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พี่ๆ  ทีเ่คารพ  และเพือ่นๆ นอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 

        จดหมายข่าวสภาการพยาบาลฉบับพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559         

ได้ตีพิมพ์รูปภาพกิจกรรมสําคัญหนึ่งกิจกรรมของวิชาชีพ คือ สภาการพยาบาลจัด

ให้มกีจิกรรมนอ้มรําลกึในพระมหากรณุาธคิณุรวมพลงัพยาบาลสบืสานพระราชปณธิาน 
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พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย 

น้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคุณ รวมพลังพยาบาล สืบสานพระราชปณิธาน 

จับตามอง:แต่งชุดพยาบาลโฆษณาขายสินค้าเหมาะสมหรือไม่ 

กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ใน

ระยะอันตรายโดยไม่ค านงึถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 

พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ 
  

     

ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-19.00 น. เพื่อร่วมกันถวายความอาลัย
และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ และจะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในความ
มุ่งมั่นทําความดีในการปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างดีท่ีสุด
ตามรอยพระบาทสืบต่อไป ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไปร่วมงานกว่าหนึ่งหมื่นคน ซึ่งสภาการพยาบาลขอขอบพระคุณ
ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และได้ตีพิมพ์ภาพกิจกรรมไว้ในหน้ากลางของจดหมายข่าวนี้แล้ว 

สําหรับเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและวิชาชีพการพยาบาลไทย ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันหาท่ีสุดมิได้ ต่อการศึกษาพยาบาลของ
ประเทศ และวิชาชีพการพยาบาลโดยรวม 
 

สาระน่ารู้ แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลตามหลกัจริยธรรม 

สมาชิกถาม...สภาตอบ 

 บรรณาธกิารแถลง 
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พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
 ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
พระราชทานก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๓๙ เป็นโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นสถานที่
สอนสตรีในด้านการผดุงครรภ์และการพยาบาล ใช้ตึก
เสาวภาคย์ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเป็นที่ตั้ง และ
พระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการ
พยาบาลไข”้  

โรงเรียนพยาบาลฯ มีวิวัฒนาการมาหลายยุค
หลายสมัย ในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็น “โรงเรียนพยาบาล
ผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์และศิริราช
พยาบาล” และเมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕     
โรงเรียนฯ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ” นั บ เ ป็ น ค ณ ะ ที่  ๑ ๓  ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โรงเรียนพยาบาลฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มาอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่  ๙ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในหลากหลายพันธกิจของ
คณะฯ เริ่มตั้งแต่พระองค์ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร     
ไปพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ แก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ 
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(ปัจจุบัน คือ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชทานฯ ด้วยพระองค์เอง จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๔๙๕  

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๕ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ 
ได้รับงบประมาณแผ่นดินก่อสร้างอาคารใหม่ในที่ดินภายใน
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็น
อาคารหมู่  ๓  หลั ง  ได้ รั บพระมหากรุณาธิ คุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  

พระราชทานชื่ออาคารทั้ง ๓ หลังว่า “อาคารมหิดล
อดุลยเดช” “อาคารพระศรีพัชรินทร” และ “อาคาร
พระศรีนครินทร” และพระราชทานชื่อห้องประชุม 
บริเวณชั้น ๓ อาคารพระศรีพัชรินทร ว่า “ห้องเพชร
รัตน” นับเป็นมหามงคลสูงยิ่งแก่คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ซึ่งได้ใช้
อาคารใหม่นี้ในการดําเนินการจัดการศึกษาพยาบาล
ตามความต้ องการของประ เทศ และส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลมาจนตราบเท่า
ทุกวันนี้ 

