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สวัสดีปใหม 2559
สวัสดีปใ หมใหเรืองรอง
ดัง่ ปทองของความฝนอันยิง่ ใหญ
พรอมกิจการรุง โรจนโชติไกล
สูป ใ หมทกี่ า วหนายิง่ กวาเดิม

ขอแสดงความยิ น ดี ต อ นายกสภาการพยาบาล และนายกสมาคมพยาบาลแห ง ประเทศไทยฯ
1 . ร ศ . ด ร . ทั ศ น า บุ ญ ท อ ง น า ย ก ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล ไ ด รั บ ร า ง วั ล ก ร ะ แ ส ช น ะ ว ง ศ ซึ่ ง วิ ท ย า ลั ย บั ณ ฑิ ต เ อ เ ชี ย
มอบให กั บบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีผลงานโดดเดนและเปนผูนําในระดับชาติและนานาชาติเชิงประจักษและอุทิศตัวเพื่อสังคม
อยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559
2. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ได รับ เลือกเป นนายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ วาระ พ.ศ. 2559 - 2561
สภาการพยาบาลมอบโล เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ นางศรี กั ญ ญา เชื้ อ รบ และนางกั ณ นิ ส า บุ ญ วิ โ รจน
ตามที่ ป รากฏข่ า ว นางศรี กั ญ ญา เชื้ อ รบ พยาบาลวิ ช าชี พ ชํ า นาญการ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้เข้าช่วยชีวิต Mr.Gunter Retsch นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
ซึ่งมีอาการช็อคหมดสติ และหัวใจหยุดเต้น ริมถนนสุราษฎร์–นาสาร เมื่อวันที่ 2 มกราคม
2559 และได้ช่วยเหลือผู้ป่วย จนหัวใจกลับมาเต้น พร้อมนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานีเพื่อรับการช่วยเหลือต่อจนปลอดภัย และ นางกัณนิสา บุญวิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ที่พบผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกําแพงล้ม
คว่ํากลางถนน หลังวัดเมืองยะลา มีอาการหมดสติ มีเลือดไหลออกทางจมูก และมีอาการ
หายใจลําบาก เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้ตรวจดูอาการผู้ปว่ ย
และช่วยจนสามารถหายใจได้สะดวกขึ้น และดูแลนําส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ทั้ง
2 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาล ความรักในเพื่อนมนุษย์
การเสี ย สละความสุ ข ส่ ว นตั ว การตั ด สิ น ใจที่ ดี ร วดเร็ ว และกล้ า หาญในการ
ใช้ ค วามรู้ความสามารถช่วยชีวิตผูป้ ่วย จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไป เป็นที่ชื่นชม
ยกย่ อ งของคนไทยและต่ า งชาติ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ง ามนํ า มาซึ่ ง ความ
ภาคภูมิใจและภาพลักษณ์ทงี่ ดงามของวิชาชีพการพยาบาล และความเป็นคนไทย
สภาการพยาบาลจึ ง ได้ จั ด พิ ธี ป ระกาศยกย่ อ ง มอบโล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละ
เกียรติบัตรให้กับ นางศรีกัญญา เชื้อรบ และ นางกัณนิสา บุญวิโรจน์ ที่เป็นความ
ภาคภูมใิ จของวิชาชีพการพยาบาล เพือ่ ให้เป็นแบบอย่างของพยาบาลทีม่ จี ติ วิญญาณของความ
เป็นพยาบาลอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

พี่ๆ ที่เคารพ และเพื่อนๆ นองๆ ที่รักยิ่ง
จดหมายขาวสภาการพยาบาลฉบับนี้ เปนฉบับขึ้นปใหม 2559 ดิฉันขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธใน
สากล ตลอดจน บารมีของศาสดาทีท่ กุ คนนับถือ ไดโปรดคุม ครองรักษา และดลบันดาล ให พี่ เพือ่ น นอง ทีร่ กั ยิง่
ประสบความสุขความเจริญ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ทุกประการ
พี่ เพื่อน นองและผูอาน คงจะสังเกตเห็นวา สภาการพยาบาล ไดจัดทําจดหมายขาวใหมีความหนาขึ้นอีกเทาตัว ของฉบับ
ที่ผานมา คือ จํานวน 16 หนา เริ่มตั้งแตฉบับนี้ เปนตนไป เพื่อใหมีเนื้อที่มากพอ สําหรับตีพิมพ ขาวของสภาการพยาบาล และขาว
วงการสาธารณสุข ตลอดจนเนื้อหาสาระจําเปน สําหรับผูประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ
สาระของขาวฉบับนี้ ทางคณะบรรณาธิการ ไดแนะนํา ศูนยสงเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุมครอง
ผูบริโภค ซึ่งสภาการพยาบาลไดออกระเบียบใหมกี ารจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เพื่อพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมการ
ประกอบวิชาชีพ และการคุม ครองผูบริโภค ผลการดําเนินงานของศูนยฯ ไดรายงานไวในฉบับแลว นอกจากนี้ ไดนําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักจริยธรรมสําหรับการสงเสริมจริยธรรมในองคกรการพยาบาล ไวดวย
การประพฤติผิดจริยธรรม ในเรื่อง การไมรักษามาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ ก็เปน
เรื่องที่เกิดขึ้นอยู เนืองๆ คณะบรรณาธิการ จึงไดนําตัวอยางการประกอบวิชาชีพ ทีไ่ มเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งเปนเรื่องรองเรียน
ผานหนังสือพิมพ มาตีพิมพ ใหสมาชิกไดรับทราบ และ เตือนใจใหสมาชิกไดตระหนักและประพฤติปฏิบัติโดยรักษามาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ ไวตลอดเวลา
เรื่องสําคัญที่สภาการพยาบาล ขอเรียนเตือน พี่ เพื่อน และนองๆ สมาชิก คือ อยาลืมตรวจสอบ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ของทานดวย หากใบอนุญาตของทานจะหมดอายุในป 2560 ซึ่ง เปนปที่สมาชิกกลุมใหญ ของวิชาชีพจะตองตออายุ
พรอมกัน ทานจะตองตรวจสอบหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง ของทานดวยวา ไดสะสมไวกี่หนวยคะแนน หากยังไมมี หรือมี
ไมครบ 50 หนวยคะแนน ขอใหโปรดดําเนินการสะสมใหครบโดยเร็วดวย เพื่อทานจะไดมีคุณสมบัติครบถวน
ในการตออายุใบอนุญาตในป พ.ศ. 2560

