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พี่ๆ  ทีเ่คารพ  และเพือ่นๆ นอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 

 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัย อ านาจคุณพระศาสดาทุกพระองค์ โปรดอ านวยพร และคุ้มครอง

ให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่สิ่งท่ีดีงามพร่ังพร้อมด้วยความสุขสดชื่น      

สมปรารถนาตลอดไป  

14-15 ธนาคารความดี 

ฉบับนี้มีอะไร 

3 สภาการพยาบาลและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4-5 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลคลินิกเฉพาะสาขา Residency Training 

6 จับตามอง:ปัญหาข้อกฎหมายที่ควรระวังกับการรับจ้างฉีดว ัคซีน 

10-11 สภาการพยาบาลออกแถลงการณ์ต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิต 

     

จดหมายข่าวฉบับนี้ได้ตีพิมพ์ภาพท่ีสภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ท่ัวประเทศ ร่วมกับมูลนิธิรางวัลรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2560 เวลา 10. 00 น.  
เพื่อให้พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ได้รับทราบท่ัวกัน นอกจากนั้นมีข่าวการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลคลินิกเฉพาะสาขา และการจัดท าหลักสูตรต้นแบบ เมื่อวันท่ี 18-19 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ภายหลังการประชุมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรต้นแบบแต่ละสาขา ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววัน 
ส าหรับเรื่องอื่นๆ ก็น่าสนใจ ขอเชิญติดตามได้ 

8-9 สาระน่ารู้:สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

12-13 สมาชิกถามมา...สภาตอบ 

 บรรณาธกิารแถลง 

7 กรณตีัวอย่างเพื่อการเรียนรู้:เปิดเผยความลับของผู้ป่วย 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 
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    ต า ม ท่ี ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล แ ล ะ มู ล นิ ธิ       
ร า ง วั ล สม เด็ จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงความจ านงขอเป็น
เ จ้ าภ าพ ในการบ า เพ็ญกุ ศลสวดพระอภิ ธ ร รม         
พระบรมศพ เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ
ถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากการพระราชพิธี       
ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) แล้วนั้น 
ส านักพระราชวัง ได้แจ้งก าหนดการเป็นเจ้าภาพของ
สภาการพยาบาล และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรี     
นครินทราบรมราชชนนี ในวันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2560 
เวลา 10.00 น. ในการนี้นายกสภาการพยาบาล      
รอ งศาสตราจารย์  ด ร . ทั ศนา  บุญทอง  พร้ อม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล และคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 50 คน เข้าร่วมบ าเพ็ญ
กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ในวันเวลาดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน. 

   
 

      

สภาการพยาบาล และ มูลนิธริางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
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 สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
นโยบายและวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
เฉพาะสาขา มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการ
ฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา โดยมีนายก
สภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา    บุญทอง  
เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุ
เจริญกุล เป็นรองประธาน 

ในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น จากความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าความ
ต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อน ต้องการการรักษาพยาบาล
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พยาบาลควรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะเป็นพยาบาลเฉพาะทางและพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญ สามารถให้การพยาบาลโดยตรงผู้รับบริการเฉพาะ
กลุ่ม เฉพาะโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพยาบาลเกิด
ความก้าวหน้าและคงอยู่ในวิชาชีพให้นาน สภาการพยาบาล
จึงเห็นสมควรให้มีระบบการพัฒนาพยาบาลให้มีความ
ช านาญเฉพาะเฉพาะทาง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตั้งแต่
ส าเร็จการศึกษาและมีความเป็นไปได้ไม่เกิดความสูญเปล่า 
ระบบการการศึกษาในปัจจุบันเน้น Transformative edu-
cation การพัฒนาพยาบาล ต้องพัฒนาเป็น Transforma-
tive practice ด้วย คือการท างานจะต้องปรับปรุงคุณภาพ
การพยาบาล ที่ เน้นผลลัพธ์ (outcome based) และมี
งานวิจัยสนับสนุน การปฏิบัติการพยาบาลต้องเป็นทีม 
ทักษะผสมผสาน (skill mixed) ที่ประกอบด้วย  

ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพผู้ เชี่ยวชาญ (APN) 
ผู้บริหารทางการพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และ
อาจารยพ์ยาบาล/นักวิจัยทางการพยาบาล  

การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นพยาบาล
เฉพาะทางตามแนวคิดการฝึกอบรมการพยาบาลทาง
คลินิกเฉพาะสาขา ที่สภาการพยาบาลก าลังพัฒนา
หลักสูตรต้นแบบและระบบการฝึกอบรม เน้นการ
อบรมพยาบาลเริ่มตั้งแต่จบใหม่ให้มีสมรรถนะ
พยาบาลเฉพาะทางคลินิกในสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
โดยจะด าเนินการตามแนวคิดของBennerและกรอบ
แนวคิดบันไดความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง
ต้องวางแผนและด าเนินการอย่างเป็นระบบร่วมกัน 
ขององค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล/
สถานบริการพยาบาล 

ขณะนี้สภาการพยาบาลอยู่ระหว่างการพัฒนา
หลักสูตรต้นแบบและวางแผนการจัดการฝึกอบรมการ
พยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาดังกล่าว โดยได้เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานโดยตรงในสาขาการพยาบาล
ทางคลินิกที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพปัจจุบันทั้ง
พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์
พยาบาล ผู้แทนสมาคม/ชมรมการพยาบาลเฉพาะ
สาขา ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการ
สภาการพยาบาล มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
เฉพาะสาขาและการจัดท าหลักสูตรต้นแบบ”  

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา 
Residency Training 
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ในวันที่  18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ในการประชุม
ดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน ได้ระดมความคิด
ระบุสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่ต้องพัฒนา ก าหนด
สมรรถนะที่คาดหวัง เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบสุขภาพและทักษะส าคัญที่ต้องการให้พยาบาล  
ที่ปฏิบัติงานทางคลินิกสาขาต่างๆ ต้องปฏิบัติได้  สภา
การพยาบาลใช้สมรรถนะดังกล่าวเป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต้นแบบแต่ละสาขา หลักสูตรต้นแบบ
การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาที่สภาการพยาบาล
อยู่ระหว่างการจัดท ามี 12 สาขา ได้แก่ 1)การพยาบาล
อายุรศาสตร์และแขนงย่อย 2)การพยาบาลศัลยศาสตร์
และแขนงย่อย 3)การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และ
แขนงย่อย  4)การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและ
แขนงย่อย 5)การพยาบาลชุมชน 6) การผดุงครรภ์ 7)
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 8)การพยาบาลจักษุ  9)การ
พยาบาลหู คอ จมูก 10)การพยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง 11)
การพยาบาลแบบประคับประคอง 12)การพยาบาลปริ
ศัลยกรรม  
 ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอีกครั้งว่า
การจัดการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะ
สาขา เน้นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพทีจบใหม่ได้
พัฒนาความรู้ ทักษะการพยาบาลทั่วไป และทักษะการ
พยาบาลเฉพาะทางในสาขาที่ปฏิบัติงานด้วยการเข้า
ร่วมโครงการอบรมตามก าหนดการการอบรมและฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล ทักษะเฉพาะที่ออกแบบให้มีความ
เป็นไปได้ในการเข้ารับการอบรมควบคู่การปฏิบัติงาน 
การอบรมจะใช้วิธีการที่หลากหลายในเวลา 3 ปี  

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา 
Residency Training (ต่อ) 

ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ของแต่ละสาขาก าหนด ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันของ
สถาบันบริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาโดยมี 
องค์กรวิชาชีพร่วมก ากับให้การด าเนินการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส าหรับ
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในรูปแบบที่
ด าเนินการอยู่ไดแ้ก่การลางานมาเขา้รับการอบรมเตม็เวลา 
อย่างน้อย 4 เดือน หรือการเข้ารับการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาต่างๆที่จัดการอบรม เป็น module ยัง
จัดการอบรมได้ตามความต้องการพยาบาลเฉพาะทางใน
ระบบบริการสุขภาพ 