นับจาก  พ . ศ .  ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒ คณะ
พยาบาลศาสตร์ฯ ได้ขยายการจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทําให้อาคารเรียนซึ่งมีอยู่ 
๓ หลังมีความแออัด ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับอาคารที่ใช้งานมาประมาณ ๒๐ ปี 
เริ่มมีสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาคารพระ
ศรีนครินทร” ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนได้เพียง ๑ ชั้น 
คณะฯ จึงมีโครงการสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคาร
พระศรีนครินทร และเริ่มรณรงค์หาทุนสนับสนุนการ
ก่อสร้างด้วยการทํากิจกรรมนานาประการ 
 ด้ ว ยพระบา รมี ป ก เกล้ า ปกกระหม่ อม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ ๙ ทรงทอดพระเนตรเห็นกิจกรรมการรณรงค์หาทุน
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ฯ จากรายการในโทรทัศน์ช่องยูบีซี ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล 
พันธ์เจริญวรกุล คณบดีในขณะนั้น ได้รับการติดต่อ
จากนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เพ่ือ
แจ้งว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร
เห็นสปอตโฆษณาหาเงินในช่องยูบีซี และมีรับสั่งว่า 
เมื่อไรเขาจะหาเงินได้ครบไปสร้างอาคาร” จึงมี
พระราชดําริจะพระราชทานเงินให้คณะพยาบาล
ศาสตร์เพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่ และท่านแก้วขวัญได้
แนะนําให้ปรับปรุง “อาคารมหิดลอดุลยเดช” ไปใน
คราวเดียวกัน (คําบอกเล่าจากรองศาสตราจารย์    
ดร. กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล)  
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และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ไ ด้ รั บ พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ อ ย่ า ง ห า ที่ สุ ด มิ ไ ด้ จ า ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
พระราชทานเงินจาก “บัญชีสมเด็จพระศรีฯ โดยสํานัก
พระราชวัง” จํานวน ๖๑๓,๒๕๘,๙๐๐ บาท (หกร้อยสิบสาม
ล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้คณะ
พยาบาลศาสตร์ฯ เพ่ือก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช -   
พระศรีนครินทร เป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 เงินดังกล่าวเป็นเงินที่ประชาชนที่มาร่วมถวาย
สักการะพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่ง
เสด็จสวรรคต ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยในงาน
พระราชพิธีพระบรมศพ ประชาชนชาวไทยที่มาร่วมถวาย
สั ก ก า ร ะ พ ร ะ บ ร ม ศ พ  ไ ด้ ทู ล เ ก ล้ า ฯ  ถ ว า ย เ งิ น แ ด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ทรงเห็นว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นศิษย์
เก่าที่สําเร็จการศึกษาพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล การพระราชทานเงินแก่คณะพยาบาล
ศาสตร์ฯ สําหรับสร้างอาคารใหม่เพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มี
คุณภาพออกไปดูแลสุขภาพประชาชนไทย จะเป็นการสืบสาน
พระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อปวงชนชาวไทย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนที่ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
ในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 เ มื่ อ อ าค ารก่ อ ส ร้ า ง เ ส ร็ จ ใ นปี  พ . ศ .  ๒๕๕๕ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
พระราชทานชื่อห้องประชุมใหญ่บริเวณ ชั้น ๕ ของอาคารว่า  

“ห้องภัทรมหาราชการุณย์” มีความหมายว่า “ห้องประชุม
เป็นที่รําลึกถึงความมีพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระภัทรมหาราช” 
 วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น “วันพยาบาล
แห่งชาติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจาก 
“บัญชีสมเด็จพระศรีฯ โดยสํานักพระราชวัง” อีกจํานวน 
๒๐๒,๗๓๖,๘๔๒.๘๑ บาท (สองร้อยสองล้านเจ็ดแสนสาม
หมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ให้คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เ พ่ือเป็นกองทุน
บํารุงรักษาอาคาร มหิดลอดุลยเดช -พระศรีนครินทร ให้มี
ความสง่างามสมพระเกียรติ และสร้างประโยชน์แก่ประชาชน
ชาวไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้เริ่ม
ดําเนินการและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ให้
จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราช
เทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ ประทับคู่บนพระเก้าอ้ี ประดิษฐาน ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
บางกอกน้อย เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรี    
ส ว ริ นทิ ร า  บ รมร า ช เทวี  พ ร ะ พั น วั ส ส า อั ย ยิ ก า เ จ้ า           
(วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) และ ๑๕๐ ปี พระราช
สมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  
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(วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) คาดว่าการจัดสร้างจะเสร็จ
สมบูรณ์และประกอบพิธีเปิดในการฉลอง ๑๒๐ ปี คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์
ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ล้นเกล้าล้นกระหม่อมดังที่กล่าวมานี้ ไม่
เ พียงแต่ทํ า ให้คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมี
ความก้าวหน้าเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในประเทศ และผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
ออกไปดูแลสุขภาพประชาชนไทยอย่างยาวนานมาถึง ๑๒๐ 
ปี แต่ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการ
พยาบาลไทยในภาพรวมอีกด้วย 