ดวยความเคารพรักและปรารถนาดียิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
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ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ 2559

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4
เรื่อง “ การบริหารองคกรวิชาชีพการพยาบาล ”
ผูบรรยาย ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห
วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. จํานวน 98 คน

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 เรื่อง “ กระบวนการคิด และ
ประเด็นตางๆ เกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ และแนวทางในการดําเนินการ สอบ
วัดความรู เพื่อขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล ”
ผูบรรยาย ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห
วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. จํานวน 42 คน

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง “ Policy and
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้น ปที่ 4
politics in nursing Nurses’ political engagement and professional เรื่อง “ พัฒนาทักษะชีวิตและความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลขอบเขต
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ”
development ”
ผูบรรยาย ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห
ผูบรรยาย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 13. 00 - 16.00 น. จํานวน 86 คน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. จํานวน 7 คน
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้น ปที่ 4
เรื่อง“ ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย บทบาท หนาที่
แผนยุทธศาสตร และการดําเนินงาน กระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ”
ผูบรรยาย ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 เวลา 13. 30 - 16.30 น. จํานวน 36 คน

ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ 2559

School of Nursing Niigata Seiryo University ประเทศญี่ปุน
(คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา)
เรื่อง “ การควบคุมคุณภาพและการกํากับมาตรฐานการพยาบาล ”
ผูบรรยาย ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
จํานวน 7 คน
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วิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพที่ปฏิบัติโดยตรงตอประชาชน พยาบาลวิชาชีพ มีหนาที่ในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู
สภาพ เพื่อใหแ ตละบุคคลมีสุขภาพที่ดีตามศักยภาพของแตละบุคคล ตั้งแต อยู ในครรภม ารดา ภาวะแรกเกิด จนถึ ง วาระสุ ด ท า ยของชี วิ ต
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ จึ ง ต อ งมี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ตลอดจนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร หลักจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งมีทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม จึงจะสามารถ
ใหการพยาบาลผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูรับบริการมีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในบริการพยาบาล ซึ่งจะ
สะทอนกลับใหผูประกอบวิชาชีพ เห็นคุณคาของการปฏิบัติการพยาบาล และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล
สภาการพยาบาลในฐานะองคกรสูงสุดของวิชาชีพการพยาบาล ใหความสําคัญกับการปฏิบัติวิชาชีพอยางมีจริยธรรม ไดสงเสริมและ
กํากับดูแลใหผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลมาโดยตลอด และเพื่อใหภารกิจดานนี้ มีความ
ชัดเจนและเขมแข็งมากยิง่ ขึน้ จึงไดออกระเบียบสภาการพยาบาล วาดวย การบริหารงานของสํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 กําหนดใหมีศูนยสงเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพ และการคุมครองผูบริโภค มีหนาที่ ดังนี้
1. พัฒนาและสงเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
2. งานคุมครอง ผูบริโภค
และเพือ่ ใหการดําเนินงานของศูนยสง เสริมจริยธรรมการปฏิบตั วิ ชิ าชีพและการคุม ครองผูบ ริโภคเปนไปไดดว ยดี สภาการพยาบาลได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสงเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุมครองผูบริโภคขึ้นชุดหนึ่ง ตามคําสั่งสภาการพยาบาล ที่ 131/2557 ลงวันที่ 18
สิงหาคม 2557 และคําสั่งสภาการพยาบาล ที่ 105/2559 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2559 ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา
2. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี
4. รองศาสตราจารยประคอง
5. รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา
6. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร
7. รองศาสตราจารย ดร.วันดี
8. รองศาสตราจารย ดร.สุรีพร
9. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรางทิพย
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย
13. นางเสาวรส
14. นางสาวกัญญารัตน
15. นางณเรียงรัชต
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บุญทอง
สริยาภรณ
เธียรพิเชฐ
อินทรสมบัติ
เชาวลิต
ขัมภลิขิต
สุทธรังษี
ธนศิลป
ทองประทีป
สุวรรณปฏิกรณ
ฉายบุตร
นะแส
จันทมาศ
โพธิลักษณ
หะสิตะพงษ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ 2559