สภาการพยาบาลมีความเชื่ อว่ าการพัฒนา
พยาบาลจบใหม่ในระบบ residency training ที่สภาการ
พยาบาลก าลังพัฒนา จะช่วยให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานทาง
คลินิกสาขาต่างๆ มีความรู้ และสมรรถนะการพยาบาล
เฉพาะสาขาที่ปฏิบัติงานมากพอในการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย มีความ
พึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความมั่นใจในการให้บริการ มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพฯ และคงอยู่ในวิชาชีพ 

   ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ  

สภาการพยาบาล 
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จบั มอง      

 การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค เป็นงานการ
พยาบาลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 (3) ของพระราชบัญญัติ 
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  แต่การ
รับจ้างฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานบริษัทแห่ง
หนึ่ง ท าให้พยาบาล 4 คน ถูกฟูองเป็นคดีอาญา และศาลมีค า
พิพากษาให้จ าคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 30,000 บาท  
 คดีอาญาหมายเลขด าที่ 4762/2559 
 คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 5143/2559 
 ระหว่าง   พนักงานอัยการ     โจทก ์
            พยาบาล ก,ข,ค,ง จ าเลย 
ฐานความผิด  ร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมิได้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย และร่วมกันด าเนินการ
สถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 พยาบาล ก,ข,ค,ง  ถูกจับกุมขณะร่วมกันฉีดวัคซีน
ปูองกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง การฉีดวัคซีน
บริษัทใช้ห้องประชุมของบริษัทเป็นสถานที่ฉีด เนื่องจาก
พนักงานที่มารอรับบริการมีเป็นจ านวนมาก ห้องปฐมพยาบาล
ของบริษัทไม่เพียงพอให้บริการของกลางในคดี คือวัคซีน
ปูองกันไข้หวัดใหญ่ Flu Quadric  ซึ่งเป็นวัคซีนนอกแผนของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ปัญหาของคดี 

1.  สถานที่ ฉีดวัคซีนได้ รับอนุญาตให้ด า เนินการเป็น
สถานพยาบาลหรือไม่ 

2. พยาบาล ก,ข,ค,ง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ 
เมือ่ขอ้เทจ็จรงิพบวา่ สถานทีด่งักลา่วไมไ่ดร้บัอนญุาตให้

ด าเนินการสถานพยาบาล และพยาบาล ก,ข,ค,ง   ก็มิใช่ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศาลจึงพิพากษาลงโทษพยาบาล 
ก,ข,ค,ง  ตามพระราชบัญญัติเวชกรรม   พ.ศ. 2525 มาตรา 26, 
4 3 และพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 24, 5 7 
จ าคกุคนละ 3 เดอืน ปรับคนละ 30,000 บาท โทษจ าคุกให้รอ
ลงอาญา 2 ปี ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมความ
ประพฤติทุก 3 เดือน และให้ท ากิจกรรมเพื่อสังคม 12 ชั่วโมง 

แนวทางการปฏิบัติงานทีถู่กต้อง
ส าหรับพยาบาลทีป่ฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือ บริษัทในการให้บริการฉีดวัคซีน  
1. ห้องปฐมพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือบริษัทต่างๆ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548  ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 แต่การให้บริการการตรวจรักษาจะถูกจ ากัด
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงเท่านั้น  หากจ าเป็นต้อง
ใช้สถานที่อ่ืนเพ่ือการให้บริการ เช่น กรณีตามคดีข้างต้น 
พยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฐมพยาบาล ควรขอ
อนุญาตไปยังสาธารณสุขจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนจัดให้มี
บริการ 

