทราบข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งลงข่าวว่า นักเรียนชายอายุ 14 
ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดอุบัติเหตุหกล้มข้อศอกขวาแตก 
ได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด
แห่งหนึ่ง หลังการผ่าตัดเป็นเจ้าชายนิทราและถึงแก่กรรม 
 สภาการพยาบาล ได้ สื บสวนสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับฯ สรุปได้ดังนี้ 
  ผู้เสียหายอายุ 14 ปี ประสบอุบัติเหตุแขนข้างขวา
หัก   มาหลายวัน แขนติดผิดรูป เข้าโรงพยาบาลเพ่ือแก้ไข
ปัญหาแขน  ที่ผิดรูป แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาล เพ่ือท าการ
ผ่าตัดแขนข้าง  ขวา การวินิจฉัยของแพทย์คือ Fracture 
Rt. Olecranon เตรียมท าผ่าตัดด้วยวิธี ORIF CK-Wire C 
TBW IF ในเวลากลางคืนโดยให้ งดอาหารและน้ าดื่ม 
เวลา 16.30 น. ผู้เสียหายถูกส่งตัวไปยัง  ห้องผ่าตัด
เวลาประมาณ 21.00 น. และ ON IV โดย 5% D/N/2 
1000 CC อุณหภูมิร่างกายเมื่อถึงห้องผ่าตัดได้ 38๐C 
ชีพจร 104 ครั้ง/นาที หายใจ 22 ครั้ง/นาที ความดัน
โลหิต 130/90 มิลลิเมตรปรอท ผู้เสียหายรู้สึกตัวดี 
พยาบาลห้องผ่าตัด  ซักประวัติแพ้ยา ผล X-Ray ปอด
ปกติ ความดันโลหิต 115/64 มิลลิเมตรปรอท O2  Sat 
99% พยาบาลวิสัญญีเป็นผู้ให้ยาระงับความรู้สึก เริ่มให้
ยาระงับความรู้สึก เมื่อเวลา 21.55 น. ด้วยวิธีระงับ
ความรู้สึกทั่วร่างกาย และ On ET Tube ขณะผ่าตัด
เด็กชายบุญ  มีภาวะปกติ เสียเลือดเล็กน้อย ผ่าตัดเสร็จ
เมื่อเวลา 22.40 น. หลังผ่าตัดเสร็จพยาบาลวิสัญญีเรียก
ผู้เสียหายลืมตาได้ ท าตามค าสั่งได้ หายใจได้เอง มีปฏิกิริยา
ตอบสนองได้ คะแนนการประเมินภายในห้องผ่าตัดเท่ากับ 
8 คะแนน ตามมาตรฐานของวิสัญญี จึงเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ออกจากห้องผ่าตัดกลับไปหอผู้ปุวย เนื่องจากในช่วง
กลางคืนจะไม่มีบริการห้องพักฟ้ืน และโดยที่จะมีการท า
ผ่าตัดรายต่อไป พยาบาลวิสัญญีไม่ได้ไปส่งผู้เสียหายด้วย
ตัวเอง แต่ได้ โทรศัพท์แจ้งอาการของผู้ เสียหายให้กับ
พยาบาลที่หอผู้ปุวยทราบ  

ผู้เสียหายถูกน าส่งหอผู้ปุวยโดยมีพนักงานเข็นเปลเป็นผู้
น าส่ง มิได้ ให้  O2 ระหว่างการน าส่ง เนื่องจากเป็นว่า
ระยะทางจากห้องผ่าตัดถึง Ward ประมาณ 100 เมตร เมื่อ
ถึง   หอผู้ปุวย พยาบาลประจ าหอผู้ปุวย ได้ประเมิน
ผู้ เสียหายขณะที่ยังอยู่ในเปลขนย้าย พบว่าผู้ เสียหายมี
อาการปากเขียวคล้ า เรียกไม่รู้สึกตัว กระตุ้นความรู้สึกตัว
ระดับ deep pain ไม่ตอบสนอง ไม่หายใจ คล าชีพจรได้เบา 
จึงย้ายผู้ เสียหายขึ้นเตียงให้ O2 ทันที พร้อมตามวิสัญญี
พยาบาลเพ่ือใส่ ET tube  ผู้เสียหายได้รับการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
แต่อยู่ในภาวะเด็กชายนิทรา ต่อมาเสียชีวิต 
การวิเคราะห์กรณี พยาบาลวิสัญญี 
สาเหตุ :  