คณะกรรมการมีหนาที่
1. พัฒนาสมรรถนะดานจริยธรรมสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล โดยครอบคลุมถึงผูบริหาร ผูปฏิบัติ อาจารย และ
นักวิจัยทางการพยาบาล
2. พัฒนาและสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานจริยธรรมทางการพยาบาล วิจัยดานจริยธรรม พัฒนาแนวปฏิบัติดาน
จริยธรรม
3. เปนแหลงขอมูลดานจริยธรรมทางการพยาบาล และที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินงาน/สงเสริมการดําเนินงานดานจริยธรรมของสถานบริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
5. เปนแหลงใหคําปรึกษาดานจริยธรรม
6. เปนศูนยทดสอบสมรรถนะดานจริยธรรมทางการพยาบาล
7. สรางเครือขายจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ ในประเทศ/นานาชาติ
8. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอสภาการพยาบาล ในการพัฒนาระบบและกลไกดานจริยธรรมของสถานบริการทาง
การพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล
9. จัดประชุมวิชาการดานจริยธรรมทางการพยาบาลระดับชาติ/นานาชาติ
10. จัดทํา รวบรวมสื่อสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษาพยาบาล และผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
11. จัดทํา website เผยแพร การดําเนินงานดานจริยธรรมของสภาการพยาบาล
12. จัดทํารายวิชาจริยศาสตรผานระบบอินเตอรเน็ต สําหรับนักศึกษา/ผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
13. จัดทําวารสารจริยศาสตรแหงประเทศไทย
ผลการดําเนินงานในป 2558
1. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ดานจริยธรรม และ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ นําเสนอตอคณะกรรมการสภา
การพยาบาล ปรับแกไข และเสนอนายกสภาการพยาบาล ลงนาม 16 ธันวาคม 2558
2. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม : บทบาทที่ทาทายของผูบริหารทางการ
พยาบาล จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ สภาการพยาบาล มีผูเขาประชุม 148 คน ประกอบดวยผูบริหารทางการ
พยาบาล 73 คน ผูปฏิบัติงานดานจริยธรรม จํานวน 33 คน
3. จัดทําโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาจริยธรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2558 มีผูรวมประชุม จํานวน 250 คน
4. จัดทําโครงการประชุมวิชาการ เพื่อการสงเสริมจริยธรรม การปฏิบัติตอวิชาชีพ การคุมครองผูบริโภค สําหรับ
กรรมการสภาการพยาบาล จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2558 มีกรรมการสภาการพยาบาล และผูแทนสภาการพยาบาล
เขารวมประชุม 145 คน
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ 2559
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5. จัดทําโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป สภาการพยาบาล เรื่อง “ การธํารงรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การพยาบาล ” จัดประชุม เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ผูเขารวมประชุม 309 คน จากโรงพยาบาลภาครัฐ 79 แหง โรงพยาบาลเอกชน
24 แหง สถานศึกษา 2 แหง
6. พัฒนา ยกยอง เชิดชูผูบริหาร / ผูปฏิบัติ ที่เปนแบบอยางดานจริยธรรม / โครงการธนาคารความดี : สรางสม คุณคาพยาบาล
ทางศู น ย ส ง เสริ ม จริ ย ธรรมฯ ได มี ก ารมอบประกาศนี ย บั ต ร สํา หรั บ โรงพยาบาลที่ ส ง ผลงานเข า ร ว มประกวดจริ ย ธรรม เมื่ อ วั น ที่
4 - 5 กันยายน 2558 ในโอกาสครบรอบ 30 ป สภาการพยาบาล
7. จัดทําคูมือสงเสริมจริยธรรม สําหรับวิชาชีพการพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ ดําเนินการจัดพิมพครั้งที่ 1 เดือ น
พฤศจิกายน 2558 จํานวน 5,000 เลม จําหนายที่สภาการพยาบาล
เลมละ 150 บาท

หลักจริยธรรมสําหรับการสงเสริมจริยธรรมในองคการพยาบาล *
หลักจริยธรรมที่สําคัญสําหรับการสงเสริมจริยธรรมในองคการพยาบาล ประกอบดวย 1) การเคารพเอกสิทธิ์ 2) การทําประโยชน
3) การไมทําอันตราย 4) ความยุติธรรม 5) การบอกความจริง และ 6) ความซื่อสัตย ดังนี้ (Beauchamp & Childress, 2001)
1. การเคารพเอกสิทธิ์ (respect for autonomy) เอกสิทธิ์หรือความเปนอิสระหมายถึง การมีความเปนสวนตัว มีสิทธิในการ
ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพในการกระทําตามความปรารถนาของตน หลักการเคารพเอกสิทธิ์ครอบคลุมทั้งการตัดสินใจและ
การกระทํา ลักษณะของการตัดสินใจอยางอิสระประกอบดวย 1) การตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณคาและความเชื่อของตน 2) การตัดสินใจ
โดยมีขอมูลที่ถกู ตองและเพียงพอ และ 3) การตัดสินใจโดยอิสระจากการถูกบังคับ สวนลักษณะของการกระทําอยางอิสระประกอบดวย
1) การกระทําดวยความตั้งใจ 2) การกระทําดวยความเขาใจ และ 3) การกระทําโดยไมมีอิทธิพลใดๆมาควบคุม
การกระทําของพยาบาลที่แสดงถึงการเคารพเอกสิทธิ์ของผูปวย เชน การที่พยาบาลใหขอมูลที่จําเปนสําหรับสุขภาพของผูปวย
ใหอิสระกับผูปวยในการตัดสินใจหรือการกระทําตามคุณคาหรือความเชื่อของผูปวยเอง และยอมรับการตัดสินใจของผูปวยไมวาพยาบาล
จะเห็นดวยหรือไมก็ตาม เชน การที่ผูปวยตัดสินใจไมรับการรักษาที่ยืดชีวิต การไมทําหมัน การกลับไปรักษาที่บาน ดวยความรูความ
เขาใจตอผลของการตัดสินใจนั้น