2. การฉีดวัคซีนปูองกันโรค ควรขอสนับสนุน
วัคซีนไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะได้รับวัคซีนในแผน
ของกระทรวงฯ แต่ถ้านโยบายของโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือบริษัทประสงค์จะจัดซื้อวัคซีนเอง หรือต้องการใช้
วัคซีนนอกแผนการจัดหาวัคซีน พยาบาลควรหารือ
ร่วมกันกับแพทย์ซึ่งรับผิดชอบการดูแลสุขภาพของ
พนักงานในโรงพยาบาลอุตสาหกรรมหรือบริษัทนั้นๆ 
และเมื่อขออนุญาตต่อสาธารณสุขจังหวัดในข้อ 1 ให้ขอ
อนุญาตร่วมทั้งการจัดหาวัคซีนในข้อ 2 คราวเดียวกันด้วย 

3. กรณีไม่มีแพทย์ร่วมรับผิดชอบให้เปลี่ยนเป็น
การจ้างเหมาให้โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน เป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งการจัดหาวัคซีนและให้บริการฉีดวัคซีน 
โดยพยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฐมพยาบาล จะเป็น
เพียงผู้ติดต่อประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการดังกล่าวต่อพนักงาน 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งเป็นงานรับจ้างที่
ท าให้มีรายได้เพิ่มพิเศษ  อาจไม่ใช่งานง่ายๆ ที่จะท าได้
อีกต่อไป ให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้าใจข้อกฎหมาย
อีกนิด การรับจ้างท างานพิเศษก็จะมีความปลอดภัย  
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  

ปัญหาข้อกฎหมายที่ควรระวัง... 
...กับการรับจ้างฉีดวัคซีน 
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 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : เปิดเผยความลับของผู้ปว่ย  

สรุปเรื่อง : สภาการพยาบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้เสียหาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้ง
ความกับต ารวจว่าขณะที่เดินทางกลับบ้านที่จังหวัด
อุบลราชธานีโดยรถไฟตู้นอนพัดลม ในช่วงกลางดึก ถูก
ล่วงล้ าทางเพศจากเจ้าหน้าที่รถไฟ และขอให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รถไฟ หนังสือพิมพ์ได้แพร่
ข่าว ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง  เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ส่งตัว 
ผู้เสียหาย ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพ่ือประกอบ
คดี เมื่อผู้เสียหายส่งเอกสารให้พยาบาลที่เคาน์เตอร์ 
พยาบาลอ่านเอกสารและซักถามประวัติและเหตุการณ์
อีกครั้ง เพ่ือท าแฟูมประวัติ และให้ผู้เสียหายนั่งคอย 
ระหว่างนั่งคอยผู้เสียหายพบว่าพยาบาลได้น าแฟูม
ประวัติออกมาใหพ้ยาบาลอีก 2-3 คน ดูแฟูมประวัติของ
เธอพูดคุยกันและส่งสายตาทุกคู่มองมาที่เธอ และมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่า กรณีนี้ ไงที่ก าลังเป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ ผู้เสียหายต้องอดทนกับสายตาและค าพูดที่
สะเทือนความรู้สึกในการพูดถึงเรื่องราวของเธอ รู้สึกอับ
อายและรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของพยาบาลในการให้ความ
ช่วยเหลือกับเธอ 
การวิเคราะห์กรณี 
 สาเหตุ 
  1.  ไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ปุวยที่ประสบ
เหตุการณ์เลวร้าย  
  2.  ไม่ระมัดระวังกิริยาอาการที่แสดงต่อหน้า
ผู้ปุวยจนท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม จิตใจของผู้ปุวย  
ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดสาเหตุ 
  1.  ความอยากรู้เรื่องของผู้อื่น จนไม่ค านึงถึง
สิทธิผู้ปุวย 
  2.  ขาดจิตส านึกของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
  3.  ไม่มีระบบการรักษาความลับของผู้ปุวย 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 พยาบาลได้น าแฟูมการรักษาของผู้ปุวยไปให้คน
อ่ืนดูและพูดคุยวิพากษ์ วิ จารณ์ประวัติของผู้ ปุ วย            
การกระท าดังกล่าวเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ  ฝุาฝืนข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัด
และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2530  ในหมวด 2 ส่วน
ที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ ข้อ 12 ผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องไม่
เปิดเผยความลับของผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ  ซึ่งตนทราบ
มาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ด้วยความ
ยินยอมของผู้ปุวยหรือผู้รับบริการหรือเมื่อต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามหน้าที่ 
ประเด็นทางกฎหมาย 
 การกระท าของพยาบาลเป็นการเปิด เผย
ความลับของผู้ปุวย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
323                   ที่บัญญัติว่าผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่ง
ความลับของผู้อ่ืน โดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่าย
ยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาลฯ หรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วย
ในการประกอบวิชาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้นใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
ผลการพิจารณาวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติว่ากล่าว
ตักเตือนตามมาตรา 41(2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 
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2. การผลิตก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศในอนาคต 
จ าเป็นต้องเน้นการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการกระจาย
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของ
ประชาชน โดยขอให้ คณะกรรมการอุดมศึกษา
แห่งชาติ สถาบันการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
และกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการดังนี ้
2.1 ปรับระบบการรับนักเรียนทุกวิชาชีพ เข้าเรียน 