1. การดูแลผู้ปุวยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

2. ขาดการเฝูาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวย
ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยจากห้องผ่าตัดไปหอ
ผู้ปุวย 

3. ขาดผู้รับผิดชอบที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในระหว่าง
การเคลื่อนย้าย   

ปัจจัยเสริมท่ีท าให้เกิดสาเหตุ : 
1. นโยบายโรงพยาบาลไม่เปิดใช้ห้องพักฟ้ืนในเวรบ่าย

และเวรดึก 
2. การจัดอัตราก าลังพยาบาลนอกเวลาราชการไม่  

สอดคล้องกับภาระงานจริง 
3. การท าผ่าตัดนอกเวรควรเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น การ

น าผู้ปุวยที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินมาท าผ่าตัดเป็นการเพ่ิม
ความเสี่ยงให้กับผู้ปุวยโดยไม่มีเหตุอันควร 

ประเด็นเชิงจริยธรรม : การกระท าดังกล่าวเป็นการ
ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฝุาฝืนข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ และการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2530  
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ในหมวด 2 ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต้องรักษามาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพฯในระดับท่ีดีที่สุด และข้อ 9 ต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ  
 
ประเด็นเชิงกฎหมาย :  
 1. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
291 ที่บัญญัติว่าผู้ใดกระท าโดยประมาทและการกระท า
นั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (เนื่องจากการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยประมาท ขาดความ
ระมัดระวัง ซึ่งจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และต้อง
ใช้ความระมัดระวังแต่ไม่ได้ใช้ ท าให้ผู้ปุวยได้รับอันตราย
ถึงแก่ชีวิต) 
 2. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจประมาท
เลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่
ชีวิตหรือร่างกายฯ การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า
ละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าปลงศพ เป็นต้น   

  การชดใช้ค่าเสียหาย ครอบครัวผู้เสียหายได้รับ
การชดใช้ค่าเสียหายจากโรงพยาบาลโดยระบบการไกล่
เกลี่ยประนีประนอม ซึ่งครอบครัวผู้เสียหายไม่ติดใจที่จะ
ด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา  
 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
   คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติ
ให้ลงโทษภาคทัณฑ์พยาบาลวิสัญญี ตามมาตรา 41 (3)                 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ.2558  
 และสภ ากา รพย าบ าล ได้ มี ห นั ง สื อ ไปยั ง
โรงพยาบาลให้ด าเนินการฟ้ืนฟูในเรื่องการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ปุวยหลังการผ่าตัดส าหรับพยาบาลวิสัญญีเป็น
เวลาสามเดือน  
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เร่ืองที่ 2 

 นายกสภาการพยาบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECT-EC) สภาการ
พยาบาล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย องค์การยูนิเชฟ ประเทศไทย และกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ 
โรงแรมปรินส์พาเลช กรุงเทพ โดยบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล
ในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาน
ประกอบกิจการ ประกอบด้วย 

 1. ก าหนดให้หลักสูตรสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
     บรรจุสาระในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีการเรียน 
     การสอนในเนื้อหาดังกล่าว 

  2. เผยแพร่นโยบายและข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 
     ด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

  3. พัฒนาและจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 
     ด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการส าหรับพยาบาล 

  4. พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 
        ด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

  5. ส่งเสริมการท าวิจัยเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตร 
        บัณฑิตศึกษาในกลุ่มอาจารย์พยาบาล และกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 

  6. เป็นที่ปรึกษาในการสนับสนนุกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ด้าน 
        การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

  7. ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการและจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 
     เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

 8. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเลี้ยง 
        ลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