* จากหนังสือคูมอื สงเสริมจริยธรรมสําหรับองคการพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ สภาการพยาบาล
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บริษัทจุดทอง จํากัด กรุงเทพ พ.ศ. 2558 หนา 7 - 11
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2. การทําประโยชน (beneficence) หมายถึง การทําสิ่งที่ดีและเปนประโยชนกับบุคคลอื่น เปนการกระทําที่บงบอกถึงความรัก
ความเมตตากรุณา เห็นแกประโยชนของผูอื่น หลักจริยธรรมขอนี้อยูบนหลักการสําคัญ 2 ประการคือ 1) การทําในสิ่งที่ดีและเปน
ประโยชนตอบุคคลอื่น ซึ่งประกอบดวย การปองกันอันตราย การขจัดอันตราย และการสงเสริมในสิ่งที่ดี และ 2) การสมดุลระหวาง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย และอันตรายที่พยาบาลจะไดรับเนื่องจากพยาบาลมีพันธะ หนาที่สําคัญในการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อประโยชนตอผูรับบริการ โดยมีบทบาทดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและความเจ็บปวย การดูแลแบบองครวม การบรรเทา
ความเจ็บปวด ความทุ ก ข ท รมาน และการฟ น ฟู ส ภาพ ในขณะเดี ย วกั น พยาบาลก็ มี พั น ธะหน า ที่ ที่ จ ะปกป อ งตนเองจากอั น ตราย
ที่ อ าจเกิ ด จากการปฏิบัติการพยาบาล
3. การไมทําอันตราย (non-maleficence) หลักการไมทําอันตราย หมายถึง การกระทําที่ไมนําสิ่งเลวรายหรืออันตรายมาสูบุคคลอื่น
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม รวมทั้งการไมทําใหผูอื่นเสี่ยงตออันตราย
กฎเกณฑเกี่ยวกับการไมทําอันตรายผูอื่น ประกอบดวย ไมฆา ไมทําใหเจ็บปวด ไมทําใหไรความสามารถ ไมทําใหปราศจาก
ความสุข และไม จํ า กั ด อิ ส รภาพ ตั ว อย า งการกระทํ า ที่ ผิ ด หลั ก จริ ย ธรรมด า นการไม ทํ า อั น ตรายในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
เช น การฉี ด ยาผิ ด การใชคําพูดทีท่ ําใหผปู ว ยเครียด กลัว เปนตน
4. ความยุติธรรม (justice) หลักความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติดวยความเสมอภาคหรือ เทาเทียมกัน ผูปวยทุกคนมีสิทธิที่
จะไดรับบริการทางสุขภาพที่เทาเทียมกัน การกระทําของพยาบาลบนพื้นฐานหลักความยุติธรรมคือการใหการพยาบาลผูปวยทุกคนอยาง
เทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส การวินิจฉัยโรค หรือสถานะทางสังคม เชน การใหบริการแก ผูไร
สัญชาติจะตองเทาเทียมกับการใหบริการแกผูรับบริการที่เปนคนไทย การดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีดวยมาตรฐานเดียวกับการดูแลผูปวยอื่นๆ
เปนตน
5. การบอกความจริง (veracity or truth telling) บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับรูความจริง ไมถูกโกหกหลอกลวง ดังนั้น บุคคลจึง
มีหนาที่ที่ตองพูดความจริงตอกัน และไมโกหกหลอกลวงผูอื่น ทั้งคําพูดและการกระทํา เชน การไมพูดเท็จ การไมปลอมแปลงเอกสาร
การเขี ย นบั น ทึ ก ที่ ไ ม ต รงกั บ ความเป น จริ ง เป น ต น การบอกความจริ ง เป น ความจํ า เป น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การสื่ อ สารและการสร า ง
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
ในการดูแลผูปวย การที่พยาบาลบอกความจริงกับผูปวยจะสงผลดีตอผูปวย ดังนี้ 1) ช ว ยส ง เสริ ม การปรั บ ตั ว ของผู ป วย
2) ผูปวยไดรับขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 3) ผูปวยได รั บ การเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องตนเอง และ 4) ผูปวยเกิดความเชื่ อ ถื อ
ไว ว างใจพยาบาล มีสัมพันธภาพที่ดีกับพยาบาลและ เกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาล
6. ความซื่ อ สั ต ย (fidelity) หลั ก ความซื่ อ สั ต ย ครอบคลุ ม ถึ ง การรั ก ษาสั ญ ญา (promise keeping)และการปกป ด ความลั บ
(maintaining confidentiality) พยาบาลมีพันธะหนาที่ที่จะตองรักษาสัญญาและปกปดความลับของผูปวย การที่พยาบาลรักษาสัญญา
ที่ใหไวกับผูปวยจะทําใหผูปวยเกิดความไววางใจ เชน การใหการพยาบาลหรือใหความชวยเหลือตามที่ไดสัญญาไว แสดงถึงความ
ซื่อสัตยของพยาบาล จะทําใหผูปวยเกิดความเชื่อถือไววางใจตอพยาบาล
ขอมูลของผูปวย โดยเฉพาะขอมูลที่เปนอันตรายหรือนาอับอาย เชน การติดเชื้อเอชไอวี การเจ็บปวยทางจิต การถูกขมขืน เปนตน
จะนําไปเปดเผยไดเฉพาะกับบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการดูแลผูปวยเทานั้น พยาบาลที่รับรูขอมูลที่เปนความลับของผูปวยจะถูกคาดหวัง
จากผูปวยวาพยาบาลจะรักษาสัญญาโดยการไมนําขอมูลของตนไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต
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จุดยืนของภาคีสภาวิชาชีพดานสุขภาพตอระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติของประเทศ
ตามทีร่ ฐั บาล และรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข ประกาศปฏิรปู ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ “สิทธิบตั รทอง”
เพื่อใหเกิดความมั่นคง และความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพในระยะยาว เนื่องจากรัฐตองจายงบประมาณเหมาจายราย
หัวเพิ่มขึ้นทุกป สงผลใหมีขอเสนอใหประชารัฐรวมจาย หรือ “Co-Payment” ทามกลางกระแสวิพากษวิจารณจากประชาชนในวงกวาง
ทัง้ ฝายสนับสนุนใหดําเนินการเพือ่ ความมัน่ คงและปองกันการลมละลายของระบบ และฝายคัดคานทีย่ นื ยันวาการเขาถึงระบบรักษาพยาบาล
ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน
ภาคีสภาวิชาชีพดานสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา
สภาเทคนิคการแพทย และสภากายภาพบําบัด ไดรับการประสานงานจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อขอทราบจุดยืนของ
ภาคีสภาวิชาชีพดานสุขภาพตอระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติของประเทศ จึงมีการนัดประชุมเปนวาระดวนเพื่อขอรับทราบ
ความเห็นและจุดยืนของภาคีสภาวิชาชีพดานสุขภาพ เพือ่ นําเสนอตอประธานสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง ตัวแทนของทุกสภาวิชาชีพดานสุขภาพเห็นดวยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐบาลที่ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติตองคงอยู แตโดยสถานการณของประเทศไทยปจจุบันมีความชัดเจนว า งบประมาณ
ภาครัฐไมเพียงพอในการที่จะใหทุกคนใชสิทธิรักษาฟรีได ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนของระบบซึ่งรวมไปถึงการปลูกฝงใหประชาชนหันมา
ตระหนักและใสใจสุขภาพมากขึ้น จึงจําเปนตองปรับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดยไมใหก ระทบกั บ ประชาชนผู มี
รายไดนอ ย แตคนทีม่ รี ายไดพอตองรวมจายคารักษาพยาบาล ซึง่ ในวิธดี ําเนินการเปนหนาทีข่ องกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลที่ตองชวยกัน
คิดหาแนวทางทีเ่ หมาะสม ซึง่ หลายๆประเทศทัว่ โลกก็ใชแนวทางนี้ เพือ่ ธํารงรักษาใหระบบมีประสิทธิภาพและมีความมัน่ คง ภาคีสภาวิชาชีพ
ดานสุขภาพไดขอสรุปที่เปนหลักการสําคัญ คือ
1. ประชาชนไทยทุกคนจะตองเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน
2. ประชาชนไทยที่ยากไร ดอยโอกาส ตองไดรับการดูแลโดยไมมีคาใชจาย
3. ประชาชนไทยที่มีศักยภาพและมีความพรอม สามารถมีสวนรวมสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนของระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
4. ประชาชนไทยตองไมลมละลายจากความเจ็บปวย
โดยนายกสภาวิชาชีพทั้ง 7 สภาฯ ไดลงนามรวมกันในเอกสารแถลงจุดยืนของภาคีสภาวิชาชีพดานสุขภาพตอนโยบายระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และนัดหมายนายกสภาวิชาชีพดานสุขภาพ หรือผูแทนเขารวมแถลงจุดยืนของภาคี ตอคณะกรรมการการขับเคลื่อนการ
ปฏิรปู ประเทศ เมือ่ วันจันทรที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 1 ชัน้ 3 ทัง้ นี้ รองศาสตราจารย ดร. สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง เปนผูแทน รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เขารวมแถลงจุดยืนในครั้งนี้
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กรณี
สรุปเรือ่ ง