ให้เน้นการรับนักเรียนจากพื้นที่ที่ขาดแคลนให้
มากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่มีการ
กระจายตัวอย่างไม่เหมาะสมทางภูมิศาสตร์
(Geographical mal-distribution) 

2.2 ส่งเสริมระบบการรับบุคลากรสายสุขภาพที่
ปฏิบัติงานอยู่แล้วเข้ามาศึกษาต่อยอดในสาขา
อาชีพที่ขาดแคลน และ/หรือมีการกระจายตัว
ไม่เหมาะสม 

2.3  ภาครัฐยังจ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณใน
การผลิตก าลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะใน
กลุ่มที่ รับตรงจากพื้นที่ขาดแคลน และมี
พิจารณาปรับระบบสนับสนุนงบประมาณให้
ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ใช้ 
(Demand-side financing) 

สรุปสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ  

  รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย ท่ีปรึกษาประจ าสภาการพยาบาลด้านมาตรฐานการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
ก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2560  ได้สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ด้านอุปทาน (Supply side) 
 1. ขอให้ คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ พิจารณา

แผนการผลิตก าลังคนในอีก 10 ปีข้างหน้าดังนี้ 
1.1 ในวิชาชีพสาธารณสุข มีการผลิตที่มากเกินความ

ต้องการของประเทศ ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะทบทวนจ านวนการผลิต และเร่งปรับ
สมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของระบบสุขภาพมากขึ้น 

1.2 ในวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ กายภาพบ าบัด และ
แพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ ในอีก 10 จะมี
ความเพียงพอจนถึง เกินความต้องการของ
ประเทศ ดังนั้น การเพิ่มการผลิตจ าเป็นต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง (คงอัตราการผลิต
แบบในขณะน้ีเอาไว้) 

1.3 ในวิชาชีพวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร เทคนิค
การแพทย์ และสัตวแพทย์ แม้ว่าจ านวนบุคลากร
ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะยังต่ ากว่าจ านวนบุคลากร
ที่ประเทศต้องการเล็กน้อย นโยบายการผลิต
บุคลากรเหล่านี้ เพิ่ม (จากการผลิตปัจจุ บัน) 
อาจจะไม่มีความจ าเป็น 

1.4 คาดว่าถ้าพยาบาลท า OT ควรจะเพียงพอ 
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3. คุณภาพขอให้ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
พัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรในศตวรรษที่ 21 
ร่วมกับสถาบันการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มี
การปฏิรูประบบการผลิตทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
การศึกษา โดยกระบวนการ transformative learn-
ing และให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
สุขภาพของประชาชนและบริบทของสังคมไทย 

