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พี่ๆ ที่เคารพ และเพื่อนๆ นองๆ ที่รักยิ่ง
จดหมายขาวสภาการพยาบาล ฉบับนี้ เปนฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559
หวังวาสมาชิกจะไดรบั จดหมายขาวฉบับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2559 กันแลว
นะคะ แตวา มีจดหมายขาวจํานวนหนึง่ ถูกตีกลับมายังสภาการพยาบาล เนือ่ งจาก
สมาชิก ยายทีอ่ ยู หรือทีอ่ ยูไ มชดั เจน ทําใหไมสามารถจัดสงใหถงึ ผูร บั ได ดังนัน้
เพื่อใหสมาชิกไดรับจดหมายขาว และรับทราบขอมูล ขาวสารที่สภาการ
พยาบาลจัดสงให ขอใหสมาชิกทีไ่ มไดรบั จดหมายขาวจาก สภาการพยาบาล
ไดโ ปรด ตรวจสอบที่อ ยู หรือแจ ง ย า ยที่อ ยู กับ งานทะเบี ยนสมาชิก ที่
โทร 02-596 7555 -61 เพือ่ สภาการพยาบาลจะไดจดั สงจดหมายขาวใหถงึ มือทาน
สาระของขาวสภาการพยาบาลฉบับนี้ คอลัมน สาระนารู ยังให
ความรูเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ
องคการพยาบาลกับการสงเสริมจริยธรรมในองคกร นอกจากนีม้ กี รณี การ
ไมเคารพตอกฎหมาย บานเมือง โดยการปลอมแปลงเอกสารฉอโกงซึง่ เปนการ
ประพฤติผดิ จริยธรรมแหงวิชาชีพ และมีความผิดทางกฎหมายอาญา นํามาตีพมิ พ
เพือ่ เปนตัวอยาง และเตือนใจสมาชิก มิใหประพฤติผดิ จริยธรรม แหงวิชาชีพ
และกฎหมายบานเมือง

รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ความเคลือ่ นไหวอีกเรอื่ งหนึง่ ของผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
คือ การรวมตัวกันของผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ทีเ่ รียกตัวเองวา สหภาพพยาบาล
แหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงสภาการพยาบาล เรยี กรองใหสภาการพยาบาลเปด ประชุม
ใหญสมาชิกวิสามัญทัว่ ประเทศ เพือ่ รับฟงปญหาและขอเสนอของสมาชิก และอืน่ ๆ
โดยมีรายละเอียดในจดหมายขาวฉบับนี้ สําหรับการเปดประชุมใหญสมาชิกวิสามัญนัน้
พรบ.วิชาชีพการพยาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และทีแ่ กไข พ.ศ. 2540 มิได
กําหนดให สภาการพยาบาลจัดการประชุมใหญ สมาชิกวิสามัญ ทัว่ ประเทศได
จดหมายฉบับนีไ้ ดตพี มิ พ วิธกี ารตออายุใบอนุญาต ตามกําหนดเวลา
และวิธกี ารตออายุใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตหมดอายุไว เพือ่ ใหสมาชิกไดรบั ทราบ
ขอเรียนเตือน พี่ เพือ่ น และนองๆ สมาชิก กรุณาตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของทาน และหนวยคะแนนการศึกษาตอเนือ่ งฯ ของทาน โดยปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ทีป่ รากฏในจดหมายขาวฉบับนี้ เพือ่ ใหสามารถตออายุใบอนุญาต ไดตรงตาม
กําหนด เวลา

พบกันใหมฉบับหนาคะ
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รับโลประกาศเกียรติคุณ และรับรางวัลสตรีดีเดน
ในเวที / เครือขายระดับสากล
จาก พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2559
ปที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559

สภาการพยาบาลแสดงความชื่นชมและใหกําลังใจพยาบาล โรงพยาบาลเจาะไอรอง
กรณีกลุมคนรายบุกเขากอเหตุการณความไมสงบในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559
ตามทีม่ กี ลุม คนรายประมาณ 10 คน ไดบกุ เขากอเหตุการณความไมสงบในโรงพยาบาลเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันอาทิตยที่ 13
มีนาคม 2559 เวลา 16.20 น. โดยเขาไปในตึกเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ กายภาพบําบัด ชัน้ 2 ของอาคารเวชศาสตร และอาคารผูป ว ย
ใน และไดยึดเปนที่มั่นในการยิงฐานทหารพรานขางโรงพยาบาล โดยผูกอการรายไดใหพยาบาลหมอบลง จับเจาหนาที่พยาบาลคียขอมูลมัด
มือ ทําลายเครื่องคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล และยึดเอาโทรศัพทมือถือของพยาบาลกอนจะถอยกลับไป สรางความตื่นตระหนกและวิตกกังวล
ใหพยาบาล บุคลากรทางการพยาบาล ผูปวยและประชาชนในพื้นที่ และคนไทยโดยทั่วไป
นายกสภาการพยาบาลไดมหี นังสือถึงหัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลเจาะไอรอง เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2559 เพือ่ แสดงความชืน่ ชมและใหกําลังใจการปฏิบตั ิ
หนาทีข่ องนองๆพยาบาล ตลอดจนเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของในเหตุการณทสี่ ามารถเผชิญกับสถานการณเสีย่ งภัยทีเ่ กิดขึน้ อยางกลาหาญ มีสติ ดวยความ
รับผิดชอบสูง นาชื่นชมเปนอยางยิ่ง

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต (ทวิภาษา)
“การพัฒนาวิชาชีพ” (Professional Nursing Development )
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสูตรนานาชาติ)
“บทบาทและหนาที่ของสภาการพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานทางดาน
การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล”
วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
“อํานาจหนาที่ ความสําคัญ บทบาทและภารกิจ ของสภาการพยาบาลตอ
วิชาชีพ และสังคม”
วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.

บรรยายโดย ผศ.ดร. อรพรรณ โตสิงห
โฆษกสภาการพยาบาล
ปที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559
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ปญหาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ทัง้ ในสวน

2. ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม (ethical dilemma) หมายถึง สถานการณ

ของผูบ ริหารและผูป ฏิบตั ิ มี 2 ลักษณะ คือ การกระทําทีผ่ ดิ จริยธรรม

ทีก่ อ ใหเกิดความอึดอัด คับของใจ ทีเ่ กีย่ วของกับความดี ความชัว่ ความผิด

และประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม

หรือความถูกตอง ซึง่ ตองตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ ระหวาง

1. การกระทําที่ผิดจริยธรรม (unethical behavior) หมายถึง

สองทางเลือก หรือมากกวา ซึง่ ไมวา จะเลือกทางใด ก็จะกอใหเกิดผลดีและ

การกระทําของบุคคลในหนาที่การงานหรือสวนตัวทีผ่ ดิ หลักจริยธรรม

ผลเสียพอๆกัน ทําใหผตู ดั สินใจเลือกไมแนใจวาทางเลือกใดถูกหรือผิด หรือ

ขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมสอดคลองกับหลักปฏิบตั ทิ ดี่ งี ามในสังคม

ทางเลือกใดเปนทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ตัวอยางประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมที่

การกระทําที่ผิดจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ อาจเปนการกระทําที่

พยาบาลใหความหมายจากประสบการณทํางานพบวา พยาบาล ใหความหมาย

ผิดจริยธรรมของผูบ ริหารทางการพยาบาล หรือของพยาบาล ดังนี้

ของประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมใน 4 ลักษณะ คือ 1) ไมแนใจวาจะไป

1.1 การกระทําทีผ่ ดิ จริยธรรมของผูบ ริหารทางการพยาบาล

ทางไหนดี 2) บางสิ่งที่ทําไปก็ยังไมแนใจวาถูกหรือผิด 3) ตองตัดสินใจ

การกระทําทีผ่ ดิ จริยธรรมของผูบ ริหารไมวา จะเปนการ

ทําอยางใดอยางหนึง่ ทัง้ ทีใ่ จไมอยากเลือก และ 4 ) เปนปญหาทีแ่ กไมได

บริหารงานหรือพฤติกรรมสวนตัว ยอมสงผลเสียตอองคการพยาบาลทั้ง

เพราะไรอํานาจ (กาดา อรัญญา และวันดี, 2545) เชนเดียวกับการศึกษาของ

ทางตรงและทางอ อ ม เช น การเลื อ กรั บ บุ ค คลเข า ทํา งานอย า งไม

กฤษณา (2545) เกี่ยวกับประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมจากประสบการณ

เปนธรรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ มโปรงใส ขาดขอมูลเชิงประจักษ

ของพยาบาลในการดูแลผูป ว ยระยะสุดทาย พบวาพยาบาลใหความหมาย

การมอบหมายงานไมตรงกับความสามารถของบุคลากร การไมเคารพ

ของประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมใน 3 ลักษณะ คือ 1) ตองเลือกการกระทํา

กฎหมาย กฎระเบียบตางๆในสังคม การแสดงกิรยิ าวาจาทีไ่ มสภุ าพตอ

ในสิง่ ทีร่ ทู งั้ รูว า ไมควรกระทํา 2) บางสิง่ ทีท่ ําไปขัดแยงกับคุณคาของตัวเอง

ผูใ ตบงั คับบัญชาเปนตน

และ 3) เปนสถานการณทเี่ ลีย่ งไมไดแมรสู กึ ผิดบาปก็ตอ งทํา

1.2 การกระทํา ที่ ผิ ด จริ ย ธรรมของพยาบาล

2.1 ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล

การกระทําทีผ่ ดิ จริยธรรมของพยาบาลเกิดขึน้ ไดทกุ ขณะของ

ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล เปนสถานการณ

การปฏิบตั กิ ารพยาบาล เชน การดูแลผูป ว ยทีไ่ มเปนไปตามมาตรฐาน

ทีผ่ บู ริหารการพยาบาลรูส กึ อึดอัด ลําบากใจในการตัดสินใจเลือกทางใดทาง

วิชาชาชีพ การเลือกปฏิบตั ิ การใหยาผิด การละเลยผูป ว ยในความดูแล

หนึง่ จากสองทางเลือกหรือมากกวาที่มีความสําคัญเทาๆ กัน ซึ่งประเด็น

เปนเหตุใหผปู ว ยไดรบั อุบตั เิ หตุ การใชคําพูดทีไ่ มสภุ าพ การเปดเผย

ที่พบไดบอยมีดังนี้

ความลับ การขาดความรับผิดชอบในหนาที่ เปนตน

1) ความยุตธิ รรมในการบริหารงานบุคคลเปนประเด็นจริยธรรมทีย่ งุ ยาก
ในกระบวน การบริหารงานบุคคล ตัง้ แตการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร

จากหนังสือคูมือสงเสริมจริยธรรมสําหรับองคการพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ สภาการพยาบาล บริษัทจุดทอง จํากัด กรุงเทพ พ.ศ. 2558 หนา 2 - 7
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และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เชน ตองการคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรู

เมื่อบุคคลในครอบครัวผูปวยสอบถามขอมูลที่เปนความลับของผูปวย

ความสามารถ แตมรี ะบบเสนสายจากผูท มี่ อี ํานาจเขามาขัดขวางทําใหการคัดเลือก

2) การยืดชีวติ ของผูป ว ยระยะสุดทาย เปนประเด็นขัดแยงทาง

บุคลากรไมโปรงใส นอกจากนีใ้ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร

จริยธรรมทีพ่ บไดมากขึน้ ในปจจุบนั เนือ่ งจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี

บางครัง้ ผูบ ริหารไมสามารถตัดสินใจไดวา จะใหความดีความชอบอยางไร

ดานสุขภาพทําใหผปู ว ย ครอบครัว หรือแมแตทมี สุขภาพตองการใชเทคโนโลยี

จึงจะเหมาะสมและเกิดผลดีทสี่ ดุ เพือ่ ไมใหเกิดความขัดแยงระหวางผูบริหาร

ดังกลาวในการยืดชีวติ ของผูป ว ยแมผปู ว ยจะอยูใ นระยะสุดทาย แตการยืด

กับผูใตบังคับบัญชา

ชีวติ ดวยวิธกี ารดังกลาว อาจสงผลกระทบหลายๆดาน อาทิ คาใชจา ยทีส่ งู ขึน้

2) การจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูจ ํากัด เปนประเด็นขัดแยงในการบริหาร

ซึง่ เปนภาระทัง้ ตอครอบครัวและสังคม ความเจ็บปวดทุกขทรมานของผูป ว ย

ทรัพยากรบุคคล วัสดุอปุ กรณ หรืองบประมาณทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด ทําใหไม

และคุณภาพชีวติ ของผูป ว ยและครอบครัว รวมทัง้ กระทบตอโอกาสการรอดชีวติ

สามารถจัดสรรตามความตองการหรือความจําเปนของหนวยงานได เชน การ

ของผูป ว ยอืน่ หากไมไดใชอปุ กรณหรือเครือ่ งมือสําหรับการยืดชีวติ ให

จัดสรรอัตรากําลังในภาวะขาดแคลนพยาบาลใหกบั หนวยงานตางๆ เพื่อให

ทันเวลาเนือ่ งจากอุปกรณและเครือ่ งมือเหลานัน้ ถูกนําไปใชกบั ผูป ว ยระยะ

เกิดความเปนธรรมและทุกหนวยงานพึงพอใจ เปนสิง่ ทีย่ ากลําบากสําหรับผูบ ริหาร

สุดทายที่ไมมีโอกาสรอดชีวิต

ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ทรัพยากรมีอยูอ ยางจํากัด ในขณะที่มี
ความตองการสูง

3) การจํากัดพฤติกรรมผูป ว ย เปนปญหาทีพ่ ยาบาลพบเมือ่ ตองจํากัด
พฤติกรรมผูป ว ยเพือ่ ความปลอดภัยของผูป ว ย หรือผูอ นื่ หรือเพือ่ ผลดีของ