สภาการพยาบาลได รั บหนั ง สื อ จากแพทยสภา เสนอเรื่ อ งจริ ย ธรรมของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลโดยแจงวา หนังสือพิมพรายสัปดาหฉบับหนึ่งไดลงขาววา ในวันที่ 10 เมษายน 2538 ผูปวยไดรับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
แพทยวินิจฉัยวามามแตก ตองทําการผาตัดโดยเรงดวน ผูปวยไดรับการทําผาตัดตั้งแตเวลาประมาณ 15.45 น. – 17.00 น. ซึ่งอยูในชวงตอ
เวรระหวางเวรเชากับเวรบาย พยาบาลเวรเชาประจําหองผาตัดทําหนาที่พยาบาลสงเครื่องมือผาตัด และพยาบาลเวรบายรับชวงตอ โดย
มิไดนับเครื่องมือผาตัดกอนเปลี่ยนตัวผูสงเครื่องมือผาตัดและมิไดนับเครื่องมือผาตัดกอนการปดแผลหนาทอง หลังจากการผาตัดเสร็จสิ้น
เจาหนาที่ลางเครื่องมือแจงใหพยาบาลหัวหนาทีมหองผาตัดทราบวาเครื่องมือหายไป 1 ชิ้น เจาหนาที่ในทีมผาตัดชวยกันคนหาแตไมพบ
จึงแจงใหพยาบาลหัวหนาทีมหองผาตัดทราบ จากการสอบถามพยาบาลเวรเชาซึ่งเปนผูนับเครื่องมือกอนเริ่มการผาตัด ไดรับคําตอบวา
เครื่องมือผาตัดครบตามรายการที่ระบุไวในหอเครื่องมือ Steriled หลังจากนั้น 3 สัปดาห หัวหนางาน Supply ของหองผาตัดไดรายงาน
หัวหนาพยาบาลหองผาตัดวาเครื่องมือหายไป 1 ชิ้น พยาบาลหัวหนาทีมหองผาตัดในวัน เกิดเหตุไดจายเงินชดใชคาเครื่องมือที่หายไป
ตามระเบียบของหองผาตัด ตอมาในวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ผูปวยถูกสงตัวเพื่อผาตัดเอาเครื่องมือผาตัดออกจากชองทอง พบวามี Curved
Artery Clamp คางอยู ใน ชองทอง 1 ชิ้น จากการผาตัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2538