ด้านอุปสงค์ (Demand side) 
1. เพื่อให้การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เป็นผู้ใช้บุคลากรสาธารณสุขหลักด าเนินการดังน้ี 
1.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดบริการ

สุขภาพต้องตั้งอยู่บนฐานของการมีสัดส่วนวิชาชีพ 
(Skill mix) ที่เหมาะสม และมีระบบสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ไม่จ าเป็นต้องท าโดย
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ (Task shifting) ไปยัง
กลุ่มบุคลากรอื่น ๆ เช่น อาสาสมัคร ผู้ดูแล
สุขภาพ รวมทั้งบุคลากรนอกสายสุขภาพ 

1.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการจัดระบบบริการใน
ระดับปฐมภูมิ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้ ให้บริการสุขภาพทุกภาคส่วนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพ และถ่ายโอนผู้รับบริการจากระดับทุติย
ภูมิ และตติยภูมิ มารับบริการที่ใกล้บ้านมากขึ้น 
เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนและสร้าง
ความยั่งยืนด้านการคลังสุขภาพในระยะยาว 

1.3 เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) โดยสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีทดแทนหรือก าลังคนทดแทน เพื่อให้
มีการใช้ประโยชน์จากก าลังคนวิชาชีพด้านสุขภาพ
อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อลดการสูญเสีย รวมทั้งให้ 

มีระบบประเมินผลิตภาพและจัดให้มีระบบการ
พัฒนาก าลังคนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า น ว ต ก ร ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
1.4 จัดให้มีมาตรการในการธ ารงรักษา(Retain) 

ก าลังคนด้านสุขภาพในพ้ืนที่ให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยมาตรการที่
หลากหลายได้แก่ ระบบการจ้างงาน ระบบ
ค่าตอบแทน ระบบความก้าวหน้า 

2. ขอให้ สถานบริการภาคเอกชน และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการท าแผน
จัดบริการแก่ประชาชนของแต่ละเขตบริการ 
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพร่วมกัน 
และเป็นการแก้ไขปัญหาการกระจายก าลังคน
ด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

ด้านการควบคุมก ากับ (Regulator) 
 เพื่อให้กลไกควบคุมก ากับมาตรฐานการ
ท างานของก าลังคนด้านสุขภาพ สอดคล้องกับบริบท
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน และเอื้อให้
เกิดการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพของก าลังคน
ด้านสุขภาพ ขอให้ สภาวิชาชีพ ด าเนินการทบทวน
การก าหนดสมรรถนะ (Competency) ของบัณฑิต 
ทบทวนข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพให้
เอื้อต่อการท างานร่วมกันของวิชาชีพ ( Inter profes-
sional collaboration) 
 ควรมีงานวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องการสูญเสีย
ก าลังคนว่าสูญเสียปีละเท่าใดและให้ศึกษาโครงการ
เช่นนี้ ในอีก  2-3 ปีข้างหน้า และค านึงถึงบางสาขาที่
มีความจ าเป็นแต่ยังไม่ได้ศึกษาเช่น Audiologist 

สรุปสาระส าคัญจากการประชุม 
คณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (ต่อ) 
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 ตามที่ คณะกรรมการสภาการพยาบาล  ในการประชุมครั้ ง ที่  12/2559               
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติให้สภาการพยาบาลท าหนังสือถึงบริษัทไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอให้งดเผยแพร่โฆษณาประกันชีวิตชุดโอกาส และขอโทษต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เนื่องจากโฆษณาชุดดังกล่าวเป็นการปิดเบือนความ
จริงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาลจึงได้จัดท า
แถลงการณ์สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  เพื่อขอให้บริษัทไทยประกันชีวิต
ประกาศขอโทษผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านส่อโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และโซเซียลมีเดีย และงดการเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องโอกาสทันที ทั้งนี้บริษัท
ไทยประกันชีวิต จ ากัดมหาชน ได้มีหนังสือชี้แจงเจตนารมณ์ของการจัดท าภาพยนต์โฆษณา
ชุดนี้ ให้นายกสภาการพยาบาล และเลขาธิการสภาการพยาบาล ทราบ และยุติการ
ออกอากาศภาพยนต์โฆษณา ตั้งแต่บ่าย วันที่ 27 ธันวาคม 2559 
 