3) การรักษาสัมพันธภาพกับผูร ว มงานและทีมสุขภาพ เปนปญหา

การรักษาพยาบาล แตขณะเดียวกันก็ไมมนั่ ใจวาเปนการกระทําทีเ่ หมาะสมหรือไม

สําหรับผูบ ริหารเมือ่ เกิดขอขัดแยงระหวางพยาบาลดวยกัน หรือ ระหวางพยาบาล

เพราะอาจละเมิดสิทธิของผูป ว ย หรือทําใหผปู ว ยเกิดความไมสขุ สบายทางรางกาย

กับทีมสุขภาพอืน่ ๆ ทําใหผบู ริหารรูส กึ อึดอัด และลําบากใจทีต่ อ งเขาไป

และจิตใจ เชน การผูกยึดผูป ว ยทีม่ คี วามผิดปกติทางจิต หรือควบคุมตนเอง

เปนสวนหนึ่งหรือเปนคนกลางในการจัดการความขัดแยงดังกลาว โดยไม

ไมได เปนตน

ทําใหตนเองเสียสัมพันธภาพกับฝายใดฝายหนึง่ และยังคงสัมพันธภาพระหวาง

องคการพยาบาลกับการสงเสริมจริยธรรมในองคกร

พยาบาล หรือระหวางพยาบาลกับทีมสุขภาพ ซึง่ เปนสิง่ สําคัญตอความรวมมือ

ปญหาจริยธรรมดังกลาวขางตน ไมวา จะเปน การกระทําที่ผิดจริยธรรม

ในการดูแลผูปวย

หรือประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม นับวันจะยุง ยาก ซับซอน และนําไปสู

2.2 ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

การรองเรียน ฟองรองมากขึน้ จึงจําเปนอยางยิง่ ทีอ่ งคการพยาบาลในสถานบริการ

ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเปน

สุขภาพทุกระดับ ตองจัดใหมรี ะบบและกลไกในการสงเสริมใหบคุ ลากรพยาบาลมี

สถานการณทพี่ ยาบาลรูส กึ อึดอัด ลําบากใจในการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึง่ จาก

พฤติกรรมจริยธรรม มีความรูแ ละทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเมือ่ เผชิญกับ

สองทางเลือกหรือมากกวาทีม่ คี วามสําคัญเทาๆกัน ดังตัวอยางประเด็นขัดแยง

ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน องคการพยาบาลที่มีจริยธรรม

ในเรือ่ งตอไปนี้

มีบทบาทสําคัญในการขับเคลือ่ นองคกรไปสูก ารเปนองคกรคุณภาพ และเปนที่

1) การปกปดความลับ เปนประเด็นทีพ่ บไดบอ ยในการดูแลผูป ว ย

ยอมรับ ไววางใจของสังคม โดยบุคลากรทุกระดับในองคกรจะตองมีทั้งความรู

ซึง่ เจ็บปวยดวยโรคทีส่ งั คมไมยอมรับ หรือโรคทีส่ ง ผลกระทบตอภาพลักษณ

ความสามารถในงานทีร่ บั ผิดชอบ และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ภายใตการนํา

ชือ่ เสียงของบุคคล และครอบครัวทําใหพยาบาลรูส กึ อึดอัดใจ เพราะการปกปด

ุ คาทางจริยธรรม และกระบวนการดําเนินงานอยางมี
ของผูบ ริหารทีใ่ หคณ

ความลับอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของบุคคลทีเ่ กีย่ วของ แตการเปดเผย

จริยธรรม โดยอาศัยหลักการและแนวคิดทางจริยธรรมในการสงเสริมจริยธรรม

ความลับก็จะเกิดผลกระทบตอผูป ว ย พยาบาลตองใชวจิ ารณญาณในการ ตัดสินใจ

ของบุคลากร
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สรุปเรื่อง
สภาการพยาบาลไดรบั หนังสือเรือ่ งรองเรียนจากผูเ สียหาย
ซึง่ เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ และเปนอาจารยพเิ ศษ
ของวิทยาลัยพยาบาลหลายแหงโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูเ สียหายไดถกู ทวงถามเรือ่ งการกูย มื เงินจํานวน 50,0000
บาท จากพยาบาลเทคนิครายหนึง่ โดยมีหลักฐานสัญญาเงินกูม าแสดง
แจงใหผเู สียหายทราบวาเปนสัญญาเงินกูท ที่ ําขึน้ เพือ่ เปนหลักฐานวา
ผูเ สียหายไดรบั เงินจากพยาบาลเทคนิคผูน นั้ เพือ่ ชวยใหสามารถสอบ
ผานเขาเรียนตอเปนพยาบาลวิชาชีพในวิทยาลัยพยาบาลแหงหนึง่ แต
เมือ่ ไมปรากฏชือ่ เปนผูส อบผานพยาบาลเทคนิคจึงนําสัญญาเงินกูม า
ขอรับเงินคืน ผูเสียหายปฏิเสธการคืนเงิน เนื่องจากไมเคยรับเงิน

พยาบาลเทคนิคจึงนําสัญญามาแสดงตอผูเ สียหายเพือ่ ขอ
เงินคืนตามสัญญา พยาบาลวิชาชีพใหการสารภาพวาไดทําเอกสารลง
ลายมือชื่อผูเสียหายปลอมเพื่อสงมอบใหพยาบาลเทคนิคถือไว
เปนหลักฐานเนือ่ งจากตนตองการเงินเพือ่ ใชเปนคาใชจา ยในการเดินทาง
ไปศึกษาตอตางประเทศ เมือ่ พยาบาลเทคนิคมาหารือเรือ่ งการสอบ
ไมผา นประกอบกับตนเองรูจ กั กับผูเ สียหายเนือ่ งจากเคยเปนลูกศิษย
จึงคิดแผนการหลอกลวงพยาบาลเทคนิคและตัง้ ใจวาเมือ่ กลับจากศึกษา
ตอตางประเทศแลวจะนําเงินมาคืนและไมคดิ วาพยาบาลเทคนิคจะ
กลานําสัญญาไปทวงเงินคืนจากผูเ สียหาย

การวิเคราะหกรณี
สาเหตุ: ความไมซื่อสัตยและขาดคุณธรรม

จากพยาบาลเทคนิค และลายมือ ชื่อในสัญญาก็มิใชลายมือของ

ประเด็นเชิงจริยธรรม

ผูเสียหาย

- กรณี พยาบาลวิชาชีพ:

จากการสอบสวนจริยธรรม พยาบาลเทคนิคใหการสารภาพ
วา ตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอ เนือ่ ง (2 ป) สอบ
หลายครัง้ แลวก็ไมสามารถผานการคัดเลือกได จึงไดปรึกษาพยาบาลวิชาชีพ

1. ขาดคุณธรรม หลอกลวงเพื่อนรวมวิชาชีพ
2. เจตนาทําลายชื่อเสียงอาจารย และองคกร
(วิทยาลัยพยาบาลที่เคยศึกษา)