 รศ.พรจันทร์  สุวรรณชาต  ผู้แทนสภาการพยาบาลใน
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
แจ้งความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพการพยาบาล 2 เรื่อง 
 1. ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ให้บริการยังไม่เป็นไปตามาตรฐานทั้งด้านจ านวนและการผ่านการ
อบรม 
 2. สปสช. ไปด าเนินการจัดท า MOU กับสถาบันการศึกษา
พยาบาลเพื่อจะจัดให้มีสาระเกี่ยวกับระบบการประกันสุขภาพ
และระบบบริการสาธารณสุขบรรจุไว้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ของแต่ละสถาบัน ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาเป็นครั้งที่ 1 ในเขต
พื้นที่ภาคอีสานมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี เป็น
แกนในการจัดประชุม รศ.พรจันทร์  สุวรรณชาต ได้รับเชิญให้เป็น
ผู้วิพากย์หลักสูตร และได้ให้ความเห็นไปในเบื้องต้นว่าการจัด
เนื้อหาสาระระบบประกันสุขภาพไว้ในหลักสูตรของสาขาใดนั้น 
อาจจะจัดให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือ
จัดเป็นรายวิชาต่างหาก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร/
เนื้อหาสาระรายวิชา ต้องมีการแก้ไขดังกล่าวจากหน่วยงาน หรือ
องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลตามกฎหมายและได้รับอนุญาต
ให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ และนายกสภาการพยาบาลได้แจ้งว่า
กรณีที่มีเรื่องประชุมเรื่องใดที่จะมีผลกระทบต่อวิชาชีพโดยตรง 
เช่น การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพื่อให้มีสาระ
เกี่ยวกับระบบการประกันสุขภาพและระบบบริการสาธารณะ
สุขนั้น ควรน าเสนอนายกสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณา 
เนื่องจากสภาการพยาบาลมีคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติซึ่งสามารถพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้
เกิดการขับเคลื่อนระบบการประกันสุขภาพและระบบบริการ
สาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นระบบโดยรวมได้ 

เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 9/2559 วนัที่ 9 กนัยายน 2559 

เร่ืองที่ 1 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

เรื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  
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   โดยที่ประเทศไทยได้มีการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จากการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาส
นี้  รศ .ดร .ทั ศนา   บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล            
น าคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สภาการพยาบาล ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้วยส านักในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยร่วมยืนสงบ
นิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 3 นาที 

คณะกรรมการสภาการพยาบาลน้อมถวายความอาลยั
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 10/2559 วันที่ 14 ตลุาคม 2559 

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

   ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ก าหนดให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจ าปี พ.ศ.2559 แก่ Ms.Xinjuan WU จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ในวันพุธท่ี 19 ตุลาคม 
พ.ศ.2559 เวลา 16.00 น. ณ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ใน
พระบรมมหาราชวัง และพระราชทานเลี้ยงน้ าชาเป็นเกียรติแก่ผู้
ได้รับพระราชทานรางวัลฯ เวลา 16.30 น. ณ พระท่ีนั่งบรมราช
สถิตย มโหฬาร ในพระบรมมหาราชวังนั้น ด้วยเหตุการณ์
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์
ประธานมูลนิธิ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการจัดพิธี
ตามก าหนดการเดิมไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร 

 จึงเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อทราบ 

เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานรางวัล 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี พ.ศ. 25559 

 ประธานแจ้งการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 
 1. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรี    
นครินทราบรมราชชนนี ในวันศุกร์ที่  21 ตุลาคม 2559      
เวลา 05.30 – 08.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ 
พระมหิตลาธิ เบศรฯ และสมเด็จพระศรีนคิรนทราบรม      
ราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรณสุข สภานายก
พิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธาน 
  2. การประชุมวิชาการและปาฐกถาพิเศษของผู้ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจ าปี พ.ศ.2559 เรื่อง Outbreak Control : Roles of 
Nurse ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี 
สภาการพยาบาล 
        จึงเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพ่ือทราบ          
และพิจารณา 