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๙ นับเป็นวันมหาวิปโยคของปวงชนชาวไทยที่ต้อง
สูญเสียพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมดวงใจ
ของชาวไทยทั้งชาติ ความเศร้าโศกอาลัยของชาวไทยมี
มากมายท่วมท้นเกินกว่าจะหาคําใดๆ มาบรรยายได้ ชาว
คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกคน มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ
กับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้เฉกเช่นเดียวกับความรู้สึกของ
ชาวไทยทั้งประเทศ 

  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายอาลัยการเสด็จสู่
สวรรคาลัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ด้วยพระบุญญาบารมีของพระองค์ขอจงทรง
สถิตในทิพยวิมานอันประเสริฐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายขอปฏิญาณท่ีจะสืบสานพระราชปณิธาน และน้อม
นําพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์สุขและสุขภาพที่ดีของประชาชน
สืบไป. 
  
ด้วยร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  

 

ข้าพระพุทธเจ้า  
รองศาสตราจารย์ฟองค า ติลกสกุลชัย 

พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า 
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น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

สภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา     
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  ร่วมจัดงาน “น้อมร าลึก    
ในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังพยาบาล สืบสานพระราช
ปณิธาน” ภายในงานมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์จากท่ัวประเทศ มาร่วมในพิธีถวายราชสักการะในครั้ง
นี้มากกว่าหมื่นคน มีการรวมพลังแปรอักษร “พยาบาลของ
พระราชา” ท่ีแสดงออกมาอย่างยิ่งใหญ่ และร่วมกันขับร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด และ
เพลงมาร์ช พยาบาล ซึ่งดังกึกก้องไปท่ัวกระทรวงสาธารณสุข   
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมิตลาธิเบศร   
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 17.00-19.00 น. 



ปีที่ 18 ฉบบัที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม  2559                                                                                                             จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 7 

 

รวมพลังพยาบาล  สืบสานพระราชปณิธาน  
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 พยาบาล ก และเพื่อนๆ ร่วมกันเปิด Fb โฆษณาขาย
สินค้าประเภทอาหารเสริม ครีมกันแดด ชุดชั้นใน ฯลฯ  โดยแต่ง
ชุดพยาบาลประกอบการโฆษณา อวดอ้างสรรพคุณของสินค้า 
และใช้สถานท่ีทํางานซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นสถานท่ีติดต่อ 
 การกระทําข้างต้น แม้จะเป็นการหารายได้เสริมของ
พยาบาล แต่การใช้ชุดพยาบาลประกอบการโฆษณาสินค้า และ
ใช้สถานท่ีทํางานซึ่งเป็นสถานท่ีราชการ เป็นสถานท่ีติดต่อซื้อ
ขายสินค้า เป็นการกระทําท่ี ไม่เหมาะสม สร้างความเข้าใจผิด
ให้กับผู้ซื้อสินค้าท่ีเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวประกันคุณภาพโดย
พยาบาล ซึ่งเป็นเท็จและเสียหายต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ  และ
อาจทําให้พยาบาลผู้โฆษณาถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดจริยธรรมฯ 
ข้อ ๓๐, ๓๑  
 ดังนั้น  แม้การหารายได้เสริมโดยการขายสินค้าจะเป็น
สิทธิของพยาบาล แต่การโฆษณาสินค้าโดยใช้ เครื่องแบบ
พยาบาลก็เป็นสิ่งท่ีสภาการพยาบาลไม่อาจยอมรับได้เช่นกัน  จึง
ขอให้พยาบาลหลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าวด้วย 