         (อ่านแถลงการณ์ในหน้า 11) 

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 

สภาการพยาบาลออกแถลงการณ์ต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตเร่ือง “โอกาส” 

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


ปีที่ 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม - กุมภาพันธ์  2560                                                                      จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 11 

 



ปีที่ 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม - กุมภาพันธ์  2560                                                                      จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 12 

 

Q :   ตอนนี้มีหน่วยคะแนนสะสม 49.5 คะแนน จะต่ออายุเดือนกรกฎาคม 2560 ไม่มีเวลาไป
อบรมเก็บหน่วยคะแนนอีกแล้ว คะแนนจะปัดขึ้นเป็น 50 มั้ยคะ 
 

 A :   คะแนนไม่ปัดขึ้นค่ะ ขาด 0.5 คะแนน ก็ต้องไปเก็บคะแนนเพิ่มให้ได้อย่างน้อย 50 
หน่วยคะแนน ถ้าไม่มีเวลาไปประชุมหรืออบรม ก็สามารถเก็บหน่วยคะแนนจากกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น
ศึกษาด้วยตัวเองจากบทความ Online โดยเข้าไปท่ี www.cnethai.org ศึกษาบทความแล้วตอบ
ค าถามท้ายบทความ ถ้าตอบถูก 6 ข้อขึ้นไป (จาก 10 ข้อ) ก็จะได้ 2 หน่วยคะแนน ซึ้งก็จะได้คะแนน 
ตามเกณฑ์ท่ีจะต่ออายุใบอนุญาตได้ หรืออาจศึกษาด้วยตัวเองจากบทความวิชาการท่ีทางศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องฯ จัดโดยมาซื้อด้วยตนเองท่ีสภาการพยาบาล หรือส่ังซื้อทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียด
ได้จาก www.ccne.or.th หรืออาจเก็บหน่วยคะแนนจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอื่นๆ ซึ่งมี 30 
กิจกรรมตามรายละเอียดในคู่มือการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ดูได้ที่ www.ccne.or.th 

Q :   เพ่งเข้าไปดูคะแนนใน website ของสภาการพยาบาล พบว่าตัวเองมีคะแนนสะสม 98 
คะแนน จะใช้ต่ออายุปลายปีนี้ 50 คะแนน ท่ีเหลือเก็บสะสมไว้ใช้ต่อรอบหน้าได้มั้ยคะ 

 A :   คะแนนท่ีจะใช้ต่ออายุต้องเป็นคะแนนท่ีเก็บสะสมในช่วงของใบอนุญาตฯ แต่ละช่วง 
เช่น ใบอนุญาตฯออกให้ 24 มีนาคม 2556 หมดอายุ 23 มีนาคม 2561 คะแนนท่ีจะเก็บเพื่อให้ต่อ
อายุปี 2561 คือ คะแนนท่ีสะสมในช่วง 24 มีนาคม 2556 ถึง 23 มีนาคม 2561 คะแนนของคุณมี 98 
คะแนน เป็นคะแนนท่ีเก็บก่อน มีนาคม 2561 เมื่อใช้ 50 หน่วยคะแนนต่ออายุในเดือนมีนาคม 2561 
คะแนนท่ีเหลือจึงไม่สามารถเก็บไปใช้ต่ออายุใบอนุญาตในรอบถัดไปได้ เพราะเป็นคะแนนท่ีเก็บสะสม
ก่อนได้รับใบอนุญาตรอบใหม่ในเดือนมีนาคม 2561 

 
 
 
 
 

     สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  
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ค าถามเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
Q :  จะสมัครเป็นสถาบันหลัก/สมทบ ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์         
ได้อย่างไร   
 