ซึง่ เปนเพือ่ นกัน ไดรบั คําแนะนําวารูจ กั กับผูเ สียหายเปนอยางดี และผูเ สียหาย

- กรณี พยาบาลเทคนิค: ไมซื่อสัตย

สามารถใหความชวยเหลือในการสอบคัดเลือกเพือ่ เขาศึกษาตอได แต

การกระทําของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคเปนการประพฤติ

ตองจายเงินใหกบั ผูเ สียหายจํานวน 50,000 บาท โดยผูเ สียหายจะทําสัญญา

ผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ ฝาฝนขอบังคับ สภาการพยาบาลวาดวย

เงินกูใ หไวเปนหลักฐาน หากไมสามารถชวยใหผา นการคัดเลือกไดยนิ ดี

ขอจํากัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

คืนเงิน พยาบาลเทคนิคจึงไดมอบเงินใหกบั พยาบาลวิชาชีพเพือ่ นําไปมอบ

ผดุงครรภและการรักษาจริ ย ธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและ

ใหกับผูเสียหายและไดรับสัญญาจากพยาบาลวิชาชีพซึ่งลงนามโดย

การผดุงครรภ พ.ศ.2530 หมวด 1 หลักทัว่ ไป ขอ 1 ผูป ระกอบวิชาชีพฯ

ผูเ สียหายไวเปนหลักฐาน ตอมาวิทยาลัยประกาศผลการสอบ ปรากฏวา

ยอมดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพตอ

พยาบาลเทคนิคไมผา นการสอบคัดเลือกและไมสามารถติดตอพยาบาล

กฎหมายบานเมืองและขอ 3 ผูป ระกอบวิชาชีพฯ ยอมไมประพฤติ

วิชาชีพเพือ่ ขอเงินคืนได เนือ่ งจากพยาบาลวิชาชีพไดรบั ทุนไปศึกษาตอ

กระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ

ยังตางประเทศ
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ประเด็นทางกฎหมาย
พยาบาลวิชาชีพ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
264 ที่บัญญัติวา ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่ง

ผลการพิจารณาของกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติใหพกั ใชใบอนุญาต

สวนใด เติม หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ใน

ประกอบวิชาชีพ ของพยาบาลวิชาชีพเปนเวลา 2 ป ตามมาตรา 41(2)

เอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชือ่ ปลอม

แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลฯ 2528 และมีมติใหวา

ในเอกสาร โดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน

กลาวตักเตือน พยาบาลเทคนิคตามมาตรา 41 (4) แหงพระราชบัญญัติ

ถาไดกระทําเพือ่ ใหผหู นึง่ ผูใ ดหลงเชือ่ วาเปนเอกสารทีแ่ ทจริง ผูน นั้ กระทํา

วิชาชีพการพยาบาลฯ 2528

ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 341

..ผูเ สียหายไมไดแจงความจึงไมมกี ารพิจารณาทางอาญา..

บัญญัตวิ า ผูใ ดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ นื่ ดวยการแสดงขอความอัน
เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและโดยการ
หลอกลวงดังวานัน้ ไดไปซึง่ ทรัพยสนิ จากผูถ กู หลอกลวงหรือบุคคลที่
สาม หรือทําให ผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลทีส่ าม ทํา ถอน หรือทําลาย
เอกสารสิทธิ์ ผูน นั้ กระทําผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสาม
ป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

เชิญสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
ประเภท บุคคล (นาย / นาง / นางสาว ..................................นามสกุล...............................เลขที่สมาชิก.....................
ประเภท หนวยงาน / บริษัท ..............................................................................................
วารสารสภาการพยาบาล Thai Journal of Nursing Council
เปนวารสารเผยแพรบทความวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
ออกปละ 4 ฉบับ ฉบับ ม.ค. - มี.ค. ฉบับ เม.ย. - มิ.ย. ฉบับ ก.ค. - ก.ย. ฉบับ ต.ค. - ธ.ค.
สมัครเปนสมาชิกมีกําหนด..............ป เริ่มตั้งแตฉบับที่ ..............ป..................ถึงฉบับที่............ ป................
อัตราคาสมาชิก
1 ป
220 บาท
3 ป
600 บาท
ราคาจําหนายปลีกเลมละ 60 บาท
สนใจสมัครสมาชิกวารสารไดโดยตรง ทีส่ ํานักงานสภาการพยาบาล Download ใบสมัครสมาชิก และแบบชําระเงินไดที่ เว็บไซต www.tnc.or.th
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จับตามอง

เรือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 มีนาคม 2559

1) ขอเสนอการแกปญหากําลังคนสายงานพยาบาลวิชาชีพ
ตามที่สภาการพยาบาลไดนําเสนอการแกไขปญหากําลังคนดานการพยาบาลทั้งระบบ ทั้งดานการ
ผลิต การใชและการพัฒนาศักยภาพนั้น ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 ในฐานะ
ประธานคณะทํางาน จัดทําขอเสนอการแกไขปญหากําลังคน สายงานพยาบาลวิชาชีพ ในกระทรวง
สาธารณสุข ไดนําเสนอที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 โดยไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา แบงตามกลุม
อายุของกําลังคน สายงานพยาบาล ดังนี้

กลุมอายุ

ปญหาที่สงผลใหลาออก

ทางเลือกในการแกปญหา

1. นอยกวา 30 ป
For fill D-S gaps

- งานไมมั่นคง ไมไดเปนขาราชการ
- คาตอบแทนนอยเมื่อเทียบกับภาระงาน

1. ขออัตราตําแหนงขาราชการเพมิ่ ปละ4000 อัตรา
2. จางงานเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบสาขาขาดแคลน เงินเดือนขั้นต่ําสูงกวาปกติ
3. เพิ่มคาตอบแทนWorkload มีBonus incentive

2. 30 - 40 ป
For retention

- ความรับผิดชอบสูงขึ้น ไมไดบรรจุ
- คาตอบแทนไมสอดคลองกับภาระงาน
- กําลังคนรุน นีเ้ หลือลดนอยลง ทํางานหนักมากขึน้
ตองสอนงานพยาบาลใหมที่หมุนเวียนลาออก
- ไมมีโอกาสศึกษาตอ
- Burn out

1. ปรับ เปนขาราชการ
2. สงเสริมการศึกษาตอ เพิ่มระดับตามความเชี่ยวชาญ
3. คาตอบแทนเพิ่มตาม competency
4. ความกาวหนาแบบพิเศษ สําหรับ High
performance nurse

3. 40 - 50 ป และ >50 - 60 ป
For retention
And increase
productivity

- 15.12% อายุ 45-49 ป มีทักษะในวิชาชีพสูง
มากกวาครึง่ เงินเดือนตัน ไมกา วหนาและ Burn out
- ไมกาวหนาเลื่อนเปนชํานาญการพิเศษไมได
เพราะไมมตี ําแหนงยุบรวม
- เงินเดือนตัน
- ขาดพยาบาลรุนใหมทําใหยังตองขึ้นเวร
- เปนหัวหนาตึก ความรับผิดชอบสูงขึ้นรับงาน
หลากหลายหนาทีแ่ ตไมกา วหนา
- Burn out