จับ 

 

         มอง      
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*แนวทางการปฏบิัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม 
แนวทางการพิทักษ์สิทธิของผูป้่วย  

สิทธิผู้ป่วยข้อนี้ สะท้อนถึงอิสระของผู้ป่วยท่ีจะขอ
ความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและการ
รักษาพยาบาลจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น
ท่ีไม่ได้ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยในขณะนั้น โดย
ผู้ป่วยสามารถแสวงหาผู้เชี่ยวชาญท่ีผู้ป่วยเชื่อถือว่า
จะให้ความเห็นหรือให้การดูแลด้านสุขภาพท่ีตรงกับ
ความต้องการของตน และผู้ป่วยมีสิทธิในการ
ตัดสินใจโดยอิสระในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและ
สถานพยาบาลได้ตามความต้องการ 
แนวปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย ข้อที่ 5 

1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ป่วยและ
ครอบครัวแจ้งความประสงค์ ท่ีจะขอ
ความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นท่ี
ไม่ได้เป็นผู้ทําการรักษาขณะนั้น 

2. ประสานกับแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วย
และครอบครั ว ในการขอ เปลี่ ยนผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีให้บริการ
และสถานพยาบาล 

3 . อํ าน วยความสะดวก ให้ ผู้ ป่ ว ย และ
ครอบครัวในการขอความเห็นจากผู้
ประกอบวิชาชีพอื่นรวมท้ังการขอเปลี่ยน
ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ด้ า น สุ ข ภ า พ ท่ี
ให้บริการและสถานพยาบาล 

 

สิทธิข้อ 4  ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบ ชื่อ สกุล 
และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน 
 เนื่องจากผู้ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยใน
สถานบริการทางสุขภาพใดๆ ประกอบด้วย
บุคลากรหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งแต่ละวิชาชีพมี
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกัน การให้
ผู้ป่วยได้รับทราบ ชื่อ สกุล และวิชาชีพชัดเจน จะ
ทําให้ผู้ป่วยมีการรับรู้ท่ีถูกต้องต่อผู้ให้บริการแต่ละ
คน รวมท้ังมีความคาดหวังท่ีตรงขอบเขตหน้าท่ี
ของวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลตน ดังนั้น
พยาบาลจะต้องแนะนําชื่อ สกุล และวิชาชีพของ
ตนให้กับผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในความดูแล 
แนวปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย ข้อที่ 4 

1.  ติดบัตร แสดงป้ายชื่ อ  สกุล  และ
ตําแหน่งให้มองเห็นชัดเจน และอ่าน
ง่าย 

2. แนะนําตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติในการ
พบกันครั้งแรก 

สิทธิข้อ 5  ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้
ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้
ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพหรือ เปลี่ ยน
สถานพยาบาลได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่ 
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4. กรณีไม่สามารถดําเนินการตามท่ีผู้ป่วย
ต้องการได้ ต้องให้ข้อมูลและอธิบาย
ให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจเหตุผล 
และความจําเป็น. 

สิทธิข้อ 6  ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูล
ของตนเว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือ
เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วย
หรือตามกฎหมาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิข้อ 6 กับกฎหมาย
และข้อบังคับของสภาการพยาบาล 
 สิทธิผู้ป่วยข้อนี้ให้ความสําคัญของการ
ปกปิดความลับของข้อมูลผู้ป่วยซึ่งสอดคล้องกับ 

*แนวทางการปฏบิัติการพยาบาลตามหลักจริยธรรม 
แนวทางการพิทักษ์สิทธิของผูป้่วย (ต่อ) 

* ข้อมูลจากหนังสือคู่มือส่งเสริมจริยธรรมส าหรับองค์กรพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ สภาการพยาบาล 
บริษัทจุดทองจ ากัด กรุงเทพ หน้า 40-47 