สาเหตุ
ผูประกอบวิชาชีพฯ ประกอบวิชาชีพดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง

ปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดสาเหตุ
1.โรงพยาบาลไมไดกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานหองผาตัดไวอยางชัดเจน ขาดการควบคุมการตรวจนับเครื่องมือการตรวจ
นับเครื่องมือจะตรวจนับเฉพาะเมื่อเปดหอเครื่องมือ และไมตรวจนับกอนการปดหนาทองและ การคนหาที่ตัวผูปวยกรณีเครื่องมือ
ไมครบถวน ใหความสําคัญกับการชดใชคาเสียหายมากกวาความปลอดภัยของผูปวย
2. ไมมีการบันทึกรายงานการตรวจนับเครื่องมือ การตรวจนับ เนนการนับกอซ และ swab เทานั้น
10 จดหมายขาวสภาการพยาบาล
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การกระทําดังกลาวเปนการประพฤติผิดจริยธรรมฝาฝนขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยขอจํากัด และเงื่อนไขในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ. ศ. 2550
ในหมวด 2 สวนที่ 1 การปฏิบัติตอผูปวยหรือผูใชบริการในขอ 7 วาดวย เรื่อง ผูประกอบวิชาชีพฯ ตองรักษามาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุดฯ และขอ 12 ผูประกอบวิชาชีพตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความสิ้นเปลืองของผูปวย หรือผูใชบริการ

1. ผูประกอบวิชาชีพ ไมตระหนักในความปลอดภัยของผูรับบริการ
2. ผูประกอบวิชาชีพ ไมรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
การกระทําดังกลาวเปนการประพฤติผิดจริยธรรมฝาฝนขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยขอจํากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ พ.ศ.2550 ในหมวด 2 สวนที่ 1 การปฏิบัติตอผูปวยหรือผูใชบริการในขอ 7 วาดวยเรื่อง ผูประกอบวิชาชีพฯ ตอง
รักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุดฯ และขอ 12 ผูประกอบวิชาชีพตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึง
ถึงความปลอดภัยและความสิน้ เปลืองของผูปวย หรือผูใชบริการ

1. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 บัญญัติไววา “ผูใ ดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอนื่
ไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษ....”
2. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติไววา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําตอบุคคลอื่น
โดยผิดกฎหมายเปนเหตุใหเขาเสียหายแกรางกายหรือชีวิตฯ ผูนั้นกระทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยใหลงโทษภาคทัณฑพยาบาลผูสงเครื่องมือในเวรบายในกรณีดังกลาว ตามมาตรา
41 (3) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2528 และใหขอเสนอแนะใหโรงพยาบาลปรับปรุงแกไข
การตรวจนับเครื่องมือผาตัดโดยใหดําเนินการทั้งกอนการทําผาตัดและกอนการปดหนาทอง
ในสวนของความผิดอาญา ผูปวยไมติดใจในการดําเนินคดีอาญากับพยาบาล และไดรับการชดใชคาเสียหายทางแพง
โดยโรงพยาบาลรับผิดชอบการทําผาตัดครั้งที่สองเพื่อนําเครื่องมือออกจากทองผูปวยโดยผูปวยไมตองเสียคาใชจา ยใดๆ
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พยาบาลปลอม
การขาดแคลนพยาบาลและความตองการพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรานคาประเภท Super Store ซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหตองมีพยาบาลประจําหองปฐมพยาบาล ทําใหเกิดปญหาการลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ เพื่อสมัครทํางานเปนพยาบาลประจําหองปฐมพยาบาลดังกลาว
ปญหาการถูกลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาตเขาสูการพิจารณาของสภาการพยาบาล โดยการรองเรียนของสมาชิกซึ่งถูกปลอม
แปลง และจากการที่สถานประกอบการขอใหตรวจสอบ ปญหาดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอวิชาชีพและความปลอดภัยของ
ประชาชนผูใชบริการ จําเปนอยางยิ่งที่สภาการพยาบาลและสมาชิกตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญญา
1. การปองกันการถูกลักลอบปลอมแปลง
1.1 การใชใบอนุญาตเพื่อการสมัครงาน ใหสมาชิกขีดฆาสําเนาใบอนุญาต และระบุใหชัดเจนวา เพื่อใชในการสมัคร
งานที่ใด หามสงมอบใบอนุญาตตัวจริงใหกับสถานประกอบการใดเก็บรักษาไวโดยเด็ดขาด ใหเก็บใบอนุญาตตัวจริงไวกบั ตนเอง
เทานั้น
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1.2 กรณีถูกลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาตใหสมาชิกไปรองทุกข (แจงความ) กับเจาหนาที่ ตํารวจ ณ ทองที่เกิด
เหตุทันที ในขอหาปลอมและใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯปลอม และแจงเรื่องใหสภาการพยาบาลทราบ สภาการพยาบาลจะ
จัดนิตกิ รเพื่อติดตามคดี และหากมีหลักฐานที่เชื่อถือไดวา มีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ มีสวนรูเห็นในการกระทําผิดดังกลาว
ใหผูถูกลักลอบปลอมแปลงฯ ใหขอมูลดังกลาวกับสภาการพยาบาล เพื่อดําเนินการดานจริยธรรมควบคูกับการดําเนินคดีอาญา
ฐานปลอมและใชเอกสารปลอม การดําเนินคดีอาญา สภาการพยาบาลจะเขารองทุกข (แจงความ) เปนผูเสียหายในความผิดตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2540 มาตรา 27
2. ระบบการปองกันและการตรวจสอบความแทจริงของใบอนุญาต
ใบอนุญาตฉบับจริงจะมีระบบปองกันการปลอมแปลงเอาไว กรณีมีขอ สงสัยใบอนุญาตวาเปนฉบับจริงหรือไม
สภาการพยาบาลมีระบบตรวจสอบบุคคลที่สงสัยวาจะไดรับบริการจากพยาบาลปลอมสมารถขอตรวจสอบไดโดยแจงความ
ประสงคมายังสภาการพยาบาล แนบสําเนาบัตรประชาชนของผูขอตรวจสอบมาพรอมคําขอ และแจงเหตุผลของการตรวจสอบ
สภาการพยาบาลใหบริการโดยไมมีคาใชจา ย กรณีการขอตรวจสอบของโรงพยาบาลเพื่อระบบประกันคุณภาพ (JCI) หรือของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือนิติบุคคลในเชิงพาณิชย สภาการพยาบาลคิดคาบริการรายการละ 100 บาท พรอมการออก
หลักฐานการตรวจสอบให และหากพบวารายการใดปลอมจะขอขอมูลเพื่อดําเนินคดีอาญาทันที
คําแนะนําขางตนจะเปนประโยชนอยางยิ่ง หากสมาชิกจะชวยเผยแพรกวางขวางยิ่งขึ้น และมีขอเสนอแนะ
ที่ดีมายังสภาการพยาบาลเพื่อการแกไขปญหาดังกลาว