1. ความกาวหนาใหเปนระดับชํานาญการพิเศษทุก
ตําแหนงตามเกณฑ โดยไมตองยุบรวม
2. ความกาวหนาใหเปนผูเชี่ยวชาญบางตําแหนงตาม
เกณฑ โดยไมตองยุบรวม
3. Job rotation เชน ยายไปเปนอาจารย, APN
Primary care cluster
4. Early retirement
5. ขยายอายุเกษียณอาจารยพยาบาล

แกปญหาพื้นฐาน

1. เพิ่มการผลิตและใชงานกําลังคนระดับผูชวย Task shifting เพื่อลดภาระงาน และพยาบาลไดทํางานเต็มศักยภาพ

2. การจัดบริการรูปแบบพิเศษเพื่อใหหนวยบริการ มีรายได และมีการบริหารกําลังคนแบบพิเศษ

ทัง้ นีข้ อ เสนอทัง้ หมดปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับในหลักการแลวโดยจะแตงตัง้ คณะทํางานเพือ่ คํานวณเงินงบประมาณทีต่ อ งใชทงั้ หมด
วาจะเปนจํานวนเทาใดเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
8 จดหมายขาวสภาการพยาบาล
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2) ความเคลือ่ นไหวของกลุม ผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาลทีเ่ รียก

ตัวเองวาสหภาพพยาบาลแหงประเทศไทย และการขอใชสทิ ธิ
ของสมาชิกสามัญตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ พ.ศ. 2528 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
มาตรา 12 (2)

ดวยมีความเคลือ่ นไหวการรวมกลุม กันของผูป ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลทีเ่ รียกตัวเองวาสหภาพพยาบาลแหงประเทศไทย ภายใต
การจัดประชุมวิชาการของสํานักกฎหมายแพทย กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข ใชชอื่ การประชุมวิชาการ เรือ่ ง “กฎหมายการแพทย
กับการคุมครองวิชาชีพพยาบาล” เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2559
ณ หองประชุมแสงสิงแกว อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย และไดเชิญ
นายกสภาการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย และ
ผูอ ํานวยการสํานักการพยาบาล สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข อภิปราย
เรือ่ ง “พยาบาลไทยยุคปฏิรปู ....ทิศทางกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล”
สวนวิทยากรในหัวขออืน่ ๆเปนกลุม บุคคลทีเ่ รียกตัววาสหภาพพยาบาล
แหงประเทศไทย พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย และ พญ. เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา และ
ทีป่ รึกษากรรมาธิการดานสาธารณสุข สนช. ในการประชุมครัง้ นีไ้ ดมี
การลาลายเซ็นเพือ่ ขอใชสทิ ธิตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ.2528 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมป 2540 ถึงนายกสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาล และสภานายกพิเศษแหงสภาการพยาบาล
ตามมาตรา 12 (2) ขอใหสภาการพยาบาลดําเนินการโดยไมชักชา
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับหนังสือนี้ในเรือ่ งดังตอไปนี้
1. ขอใหสภาการพยาบาลเปดประชุมใหญสมาชิกวิสามัญ
ทัว่ ประเทศ เพือ่ รับฟงปญหาและขอเสนอของสมาชิกตามกฎหมาย
และของสมาชิกทั้งที่เปนและยังไมไดเปนสมาชิกสหภาพพยาบาล
แหงประเทศไทยในประเด็นทีส่ าํ คัญตามทีป่ รากฏใน สาธารณะแลว
หรือที่จะเสนอตอไป

2. ใหจดั การเลือกตัง้ ผูแ ทนของสมาชิกเขาไปเปนกรรมการ
โดยมีความเปนตัวแทนอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อใหกิจการของสภา
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย โดยใหพจิ ารณาในประเด็นเกีย่ วกับ
สัดสวนผูที่เขามาเปนกรรมการยังขาดความเปนผูแทนโดยสภาพ
กลาวคือ ไดคะแนนรับเลือกตัง้ ต่ํากวารอยละ 20 ของสมาชิกเมื่อ
เทียบเคียงกับกฎหมายทัว่ ไปเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ขอเสนอใหปรับปรุง
3. ใหสภาการพยาบาลทําหนาที่ตามกฎหมายในเรื่องที่
เกีย่ วของกับการพยาบาลฯ และผูป ระกอบวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ
ทีพ่ ยาบาลประสบอันเกีย่ วของตามทีป่ รากฏตอสาธารณะและตามที่
จะไดเพิ่มเติมแจงในที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ตามมาตรา 7 (5) และ (7)
ในการนีเ้ ลขาธิการสภาการพยาบาลแจงวาอยูร ะหวางการ
ตรวจสอบสถานภาพของผูล งลายมือชือ่ วาเปนสมาชิกสภาการพยาบาล
ครบ 50 คนหรือไม
นายกสภาการพยาบาลไดชแี้ จงใหทปี่ ระชุมทราบวาทีผ่ า นมา
สภาการพยาบาลไดจดั ทําขอเสนอนโยบายถึงทัง้ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานตางๆ รวมทัง้ สภาปฏิรปู แหงชาติ เพือ่ เสนอแนวทางการแกไข
ปญหาความเหลือ่ มล้ําของผูป ระกอบวิชาชีการพพยาบาลและการผดุงครรภ
ในทุกๆ ดานแลว และไดตดิ ตามอยางตอเนือ่ ง แตผลลัพธทไี่ ดอาจไมได
ทัง้ หมดและไมไดในทันที เพือ่ ไมใหเกิดความแตกแยกในวิชาชีพการพยาบาล
ซึง่ ทัง้ สภาการพยาบาลและกลุม ผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาลทีเ่ รียก
ตัวเองวาสหภาพพยาบาลแหงประเทศไทยตางมีเจตนารมณเดียวกันใน
การทีจ่ ะ ผลักดันใหพยาบาลไดรบั ความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ
สภาการพยาบาลจะตองชีแ้ จงทําความเขาใจตอสมาชิกใหเขาใจบทบาท
ภารกิจหนาทีข่ องสภาการพยาบาล และควรทีจ่ ะไดเขารวมชวยกันผลักดัน
ขอเรียกรองอยางเปนเอกภาพของวิชาชีพ เนือ่ งจากการแกไขกฎหมาย
วิชาชีพไมสามารถที่จะแกปญหาความเปนธรรมในวิชาชีพได
เนือ่ งจากความเปนธรรมเปนเรือ่ งของการบริหารราชการในกระทรวง
สาธารณสุข บุคลากรในวิชาชีพตองรวมมือรวมใจกันเทานัน้ จึงจะสามารถ
เรียกรองผลักดันได
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3) คณะกรรมการการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ
รองศาสตราจารย ดร.ศิริอร สินธุผูแทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
รายงานการดําเนินการของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบใหใชหมายเลขโทรศัพทกลาง เบอร 911 เป น Single Number
เพื่ อ ใช แ จ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ซึง่ ตํารวจจะเปนผูรับสายแลวเชื่อมโยงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทัง้ การแพทย
ฉุกเฉินดวย