 มติที่ประชุม   
 1 .  ใ ห้ ค ง ก า ร จั ดพิ ธี ว า งพา น พุ่ ม ถ ว า ย         
ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี          
ในวันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2559 เช่นเดิม โดยให้กรรมการ
สภาการพยาบาลและผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด าไว้ทุกข์ 
                2 .  ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร         
และปาฐกถาพิ เศษของผู้ ได้ รั บพระราชทานราง วัล      
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี พ.ศ.2559 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 

เร่ืองที่ 3 

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาต ิ

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
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ธนาคารความด ี

 ทั้งนี้ตามรายงานระบุว่า พยาบาลคนดังกล่าว 
ชื่อ นางศิขรินทร์  สีทับทิม  เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ ประจ าตึกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล
บุรีรัมย์  ซึ่งนางศิขรินทร์ เปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุตน
และลูกชายวัย 3 ขวบ ก าลังจะขับรถไปรับลูกสาวที่
โรงเรียน แต่ระหว่างทางได้พบว่ามีนักเรียนหญิงนอนอยู่
กลางถนนได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถชนกัน ตนจึงจอดรถ
และน าตัวผู้บาดเจ็บออกจากกลางถนนก่อนจะปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

กรณีที่ 1  น่าชื่นชมพยาบาลอุ้มลูกช่วยคนถูกรถชนกลางถนน 
  พยาบาลสาวขับรถมากับลูกชาย พบคนถูกรถชนจึงรีบเข้าช่วยเหลือ
  พร้อมอุ้มลูกไปด้วยปฐมพยาบาลไปด้วย 

  วันที่ 25 มิถุนายน 2558 รายการเรื่องเล่าเช้านี้
ทางช่อง 3 รายงานว่า ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ
ประทับใจเป็นภาพของพยาบาลสาวรายหนึ่ งก าลั ง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติ เหตุพร้อมกับอุ้มลูกไปด้วยใน
ระหว่างปฐมพยาบาลผู้ปุวย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ที่บริเวณสามแยกไฟแดง หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดเหตุรถชนกันมีผู้บาดเจ็บ
หลายราย ขณะเกิดเหตุพยาบาลและลูกชายวัย 3 ขวบ ก็
ขับรถผ่านมาพอดี พยาบาลคนดังกล่าวจึงรีบเข้าช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บไปด้วย พร้อมอุ้มลูกชายไปด้วย 

 นางศิขรินทร์ ระบุว่า ในระหว่างที่ก าลังช่วยคนเจ็บอยู่นั้นตนได้อุ้มลูกลงมาจากรถด้วยเพราะเป็นห่วงลูกไม่อยากให้
ลูกอยู่บนรถคนเดียว และในเวลานั้นก็เป็นห่วงผู้บาดเจ็บจึงตัดสินใจอุ้มลูกลงมา และเมื่อลงมาแล้วตนก็ไม่กล้าฝากลูกไว้ที่คน
แปลกหน้าเพราะลูกตนไม่ชอบอยู่กับคนแปลกหน้า ตนจึงอุ้มลูกไปด้วยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปด้วย ซึ่งขณะนั้นถือว่าโชคดีที่ลูก
ชายของตนไม่งอแง และดูเหมือนว่าจะคอยให้ก าลังใจแม่ในขณะที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
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ลูกสาวก าลั ง เรียนพยาบาล และเสร็จจากการฝึกงานที่
โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช ผู้เป็นพ่อไปรับกลับที่
พัก ขณะขับรถกลับนั้นเสียงลูกสาวสั่งผู้เป็นพ่อให้หยุดจอด
รถๆๆ ทันทีที่ผู้เป็นพ่อจอดรถ ลูกสาวปลดล๊อคประตูวิ่งออกจาก
รถทันที วิ่งตรงไปยังร่างของชายผู้ประสพอุบัติเหตุนอนอยู่ริม
ข้างถนน ลูกสาวเข้าช่วยเหลือทันที ผู้เป็นพ่อยืนงงพักใหญ่ แทบ
ไม่เชื่อ จิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล ที่ผ่านครูอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บ่มเพาะให้มีจิตที่เปี่ยมด้วยการช่วย
ผู้คน มีจรรยาบรรณ เช่น พยาบาลวิชาชีพ และยังพาร่างของ
ชายผู้ประสบอุบัติเหตุส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย  

กรณีที่ 2  “พ่อ” หยุดจอดรถ!! 