ในป พ. ศ. 2560 จะมีสมาชิก กลุมใหญ ของสภาการพยาบาล ครบกําหนดตองตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใน
เดือนธันวาคม ซึ่งตองใชหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง จํานวน 50 หนวย ในการตออายุใบอนุญาตดังกลาว จึงขอเรียนเตือน
ทานสมาชิกไดโปรดตรวจสอบหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องของทาน หากยังไมครบ หรือยังไมมีหนวยคะแนนเลย ขอใหเรง
ดําเนินการสะสมหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องโดยเร็ว ตามคําแนะนําของศูนยการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหทานมีคุณสมบัติครบที่
จะตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได ขอใหทุกทาน เก็บหนวยคะแนนไดครบโดยเร็วคะ
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ถาม ...... ดิฉันเปนพยาบาลจบใหม เพิ่งสอบผานไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทราบวาตองเริ่มเก็บหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง
ขอถามวาตองทําอยางไร ?
ตอบ ..... ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ตองไดรับการเพิ่มพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพ หรือมี
สวนรวมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ โดยตองสะสมหนวยคะแนนไมนอยกวา 50 หนวยคะแนน กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร ที่สมาชิกสามารถเก็บสะสมหนวยคะแนนได มีทั้งหมด 30 กิจกรรม ศึกษารายละเอียดไดที่ www.ccne.or.th เรื่อง
คูมือการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร
กิจกรรมที่สมาชิกสวนใหญเขารวมเพื่อสะสมหนวยคะแนน ไดแก
1) การเขารวมประชุม / อบรมวิชาการทางดานการพยาบาลที่สภาการพยาบาลใหการรับรองหนวยคะแนน (ตรวจสอบได
จาก www.ccne.or.th เรื่องการประชุมวิชาการที่ไดรับหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร จากสภาการพยาบาล)
2) การเขาฝกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ (Nursing specialty / Short course
Training)
3) การศึกษาตอระดับปริญญาโท / เอก สาขาทางการพยาบาล
4) การลงทะเบียนซื้อบทความวิชาการเพื่อการศึกษาดวยตนเอง (ตรวจสอบไดจาก www.ccne.or.th เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อ
สะสมหนวยคะแนนจากบทความวิชาการ)
5) การทําแบบทดสอบในบทความฟรีทาง Online ที่ www.cnethai.org
6) การตีพิมพบทความวิชาการพยาบาลในวารสารทางการพยาบาล ( Publication)
7) การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation) ฯลฯ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ccne.or.th การศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร
ถาม... การตรวจสอบหนวยคะแนน ตองทําอยางไร ?
ตอบ ...... สมาชิกสามารถตรวจสอบหนวยคะแนน ใน www.cnethai.org โดยในชอง username ใหระบุ เลขที่สมาชิกสภาการการพยาบาล
สวน password ใหระบุเลขที่บัตรประชาชน กรณีสมาชิกไมสามารถเขาระบบตรวจสอบหนวยคะแนนไดใหติดตอเจาหนาที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ
โทร 0 2596 7562 - 66
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ถาม... ไปรวมประชุม / อบรมมาแลวตรวจสอบหนวยคะแนนในระบบของสภาการพยาบาลไมพบหนวยคะแนนตองทําอยางไร ?
ตอบ .....ใหเก็บประกาศนียบัตรที่สถาบันจัดอบรมมอบใหเพื่อใชเปนหลักฐานการเขาอบรม เสนอศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ พิจารณา
ใหการรับรองและบันทึกหนวยคะแนนในระบบตอไป