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 
 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 
1 สิทธิและหน้า ท่ีด้านสุขภาพมาตรา 7 ท่ีว่ า 
“ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นส่วนบุคคล ผู้ใด
จะนําไปเปิดเผยในการท่ีน่าจะทําให้บุคคลนั้น
เสียหายไม่ได้  เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตาม
ความประสงค์ของบุคคลนั้น โดยตรง หรือมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าใน
กรณี ใดๆ ผู้ ใดจะอาศัยอํ านาจหรือสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือ
กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สุขภาพของบุคคลท่ีไม่ ใช่ของตนไม่ ได้ ” และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการ
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 

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

Q :   ดิฉันได้ทราบมาว่าสภาการพยาบาลก าลังด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ปลอมแปลงใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดิฉันไม่ได้ปลอมใบอนุญาต แต่แก้ไขวันท่ีใบอนุญาต
หมดอายุของตัวเอง เนื่องจากมีภารกิจมาก ไม่ได้ไปต่อใบอนุญาตท่ีสภาการพยาบาล และดิฉันมีหน่วย
การศึกษาต่อเนื่องครบ 50 หน่วย กรณีนี้สภาการพยาบาลจะสามารถผ่อนผันให้ท าได้ไหมคะ เพราะ
ดิฉันมีคุณสมบัติครบท่ีจะต่ออายุใบอนุญาตได้ กรุณาตอบด้วยค่ะ 
 

A :   การแก้ไขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง กรณีใบอนุญาตหมดอายุและต่อใบอนุญาตไม่
ทัน ท าให้เกิดปัญหา ดังนี้ 

1. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 คือการปลอมเอกสาร และใช้เอกสาร
ปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารมีโทษจ าคุก
ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

2. เมื่อใบอนุญาตหมดอายุ ใบอนุญาตไม่สามารถเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพได้ ท าให้
ขาดจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การท าหน้าท่ีพยาบาลในช่วงใบอนุญาตขาดอายุ ท าให้
เกิดปัญหาการกระท าผิดตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ.2528 และมีปัญหากับเงิน พตส. ท่ีได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

3. เมื่อใบอนุญาตขาดอายุ ระบบการบันทึกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องจะถูกปิดไปด้วย ท าให้ผู้ท่ี
ใบอนุญาตขาดอายุ และยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ไม่สามารถบันทึกหน่วย
การศึกษาต่อเนื่องได้ จนกว่าจะต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว 

 จากข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงข้างต้น กรณีใบอนุญาตขาดอายุ พยาบาลต้องไม่แก้ไข
ใบอนุญาตด้วยตนเอง ไม่ควรท าให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ การเข้าสอบไม่ถือว่ายุ่งยาก เมื่อ
เทียบกับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น และการเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องครบ 50 หน่วย ก็มิใช่เหตุแห่งการขอ
ผ่อนผันการกระท าผิดแต่อย่างใด 
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 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ทีอ่ยู่ในระยะอันตราย
โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปว่ย      