 นางสาวชนัญชิดา  เกื้อหนุน  นักศึกษาส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บอกให้พ่อจอดรถเพ่ือลงไป
ช่วยผู้ประสบอุบัติ เหตุบนถนนนคร – สุราษฎร์ ก่อนถึงสามแยกบางปู เรื่องราวที่น่าประทับใจและน่าชื่นชมของ     
นางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน “น้องฟาง” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย ซึ่งในขณะที่ก าลังนั่ง
รถกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับพ่อ หลังจากท่ีเสร็จจากฝึกงานที่โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างทางได้พบ
ผู้ประสบอุบัติเหตุกลางถนน บริเวณก่อนถึงสามแยกบางปู จึงได้บอกพ่อว่า “พ่อ หยุดจอดรถ” แล้วน้องฟางก็ได้เปิดประตูรถ 
วิ่งตรงไปยังร่างของชายผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เป็นพ่อยืนงงอยู่พักใหญ่ แทนไม่เชื่อจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล       ที่
ผ่านครู/อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ที่บ่มเพาะให้มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยการช่วยเหลือผู้คนมีจรรยาบรรณ เช่น พยาบาลวิชาชีพ และ
ยังพาร่างของชายผู้ประสบอุบัติเหตุส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย  

“น้องฟาง” บอกกับทีมงานฝุายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า ใน
ตอนนั้นคิดว่าถึงแม้เราจะเป็นแค่นักศึกษาพยาบาลแต่ก็สามารถเช็คความ
รู้สึกตัว สัญญาณชีพได้ ก็พอที่จะประเมินผู้ปุวยในเบื้องต้นได้ว่า ขณะนี้เขาเป็น
อย่างไร จะได้ส่งข้อมูลในการรักษาต่อได้ อีกอย่างหนึ่งขณะนั้นผู้ปุวยนอนแน่นิ่ง
และไม่มีใครเข้าไปช่วย คิดว่าถ้าปล่อยไว้ผู้ปุวยคงเป็นอันตรายมากกว่านี้ โดย
ก่อนลงจากรถได้ให้พ่อโทรไปแจ้งสายด่วน 1669 เพ่ือขอความช่วยเหลือ  

“อย่างแรกที่หนูท าคือ ประเมินความรู้สึกตัวโดยการเรียกผู้ปุวย ประเมินสัญญาณชีพ ดูบาดแผลที่ร่างกายแล้วพยาบาล Save 
บริเวณศีรษะ โดยให้ผู้ปุวยนอนนิ่งๆ จากนั้นประมาณ 5 นาที รถกู้ภัยก็มา ใส่ collar mask หนูก็ได้ช่วยท าแผลบริเวณคิ้ว
ด้านขวาที่เลือดไหลไม่หยุด หนูห้ามเลือดโดยพัน Elastic ไว้ แล้วท าแผลใต้คางและบริเวณท้ายทอย  

จากนั้นพ่ีกู้ภัยก็น าผู้ปุวยขึ้นรถ ระหว่างนั้นทางพ่อของผู้ปุวยได้เดินมาบอกหนูว่า 
“ช่วยลูกลุงด้วยลุงมีลูกคนเดียว” หนูเลยตะโกนบอกพ่อของหนูว่า ให้ไปรับหนูด้วย 
แล้วหนูก็รีบวิ่งขึ้นรถกู้ภัย ระหว่างอยู่บนรถก็พยายามประเมินการหายใจของผู้ปุวย 
แล้วมองหาอุปกรณ์ต่างๆ พยายามเรียกไม่ให้ผู้ปุวยหลับ จนถึงโรงพยาบาลมหาราช
และส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย” น้องฟางกล่าว  
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  ประเภท บุคคล (นาย/นาง/นางสาว) ......................................นามสกุล.................................เลขทีส่มาชิก............ ...... 
  ประเภท หน่วยงาน / บรษิัท .................................................................................................  
 