ถาม ... ใบอนุญาตใกลหมดอายุ หนวยคะแนนไมครบ 50 หนวยคะแนน ตองทําอยางไร ?
ตอบ......
1) ตรวจสอบหนวยคะแนนที่ไดเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องในระยะเวลา 5 ป ตามชวงเวลาในใบอนุญาตวามี
คะแนนสะสมเทาใด การเขารวมกิจกรรมใดที่ยังไมมีการบันทึกหนวยคะแนนใหนําหลักฐานการเขารวมกิจกรรม เชน
ใบประกาศฯ หรือหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรม เสนอศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ พิจารณาใหการรับรอง
2) ถาทานยังไมไดอานบทความและทําแบบทดสอบที่ online (ฟรี) ในชวงเวลานั้นใหทานเขาไปอานบทความและตอบคําถาม
ทายบทจํานวน 10 ขอ ถาทําถูกตั้งแต 6 ขอขึ้นไป ทานจะได คะแนน 2 หนวยคะแนน
3) กรณีหนวยคะแนนยังไมครบใหตรวจสอบวาทานไดทํากิจกรรมใดที่เปนการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร เชน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท - เอก การเขียนบทความตีพิมพในวารสารทางการพยาบาลหรือวารสารที่เกี่ยวของ การแตงตํารา หนังสือ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติ นานาชาติ การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย การเปนผูทรงคุณวุฒิอานผลงาน
เพื่อประเมินตําแหนงทางวิชาการหรือเลื่อนระดับความกาวหนาของตําแหนง การทําหนาที่พยาบาล พี่เลี้ยงสําหรับนักศึกษาพยาบาลฯ
(ศึกษารายละเอียดไดจากคูมือการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร (www.ccne.or.th) ถาทานเขารวมกิจกรรมดังกลาวใหนําหลักฐาน
เสนอ ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ พิจารณาใหการรับรองหนวยคะแนนเปนรายบุคคล
4) ลงทะเบียนบทความวิชาการ เพื่อศึกษาดวยตนเอง และตอบคําถามทายบท แตละบทจะไดรับ 2 หนวยคะแนน ถาตอบถูก 6 ขอ
ขึ้นไป การลงทะเบียนซื้อบทความวิชาการ สามารถโหลดแบบฟอรม ไดจาก www.ccne.or.th เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสะสมหนวย
คะแนนจากบทความวิชาการ สงเอกสารมาที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ทางไปรษณีย หรือ โทรสาร หรือมาติดตอดวยตนเอง การทํา
แบบทดสอบทานสามารถระบุไดวาทานตองการทํา online ซึ่งจะทราบคะแนนไดทันทีหลังทําเสร็จแตละบท หรือตอบในกระดาษที่สภาฯ
สงให และสงทางไปรษณียใหศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ตรวจและแจงผลทางไปรษณีย
5) ไปเขารับการอบรม ประชุมในโครงการที่ไดรับรองหนวยคะแนนจากสภาการพยาบาล โดยเลือกชวงเวลาที่เขาอบรมกอน
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
ทานสามารถขอคําปรึกษา เรื่องการเก็บหนวยคะแนนจากเจาหนาที่ของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ไดที่ 0 259607562-66 หรือ
e-mail: cnethai@gmail.com
ถาม... จะทราบไดอยางไรวาการประชุม / การอบรมใด ที่สภาการพยาบาลใหการรับรองหนวยคะแนน ?
ตอบ ...... สามารถตรวจสอบการประชุ ม / การอบรมที่ ส ภาการพยาบาลให ก ารรั บ รอง ได ใ น www.ccne.or.th เรื่ อ ง การ
ประชุ มวิชาการที่ไดรับหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร จากสภาการพยาบาล
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วัตถุประสงค

1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของสภาการพยาบาล
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและความกาวหนาของสมาชิก
3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมวลสมาชิก
ทุก 2 เดือน ปละ 6 ฉบับ ประจําเดือนมกราคม - กุมภาพันธ, มีนาคม - เมษายน, พฤษภาคม - มิถุนายน,
กรกฎาคม - สิงหาคม, กันยายน - ตุลาคม, พฤศจิกายน - ธันวาคม
1. อภินันทนาการใหแกสมาชิกสภาการพยาบาลทุกทาน ที่มีบัตรประจําตัวที่ไมหมดอายุ
2. เผยแพรใหกับหนวยงานที่มีสมาชิกปฏิบัติงานทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารยเพ็ญศรี ระเบียบ
ผูชวยศาสตราจารย ชุลีพร เชาวนเมธากิจ
ผูชวยศาสตราจารย อังคณา สริยาภรณ
รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, ดร.กฤษดา แสวงดี, ดร.กาญจนา จันทรไทย, ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ,
ดร.ธี ร พร สถิ ร อั ง กู ร , ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ โตสิ ง ห , นายบั ญ ชา พระพล, ดร.ปนนเรศ กาศอุ ด ม,
นายเอกชัย ฝาใต, นางสาวจันทรทิม า กาญจนะวีระ, นางสาวลักขณา แก วธรรม
สภาการพยาบาล
บริษัท ศิริยอดการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด
192,500 ฉบับ

กําหนดออก
การเผยแพร
บรรณาธิการ
ผูจัดการ
บรรณาธิการผูช ว ย
ผูพิมพ - ผูโฆษณา
กองบรรณาธิการ

เจาของ
พิมพที่
จํานวนพิมพ

สภาการพยาบาล

Thailand Nursing and Midwifery Council

สํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี (ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2596 7500 โทรสาร 0 2589 7121 www.tnc.or.th
Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of
Public Health Compound, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 0

กรุณานําสง

2596 7500

Fax.

0 2589 7121

www.tnc.or.th

ชํ า ระค า ฝากส ง เป น รายเดื อ น
เลขที่ ใ บอนุ ญ าต 71/2552 ปณฝ.

สิ่งตีพิมพ
เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 1. จาหนาซองไมชัด
2. ไมมีเลขบานตามจาหนา
3. ไมยอมรับ
4. ไมมีผูรับตามจาหนา
5. ไมมารับตามกําหนด
6. เลิกกิจการ
7. ยายไมทราบที่อยูใหม
 8. อื่นๆ
ลงชื่อ....................................................