สรุปเรื่อง :  สภาการพยาบาลได้ รับหนังสือ
ร้องเรียนจากกองการประกอบโรคศิลปะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ นักศึกษาหญิง 2 คน ขับขี่และซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากงานฉลองวันเกิด 
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คว่ํา เสียชีวิตในท่ี
เกิดเหตุ  1 ราย รายท่ี 2  มูลนิธิการกุศลนําส่ง
โรงพยาบาลเอกชนใกล้ท่ีเกิดเหตุ เมื่อถึงโรงพยาบาล 
พยาบาลจากห้องฉุกเฉินได้ลงมาดูอาการผู้ป่วยโดย
การคลํ าแขนขา ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอย
กระดูกหัก  แต่ไม่ได้ตรวจวัดสัญญาณชีพ  และ
สัญญาณอาการแสดงทางระบบประสาท จึงกลับมา
รายงานแพทย์ซึ่งกําลังเย็บแผลอยู่  แพทย์แจ้งว่า 
“ให้นําผู้ป่วยเข้ามาในห้องฉุกเฉิน” พยาบาลวิชาชีพ
จึงออกไปท่ีหน้าห้องฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่ง และช่วยกัน
กับเจ้าหน้าท่ีเวรแปลพยายามนําผู้ป่วยลงจากรถ  แต่
ผู้ป่วยร้องเอะอะโวยวายและดิ้น ไม่ยอมให้ยกตัว  ไม่
ยอมลงจากรถ  พยาบาลจึงแจ้งเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิให้นํา
ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลรัฐบาลท่ีใกล้ท่ีสุด และกลับมา
รายงานแพทย์ว่า “ได้ตัดสินใจให้เจ้าหน้าท่ีมูลนิธินํา
ผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลรัฐบาลแล้ว”  
 เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ ได้นําผู้บาดเจ็บย้อนกลับไป
ท่ีเกิดเหตุเพื่อปรึกษาพนักงานสอบสวน พนักงาน
สอบสวนแนะนําให้นําผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลชุมชน  
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงท่ีเกิดเหตุและเป็นโรงพยาบาลเดียวกับ
ท่ีชันสูตรศพเพื่อนท่ีเสียชีวิต 
 เมื่อถึงโรงพยาบาล พยาบาลหัวหน้าเวรและ
พยาบาลเวรอีก 2 คน กําลังช่วยกันประเมินสาเหตุ                     
เบื้องต้นของการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุจาก
กรณีเดียวกัน ท่ีบริเวณลานจอดรถในโรงพยาบาล  
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิจึงนํารถมาจอดห่างจากจุดที่ชันสูตร 

ประมาณ 10 เมตร แต่มิได้แจ้งกับพยาบาลว่านํา
ผู้บาดเจ็บมาส่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษา 
พยาบาลเวรท้ังหมดจึงไม่ได้ตรวจอาการผู้ป่วยในทันที 
และระหว่างท่ีกําลังชันสูตรอยู่นั้น พยาบาลเวรท้ัง 3 
คน ได้ยินเสียงร้องมาจากรถของมูลนิธิฯ คันท่ีผู้ป่วย
อยู่ จึงได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ ว่า “คนในรถเป็น
อะไร” ได้รับคําตอบจากมูลนิธิว่า “เป็นผู้ป่วยท่ีพาไป
ส่งโรงพยาบาลเอกชนมาแล้ว และหมอบอกว่าไม่เป็น
อะไร แค่เมา” หลังจากชันสูตรเสร็จ พยาบาลเวรท้ัง 
3 คน ได้เดินไปดูผู้บาดเจ็บท่ีนอนท้ายรถกระบะโดย
ใช้ไฟฉายส่องดู  พบผู้บาดเจ็บนอนพลิกไปพลิกมายก
แขนขาได้มีกลิ่นสุราปนกับอาเจียน เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ 
ได้ถามพยาบาลหัวหน้าเวรว่า “ขอฝากผู้ป่วยเมาไว้ได้
หรือไม่” พยาบาลตอบปฏิเสธว่าท่ีโรงพยาบาลไม่มี
นโยบายรับคนเมา  ถ้าจะฝากต้องไปโรงพยาบาล
ประจําจังหวัด โดยไม่ได้ตรวจร่างกาย ประเมิน
สัญญาณชีพ และสัญญาณอาการแสดงทางระบบ
ประสาท หรือให้การพยาบาลเบื้องต้นใดๆ  และกลับ
ขึ้นมาปฏิบัติงานต่อในห้องฉุกเฉิน วันรุ่งขึ้นทราบข่าว
จากหนังสือพิมพ์ ผู้บาดเจ็บรายท่ีร้องอยู่ในรถมูลนิธิฯ
ได้เสียชีวิตระหว่างทางนําส่งโรงพยาบาลประจํา
จังหวัด  