  วารสารสภาการพยาบาล   Thai Journal of Nursing Council 
  เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจยัทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์    

  ออกปลีะ 4 ฉบับ ฉบับ  ม.ค. - มี.ค.  ฉบับ  เม.ย. - มิ.ย.  ฉบับ  ก.ค. - ก.ย.  ฉบับ  ต.ค. - ธ.ค. 
   

  สมัครเป็นสมาชิกมีก าหนด..............ป ี   เร่ิมตัง้แต่ฉบับที่ ..............ปี..................ถงึฉบับที่............ ปี.... ............    

  อัตราคา่สมาชิก   1 ป ี  220 บาท 
      3 ป ี  600 บาท 
      ราคาจ าหนา่ยปลีกเล่มละ 60 บาท   
 

 สนใจสมคัรสมาชกิวารสารไดโ้ดยตรง  ทีส่ านกังานสภาการพยาบาล Download ใบสมคัรสมาชกิ  

เชิญสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล  

 

ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ 
วันที่ 20-22 ตลุาคม 2560 

สภาการพยาบาล รว่มกบั World Academy of Nursing Science (WANS) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ  

เรื่อง  “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” 
“Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” 

ณ โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
ส่งบทคัดย่อเพื่อน าเสนอตั้งแต่วันน้ีจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 

ค่าลงทะเบียน  6,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท 

 รายละเอียดโปรดดูใน website ที่ http://www.tnc.or.th/en 
or http://www.tnmc.or.th/en 

http://www.tnc.or.th/en
http://www.tnmc.or.th


 

 
 
 
 

 
 วตัถุประสงค ์ 1. เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล 

  2. เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็นและความกา้วหนา้ของสมาชิก 

  3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมวลสมาชิก 

 ก าหนดออก ทุก 2 เดอืน ปีละ 6 ฉบบั ประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน            
  กรกฎาคม - สงิหาคม กนัยายน - ตุลาคม พฤศจกิายน - ธนัวาคม 

 การเผยแพร่ 1. อภินนัทนาการใหแ้ก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ท่ีมีบตัรประจ าตวัท่ีไม่หมดอายุ 

  2. เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีสมาชิกปฏิบตัิงานทัว่ประเทศ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง 

 ผูจ้ดัการ รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ระเบียบ 

 บรรณาธิการผูช่้วย     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชลุีพร เชาวนเ์มธากิจ 

 ผูพ้มิพ ์- ผูโ้ฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารย ์องัคณา สริยาภรณ ์                                                                                              

 กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.กาญจนา จนัทรไ์ทย ดร.ยุวดี เกตสมัพนัธ์    

  ดร.ธีรพร สถิรองักูร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นายบญัชา พระพล ดร.ป่ินนเรศ กาศอุดม         

  นายเอกชยั ฝาใต ้นางสาวจนัทร์ทิมา กาญจนะวีระ นางสาวลกัขณา แกว้ธรรม นางอภิญญา วฒันธงชยั 

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ บริษทั ศิริยอดการพิมพ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 จ านวนพมิพ ์     197,000 ฉบบั 

 
   จดหมาย ข่า ว 

    สภาการพยาบาล     
  Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 

ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเ ดือน  
เลขที่ ใบอนุญำต 71/2552 ปณฝ.  

สิ่งตีพิมพ์ 
เหตุขัดข้องที่น ำจ่ำยผู้รับไม่ได้ 

 1. จ่าหนา้ซองไม่ชดั 

2. ไม่มีเลขบา้นตามจ่าหนา้ 

3. ไม่ยอมรับ 

4. ไม่มีผูรั้บตามจ่าหนา้ 

5. ไม่มารับตามก าหนด 

6. เลิกกิจการ 

7. ยา้ยไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 

 8. อ่ืนๆ 

ลงชื่อ.................................................... 

สภาการพยาบาล Thailand Nursing and Midwifery Council 
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