2. กองทุนการแพทยฉุกเฉิน อยูในระหวางการพูดคุยกันใน 3 กองทุน คือ บัตรทอง ประกันสังคม และ
สวัสดิการขาราชการ เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการดูแลฉุกเฉินภายใน 72 ชั่งโมง จะตองไมมกี ารปฏิเสธผูปวย
โดยใชสิทธิเบิกจายจากเงินกองทุนการแพทยฉุกเฉินไมวา จะเปนโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนซึ่งในทางปฏิบัติ
โรงพยาบาลเอกชนยังมีปญหาอยู

3. แผนพัฒนากําลังคนดานการแพทยฉุกเฉิน บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉกุ เฉินนั้นประกอบไป
ดวยคนจากหลายหนวยงาน ทัง้ บุคลากรดานหนา เจาหนาทีส่ อื่ สาร เจาหนาทีก่ ูชีพระดับตางๆ ทีต่ อ งทํางานสอด
ประสานกัน ปจจุบนั กําลังคนยังไมเพียงพอ การผลิต Paramedic ยังมีนอ ยมาก กําลังคนสวนใหญเปนพยาบาล ใน
สายงาน ER

4. ตูช ว ยชีวติ ฉุกเฉิน ( EMD) ซึง่ สถาบันการแพทยฉกุ เฉินพยายามกระจายใหครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ปจจุบนั มี
ปญหาเรื่องของผลประโยชนทับซอน จึงตองชะลอการดําเนินการไวกอน

5. การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมพัฒนาระบบการแพทยฉกุ เฉิน โดยจะตองมีโครงสราง
หนาที่ และภาระงานในการจัดตั้งหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินที่ชดั เจน ซึง่ จะทําใหเพิม่ ความครอบคลุมในการ
ใหบริการ และทําใหประชาชนไดรับการบริการทางการแพทยฉุกเฉินที่รวดเร็ว ทันทวงที รวมถึงจะทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพในการชวยเหลืออยางตอเนือ่ ง เนื่องจากทองถิ่นเขาใจพืน้ ที่และปญหาเปนอยางดี
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สมาชิกถามมา... สภาตอบ
Q: ดิฉันมีภาระยุงๆ เลยลืมตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะนี้
ใบอนุญาตหมดอายุไปแลว 2 เดือนหากดิฉันจะแกวันเดือนปใน
ใบอนุญาตของตนเอง จะทําไดไหมคะ

Q:

ไดทราบวามีการจัดตั้งสหภาพพยาบาลขึ้น และมีการรับ

สมัครสมาชิก ขอเรียนถามวา เปนสมาชิกสภาการพยาบาล และ
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยแลวจะตองเปนสมาชิกสหภาพ
พยาบาลอีกหรือไม

A:

การจัดตั้ง “สหภาพพยาบาลแหงประเทศไทย”
เปนการรวมกลุมของพยาบาลกลุมหนึ่ง ไมพบวาไดดําเนินการจด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใดๆ ในประเทศไทย จึงไมมีฐานะ
เปนนิตบิ คุ คลเพือ่ จะมีอํานาจตามกฎหมายทีจ่ ะดําเนินการใดๆ แทน
สมาชิกได กรณีนจี้ งึ แตกตางจากสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย ทีม่ ฐี านะเปนนิตบิ คุ คล และมีอํานาจตามทีก่ ฎหมาย
จัดตั้งกําหนดไวใหกระทําการแทนสมาชิกได
การจะสมัครเขาเปนสมาชิกองคกรใด พยาบาลควรตรวจสอบ
ฐานะขององคกรนัน้ รวมทัง้ วัตถุประสงคของการจัดตัง้ และประโยชนที่
จะไดรับจากการเขาเปนสมาชิก
ทัง้ นี้ เพือ่ มิใหเกิดปญหาการถูกนํารายชือ่ ไปกลาวอางโดย
ตนเองไมทราบหรือถูกนําเอกสารสวนบุคคล เชน บัตรประชาชน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปใชโดยผิดกฎหมาย

A:

การตอใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตหมดอายุใหสมาชิก

ดําเนินการตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการขึน้ ทะเบียน การ
ออกใบอนุญาต การต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ใบอนุญาตเปน ผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ พ.ศ. 2545 ขอ 20 – 23 หากเก็บหนวยการศึกษา
ตอเนื่อง (CNEU) ครบ 50 หนวย จะตองสอบวัดความรูกฎหมาย
และจริยธรรม 1 ชุดวิชา แตถา เก็บหนวยการศึกษาตอเนือ่ งไมครบ 50
หนวย หรือครบ 50 หนวย แตขอตออายุชา กวา 1 ป จะตองสอบ
วัดความรู 8 ชุดวิชา ซึง่ การสอบวัดความรูท งั้ 2 กรณี ก็เพือ่ ใหสมาชิก
ใหความสําคัญกับการตอใบอนุญาต ซึง่ สภาการพยาบาลกําหนดให
สมาชิกสามารถตอใบอนุญาตไวลว งหนา 180 วัน กอนใบอนุญาต
หมดอายุ
การแกไขวัน เดือน ป หมดอายุในใบอนุญาต ไมสามารถกระทํา
ไดเพราะเปนการกระทําอันผิดกฎหมายฐานปลอมแปลงเอกสาร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และเปนการกระทําผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 ขอ 4 และขอ 6
นอกจากนี้การปลอยใหใบอนุญาตหมดอายุ จะทําให
สมาชิกมีปญหากับการประกอบวิชาชีพ และสิทธิในการไดรับเงิน
พตส. ดวย

ใหความสําคัญกับการตอใบอนุญาต หากหลงลืม
จนใบอนุญาตหมดอายุ อยาแกไขวัน เดือน ป ของวันหมดอายุ
เพราะจะนําไปสูปญหาที่รุนแรงทั้งคดีอาญาและจริยธรรม
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มุมการศึกษาตอเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร
คําถามที่พบบอย
Q: การลงทะเบียนบทความวิชาการตองทําอยางไร
A:

การลงทะเบียนซือ้ บทความวิชาการ สามารถโหลด

แบบฟอรมไดจาก www.ccne.or.th เรือ่ ง การลงทะเบียนเพือ่ สะสม
หนวยคะแนนจากบทความวิชาการ กรอกขอมูลตามแบบฟอรม
แลวสงมาทีศ่ นู ยการศึกษาตอเนือ่ งฯ การสงเอกสาร มายังศูนย
การศึกษาตอเนื่องฯ สามารถดําเนินการได 3 วิธี ดังนี้
1) ยืน่ เอกสารแบบฟอรมการลงทะเบียน และชําระเงินสด
ที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ สภาการพยาบาล
2) ทาง Fax. หมายเลข 0 2580 1996 หลั ง จาก Fax.
เอกสารขอใหโทรศัพทแจงเจาหนาที่ ที่ 0 2596 7564, 0 2596 7566
การชําระเงินทางธนาณัติ ไมสามารถสงเอกสารมาทาง Fax. ได
เนื่องจากตองใชไปรษณีย ธนาณัติ ฉบับจริง ในการดําเนินการขึ้น
เงินที่ไปรษณีย จึงตองสงธนาณัติ ฉบับจริงมายังสภาการพยาบาล
3) สงทางไปรษณีย มาที่ ศูนยการศึกษาตอเนือ่ งสาขาพยาบาล
ศาสตร สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข
ถ. ติวานนท ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