การวิเคราะห์กรณี 
สาเหตุ 1.  ประเมินผู้ป่วยไม่ครอบคลุมตามหลักการ
และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหต ุ
  2. ไม่ตระหนักถึงการนําข้อมูลท่ีได้รับจาก
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯว่ามีผู้เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 1 ราย  
ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันมาประกอบการพิจารณาถึง
ความรุนแรงและอันตรายที่เกิดกับผู้ป่วยราย 2 ท่ีรอ
การรับการรักษาพยาบาล  
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 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : ปฏิเสธการช่วยเหลือผูท้ี่อยู่ในระยะ
อันตรายโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ป่วย (ต่อ)  

  3.  ขาดการจัดลําดับความรุนแรงของปัญหา 
และอันตรายท่ีจะเกิดกับผู้ป่วยรายท่ี 2 
  4. ละเลยการช่วยผู้บาดเจ็บเบื้องต้นและไม่จัด 
การดูแลผู้ป่วยในการส่งต่อให้ได้รับความปลอดภัย 
 

ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดสาเหตุ 
  1. วุฒิภาวะในการวินิจฉัยและการตัดสิน 
ปัญหาไม่เพียงพอในสภาวะการณ์เช่นนี้ 
  2.  ศักยภาพและสมรรถนะของพยาบาลยังไม่ 
พร้อมในการให้บริการขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉิน 
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
  การกระทําดังกล่าวเป็นการประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพฝ่าผืนข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  และการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2530  ในหมวด 2  ส่วนท่ี 1 การปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ข้อ 4  ผู้ประกอบวิชาชีพฯ  
ต้องรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพในระดับท่ี
ดีท่ีสุด และข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต้องไม่ประกอบ
วิชาชีพ โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและความ
สิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ และข้อ 13 ผู้
ประกอบวิชาชีพฯ ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่
ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย เมื่อได้รับคําขอร้อง
และตนอยู่ในฐานะท่ีจะช่วยได้ 
 

 ประเด็นทางกฎหมาย 
1. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 291 ท่ีบัญญัติว่า ผู้ใดประมาทเลินเล่อและ
การกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท  และมาตรา 374 ท่ีบัญญัติว่า ผู้ใดไม่ช่วยเหลือผู้
ท่ีตกอยู่ในภยันตรายและตนเองสามารถช่วยได้แต่ไม่
ช่วย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  

2. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 ท่ีบัญญัติว่า ผู้ ใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้
เขาเสียหายแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  
ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น 
                ครอบครัวของผู้ป่วยรายท่ี 2 ได้ฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ ม 
420 จาก โรงพยาบาลเอกชน ศาลไดม้คีําพพิากษา ให้
โรงพยาบาลเอกชนชดใชค้า่สนิไหมทดแทน เปน็จํานวน 
1.8  ลา้นบาท 
 

ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให้พัก
ใช้ใบอนุญาต ของพยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล
เอกชน และโรงพยาบาลชุมชน มีกําหนด 1 ปี ตาม
มาตรา 41 แห่ประราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลฯ 
พ.ศ. 2528 
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กรณีที่ 1  การช่วยชีวิตผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ สถานีรถไฟฟ้า นาริตะประเทศญี่ปุ่น 

  โดยพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

  นางรังษี  วงศ์ชัย ได้เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นและครอบครัว ระหว่างวันท่ี ๗-๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะเข้าคิวรอรับตั๋วท่ีสถานีรถไฟนาริตะ พบผู้หญิงชาวต่างชาตินั่งล้อเข็นแสดงอาการ
คล้ายเจ็บหน้าอกและล้มลงตกจากรถเข็นนอนคว่ําหน้าอยู่กับพื้น นางรังสี ได้แสดงตัวและตรวจสัญญาณ
ชีพพบว่าจับชีพจรไม่ได้ จึงให้สถานีประสานรถพยาบาลพร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือโดย จัดท่าผู้ป่วย ปั๊ม
หัวใจและใช้เครื่อง AED ของสถานีรถไฟร่วมด้วยหลังจากปั๊มหัวใจรอบละ ๓๐ ครั้งจํานวน ๓ รอบ ผู้ป่วย
เริ่มรู้สึกตัว คลําชีพจรได้และลืมตา  นางรังษี ได้ทําความสะอาดร่างกายผู้ป่วยท่ีเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะ
ในขณะที่ไม่รู้สึกตัวและช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลท่ีมาถึงในขณะนั้น โดยการช่วยชีวิตผู้ป่วยครั้งนี้
ได้รับความช่วยเหลือจาก บุตรชายของนางรังษีและเจ้าหน้าท่ีของสถานีรถไฟ โดยใช้องค์ความรู้ท่ีได้รับการ
เรียนรู้มาในการเรียนและได้รับการฟื้นฟูความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพของบุคลากรในโรงพยาบาลเป็น
ประจําทุกปีทําให้มีความมั่นใจและใช้เคร่ืองมือช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ประวัติผู้ช่วยชีวิต ชื่อ นางรังษี  วงศ์ชัย  เกิดวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ อายุ  ๕๔ ปี อายุราชการ ๓๒ ปี 
  ตําแหน่ง พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน  
 สถานท่ีปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
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กรณีที่ 2  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างานป้องกันและควบคุม 

  โรคติดต่อเรื้อรัง ส านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 นางอัจฉรีย์ ปลอดภัย และ
เพื่อนๆพยาบาลเทคนิครุ่น 3 วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ไ ด้ ไ ป เ ท่ี ย ว น้ํ า ต ก คี รี ว ง  อํ า เ ภ อ ล า น ส ก า  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน เนื่องจากวันนั้นเป็นวันส่งตา
ยายมีคนมาเท่ียวน้ําตกจํานวนมาก 
 เวลาประมาณ 15.30 น. ด.ช.ธรรมศักดิ์ สามพิมพ์ 
น้องคิว ได้จมน้ํา ท่ีน้ํ าตกคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช นางอัจฉรีย์ ปลอดภัย พยาบาลชํานาญการ
พิเศษ ได้ประสบเหตุการณ์พอดีจึงเข้าช่วยเหลือน้องคิว พบ
เด็กตัวเขียว ขาดออกซิเจน หยุดหายใจ เข้าปั้มหัวใจ ผายปอด 
เพื่อนๆพยาบาลวิทยาลัยรุ่นท่ี 3 สุราษฎร์ธานี ท่ีมาเท่ียว
ด้วยกันให้การปฐมพยาบาลจนกระท่ังเด็กเริ่มมีสัญญาณชีพ 
แต่พบว่าเด็กหายใจชักเกร็งจึงตัดสินใจพาเด็กออกจากน้ําตก 
โดยนั่งมอเตอร์ไซด์ไปท่ีรถตู้นําเท่ียว และรถมูลนิธิมารับต่อ 
ระหว่างทางรถตู้มูลนิธิไม่มีออกซิเจน จึงตัดสินใจไปกับรถ
มูลนิธิพร้อมเด็กท่ีจมและมีรถโรงพยาบาลลานสกามารับต่อ
เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร แพทย์โรงพยาบาลลานสกาได้ให้
ออกซิเจน ให้ท่อหายใจ ให้น้ําเกลือเด็ก และส่งคนไข้ต่อไปยัง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทราบจากญาติว่าน้อง
คิวนอนห้อง ICU โรงพยาบาลมหาราช 3 คืน และรู้สึกตัวดี 
รักษาตัวจนหายเป็นปกติและออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใน
วันท่ี 8 ต.ค. 2559 
 วันท่ี 26 ต.ค.2559 บิดา มารดา น้องคิวและญาติ
ได้มาขอบคุณ คุณอัจฉรีย์ ปลอดภัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การพิเศษ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมกับทําขนมจีนมา
เลี้ยงท่ีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทางเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีได้ให้การต้อนรับน้องคิวและญาติท่ีมาเป็นอย่างดี. 



 

 
 
 
 

 
 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  นางอภิญญา วฒันธงชยั  

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ บริษทั ศิริยอดการพมิพ ์(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.................................................... 
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