Q: คะแนนที่เหลือจากการตออายุใบอนุญาตแตละครั้ง
สามารถเก็บสะสมไวใชในครั้งตอไปได หรือไม

A: การตออายุใบอนุญาตฯ แตละครั้งตองใชคะแนน
50 หนวยคะแนน คะแนนทีม่ ากกวา 50 หนวยคะแนน ไมสามารถเก็บ
ไปใช ใ นการต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ ครั้ ง ต อ ไปได เมื่ อ ต อ อายุ
ใบอนุญาตแลวคะแนนทีเ่ หลือจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
เพือ่ ใหทา นเริม่ เก็บสะสมหนวยคะแนนในรอบใหม ตัง้ แตวนั ที่ออก
ใบอนุญาตเปนตนไป
12 จดหมายขาวสภาการพยาบาล

Q: การเก็บหนวยคะแนนของพยาบาลที่ขนึ้ ทะเบียนเวช
ปฏิบัตติ องเก็บ 50 หนวยคะแนน หรือ 80 หนวยคะแนน

A:

1) ในกรณีที่สมาชิกจบการพยาบาลเฉพาะทาง

เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปฯ ในชวงของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปจจุบนั
เชน ใบอนุญาตฯ อนุมตั ิ 24 ธ.ค. 55 หมดอายุ 23 ธ.ค. 60 อบรมพยาบาล
เวชปฏิบัติป 2556 สมาชิกจะไดรับคะแนน 50 หนวยคะแนน จาก
การอบรมเวชปฏิบัติ เพื่อใชตออายุใบอนุญาตฯ ป 2560 ไดเลย
2) สมาชิกทีจ่ บการพยาบาลเวชปฏิบตั กิ อ นวันทีใ่ บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพอนุมตั ิ เชน อบรมเวชปฏิบตั ิ ป 2554 ใบอนุญาตฯ
อนุมัติ 24 ธ.ค. 55 หมดอายุ 23 ธ.ค. 60 ตองเก็บสะสมหนวย
คะแนนในการตออายุใบอนุญาตฯ 50 หนวยคะแนน เทากับสมาชิก
ทานอืน่ ๆ แตมเี งือ่ นไขวาใน 50 หนวยคะแนนนัน้ ตองมีการฟน ฟู
ความรูท างดานเวชปฏิบตั อิ ยางนอย 30 หนวยคะแนน รวมกับหนวย
คะแนนอื่นๆ 20 หนวยคะแนน

Q: เรียนจบปริญญาโท ปริญญาเอก ทางการพยาบาล
ทําไมไมมีหนวยคะแนนในระบบเชนเดียวกับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

A:

ผูท ศี่ กึ ษาจบปริญญาโท ปริญญาเอก ใหนําสําเนา

ปริญญาบัตร และหนังสือรายงานผลการศึกษา (ฉบับจริง) กรณียงั
ไมสําเร็จการศึกษาใชใบรายงานผลการศึกษา เสนอศูนยการศึกษา
ตอเนือ่ งฯ พิจารณาใหการรับรองหนวยคะแนนเปนรายบุคคล

Q: ทํางานอยูตางประเทศ ตองตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของประเทศไทย ไมสามารถมาอบรมใน
ประเทศไทยได จะสะสมหนวยคะแนนอยางไร
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A:

1) การอบรม ศึกษาตอในตางประเทศที่ไดรับรอง

หนวยคะแนนจากหนวยงาน / องคกรวิชาชีพที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตอเนือ่ งของแตละประเทศ สามารถเทียบเคียงเปนหนวยคะแนน
การศึกษาตอเนื่องของสภาการพยาบาลได ทานตองนําใบประกาศ
หรือหนังสือรับรองทีร่ ะบุหนวยคะแนนทีท่ า นไดรบั จากการเขาอบรม
(ถามีกําหนดการอบรมใหสําเนาแนบดวย) สงใหศูนยการศึกษา
ตอเนือ่ งฯ พิจารณาและใหการรับรองหนวยคะแนนเปนรายบุคคล กรณี
ที่ ไ ม มี ก ารระบุ ห น ว ยคะแนนใน ใบประกาศหรื อ ใบรั บ รอง
ให แ นบกําหนดการ / รายละเอียดการอบรม สงศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯ พิจารณาใหการรับรองหนวยคะแนนเปนรายบุคคล
2) ทานสามารถสะสมหนวยคะแนนไดจากการศึกษาดวย
ตนเองจากบทความวิชาการ และตอบคําถามทายบทความวิชาการโหลด
แบบฟอรมไดที่ www.ccne.or.th นอกจากนี้ทานยังสามารถสะสม
หนวยคะแนนไดจากบทความวิชาการที่ online ใหกบั สมาชิกศึกษา
และตอบคําถามเพือ่ สะสมหนวยคะแนนโดยไมมคี า ใชจา ยใดๆ บทความ
ดังกลาวจะ online ใหกบั สมาชิกทีย่ งั ขาดหนวยคะแนนเล็กนอยปละ
3 บทความ
3) ขอคําแนะนําเพิ่มเติมไดจากเจาหนาที่ ศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯ 0 2596 7562-66 หรือ E-mail: cnethai@gmail.com

Q: 11. หนวยคะแนนที่มี (--*) (--**) หมายความวาอยางไร
A: คะแนนที่มี * เชน 10* หมายความวาเปนหนวย
คะแนนที่ทานไดจากการเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องสาขา
การแพทย หรือวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ทานสามารถใชหนวยคะแนน
ดังกลาวไดเพียง 10 หนวย คะแนน (10*) ในรอบการสะสมหนวย
คะแนน 5 ป ตองสะสมหนวยคะแนนทางการพยาบาลอีกไมนอย
กวา 40 หนวยคะแนน รวมเปน 50 หนวยคะแนน เพื่อใชในการ
ตออายุใบอนุญาตแตละครั้ง
คะแนนทีม่ ี ** เชน 20 ** หมายถึงหนวยคะแนนทีไ่ ดจาก
การเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนือ่ งสาขาการแพทย หรือวิทยาศาสตร
สุขภาพเพือ่ พัฒนางานทีต่ นเองรับผิดชอบไดแก งานวิสญ
ั ญีพยาบาล
งานทันตกรรม ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานดังกลาว สามารถ
สะสมหนวยคะแนนที่มี ** ไดไมเกิน 20 หนวย คะแนน (20**)
ในรอบการสะสมหนวยคะแนน 5 ป ตองสะสมหนวยคะแนน
ทางการพยาบาลอีกไมนอยกวา 30 หนวยคะแนน รวมเปน 50
หนวยคะแนน เพื่อใชในการตออายุใบอนุญาตแตละครั้ง

เชิญสมัครสมาชิกวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research
ประเภท บุคคล (นาย / นาง / นางสาว ..................................นามสกุล...............................เลขที่สมาชิก.....................
ประเภท หนวยงาน / บริษัท ..............................................................................................
เปนวารสารนานาชาติที่เผยแพรผลงานวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภเปนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ
ออกปละ 4 ฉบับ ฉบับ ม.ค. - มี.ค. ฉบับ เม.ย. - มิ.ย. ฉบับ ก.ค. - ก.ย. ฉบับ ต.ค. - ธ.ค.
สมัครเปนสมาชิกมีกําหนด..............ป เริ่มตั้งแตฉบับที่ ..............ป..................ถึงฉบับที่............ ป................
อัตราคาสมาชิก 1 ป
ประเภทหนวยงาน / บุคคลทั่วไป 500 บาท
ประเภทสมาชิกสภาการพยาบาล 400 บาท
ประเภทสมาชิกตางประเทศ
60 US $
ราคาจําหนายปลีกเลมละ
150 บาท

สนใจสมัครสมาชิกวารสารไดโดยตรง ทีส่ ํานักงานสภาการพยาบาล Download ใบสมัครสมาชิก และแบบชําระเงิน
ไดที่ เว็บไซต www.tnc.or.th โทรศัพท 02-596-7526 โทรสาร 02-589-7121
ปที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559
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ตออายุใบอนุญาตฯ เชิญทางนี้คะ
ผูป ระกอบวิชาชีพฯ สามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ไดกอนวันหมดอายุของใบอนุญาตฯ 180 วัน
ชวงเวลาการยื่นเอกสาร
ใบอนุญาตฯ หมดอายุ เดือน

เริ่มยื่นเอกสาร

หมดเขตการยื่นเอกสาร

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

มิถุนายน 2559

ถึงวันทีใ่ บอนุญาตฯ หมดอายุ

มีนาคม - เมษายน 2560

ตุลาคม 2559

ถึงวันทีใ่ บอนุญาตฯ หมดอายุ

กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

กุมภาพันธ 2560

ถึงวันทีใ่ บอนุญาตฯ หมดอายุ

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

มิถุนายน 2560

ถึงวันทีใ่ บอนุญาตฯ หมดอายุ

โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (Download คําขอจาก www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและตออายุใบอนุญาตฯ)
กรอกแบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ทญ.6 (ติดรูปที่คําขอ)
กรอกแบบคําขอตออายุบัตรสมาชิก สพ.4 (ติดรูปที่คําขอ)
แบบชําระเงิน โอนผานระบบธนาคาร Teller Payment (ธนาคารกรุงไทย เทานั้น)

แนบเอกสารประกอบคําขอ ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ กรณีใชยศ
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
จํานวน 1 ชุด
5. ภาพถายขนาด 1 นิ้ว (ภาพถายหนาตรง ถายไวไมเกิน 6 เดือน ไมใชรูปถาย Scan)
จํานวน 2 รูป
6. สําเนาเอกสารแสดงการเก็บหนวยคะแนน ไมนอยกวา 50 หนวยคะแนน
จํานวน 1 ชุด
7. คาธรรมเนียม กรณียื่นดวยตนเอง ชําระเงินสด พรอมยื่นหลักฐาน ณ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ สภาการพยาบาล
กรณียื่นทางไปรษณีย โอนเงินผานระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย และแนบสําเนาการโอนเงินมาพรอมหลักฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสอบหนวยคะแนน

www.ccne.or.th
www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ

คาธรรมเนียม
จัดสงเอกสาร

สํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ

ติดตอสอบถาม

งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ โทร

14 จดหมายขาวสภาการพยาบาล

0-2596-7555-61
ปที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559

การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
กรณีใบอนุญาตหมดอายุแลว
ผูประกอบวิชาชีพฯ ทีใ่ บอนุญาตหมดอายุ และประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหมจะตองขอรับการประเมินความรูฯ
เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ใหม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูที่มีหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง (CNEU) ครบ 50 หนวยคะแนน และยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตฯ ใหม ภายใน 1 ป
นับแตวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ ตองประเมินความรูฯ 1 รายวิชา คือวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
2. ผูท มี่ หี นวยคะแนนการศึกษาตอเนือ่ ง (CNEU) ไมครบ 50 หนวยคะแนน หรือครบ 50 หนวยคะแนน แตยนื่ เอกสาร ขอรับใบอนุญาตฯ
ใหม ชากวา 1 ป ตองประเมินความรูฯ 8 รายวิชา
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (Download คําขอจาก www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและตออายุใบอนุญาตฯ)
- กรอกแบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ทญ.8 (ติดรูปที่คําขอ)
- กรอกแบบคําขอตออายุบัตรสมาชิก สพ.4 (ติดรูปที่คําขอ)
- กรอกแบบคําขอสมัครสอบประเมินความรูฯ ปร.1 (ติดรูปที่คําขอ)
แบบชําระเงิน โอนผานระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย เทานั้น
แนบเอกสารประกอบคําขอ
1. สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ กรณีใชยศ

จํานวน 2 ชุด

2. สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาการพยาบาล

จํานวน 2 ชุด

3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ

จํานวน 2 ชุด

4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)

จํานวน 2 ชุด

5. ภาพถายขนาด 1 นิ้ว (ภาพถายหนาตรง ถายไวไมเกิน 6 เดือน ไมใชรูปถาย Scan)

จํานวน 2 รูป

6. สําเนาเอกสารแสดงการเก็บหนวยคะแนน ไมนอยกวา 50 หนวยคะแนน (กรณี เงือนไข ขอ 1)

จํานวน 2 ชุด

7. คาธรรมเนียม กรณียื่นดวยตนเอง ชําระเงินสด พรอมยื่นหลักฐาน ณ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ กรณียื่นทางไปรษณีย โอนเงิน
ผานระบบธนาคาร และแนบสําเนาการโอนเงินมาพรอมหลักฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม

www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ/ กรณียื่นหลังหมดอายุ

ประกาศ

กําหนดการประเมินความรูฯ สมัครสอบประเมินความรูฯ กําหนดวันรับสมัคร ตารางสอบ ศูนยสอบฯ
ทางเว็บไซด www.tnc.or.th

จัดสงเอกสาร

สํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขารับการประเมินความรู ฯ ไดที่ www.tnc.or.th กอนวันเขารับการประเมินความรูฯ 1 สัปดาห

ติดตอสอบถาม งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ โทร 0-2596-7555- 61

ฝายสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ โทร 0-2596-7550- 54
ปที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559
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จ ด ห ม า ย ข า ว

สภาการพยาบาล
Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter

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 นางสาวจั นทรทิม า กาญจนะวีระ นางสาวลักขณา แก วธรรม
สภาการพยาบาล
บริษัท ศิริยอดการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด
199,500 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....................................................