 A :   สามารถดูรายละเอียด ได้จาก www.ccne.or.th เรื่อง สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ 
จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ และวิธีด าเนินการเพื่อสมัครเป็น
สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  

Q :   จะเสนอโครงการเพื่อขอให้สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนนต้องท าอย่างไร  

 A :   สถาบันท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรอง เป็นสถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขา
พยาบาลศาสตร์ ส่งโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ เพื่อขอรับรองโครงการและ
ก าหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) โหลดแบบฟอร์ม ศ.น.พย. 3 จาก www.ccne.or.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

2) โหลดแบบฟอร์ม Teller Payment จาก www.tnmc.or.th หรือ www.ccne.or.th 
เพื่อช าระค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (โอนในนามสถาบัน/
โรงพยาบาล) 

3) แนบเอกสารโครงการ, ก าหนดการ, ตัวอย่างใบประกาศ, หนังสือรับรอง และประวัติ
วิทยากร (ระบุเลขท่ีสมาชิก, เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ กรณีต้องการให้พิจารณาหน่วยคะแนนให้วิทยากร) 

4) หนังสือน าส่ง โดยระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานให้ชัดเจน ผู้ลงนามในหนังสือ
น าส่ง คือหัวหน้าหน่วยงาน ท่ีสภาการพยาบาลเห็นชอบให้เป็นสถาบันจัดการศึกษา
ต่อเนื่องฯ เช่น คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น 

5) ส่งเอกสารท้ังหมด ถึง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
ส านักงานสภาการพยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

6) การส่งโครงการ ให้ส่งก่อนวันจัดประชุมอย่างน้อย 30 วัน  

http://www.ccne.or.th
http://www.ccne.or.th
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  นางวัชรี ตันฑชน นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ งานพัฒนาบุคลากรและสุขภาพภาค
ประชาชนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ ท่ี 19 
มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 13.10 มูลนิธิร่วมใจ 
731 นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งเหตุ เกิดอุบัติเหตุ
รถพ่วง 18 ล้อ ชนกับรถจักรยานยนตฺ์ หน้า อู่ ช่าง
แบน โดยรถจักรยานยนต์ มีสามีและภรรยาท้องแก่ 
ซึ่งนั่งซ้อนท้ายมา เบื้องต้น กู้ภัยฯ พบว่าบาดเจ็บ
สาหัสท้ัง 2 ราย โดยภรรยาซึ่งท้องแก่ใกล้คลอด 
อาการหนักมาก หัวใจหยุดเต้น ทางมูลนิธิฯ รอ
ต ารวจมาชันสูตร ณ จุดเกิดเหตุ แต่นางเย็นจิตร 
วิบูลสุดกิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตึกผู้ปุวย
นอก (ทราบชื่อภายหลัง) ซึ่งเดินทางกลับมาจาก
เ ยี่ ย ม ญ า ติ  ณ  โ ร ง พ ย า บ า ล ม ห า ร า ช 
นครศรีธรรมราช   

ประสบเหตุซึ่งหน้า จึงแสดงตัวว่าเป็นพยาบาลและ
ขอให้ความช่วยเหลือ โดยการ CPR ณ จุดเกิดเหตุ 
และ CPR ไปตลอด โดยการนั่ ง ไปกับรถกู้ ภั ย 
จนกระท่ังถึง รพ.ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช และ
ในท่ีสุดก็สามารถช่วยให้ท้ังคู่ปลอดภัยท้ังแม่และ
ทารกน้อยในครรภ์  
 ทางมูลนิธิร่วมใจ 731 นครศรีธรรมราช และ
ญาติผู้ประสบอุบัติเหตุ จึงได้โพสข้อความแสดงความ
ขอบคุณนาง เย็นจิ ตร  และแสดงความชื่ นชม
โรงพยาบาลตะกั่วปุา ท่ีมีบุคคลในองค์กรท่ีมีน้ าใจ ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ท้ังๆ ท่ีไม่ได้อยู่ ใน
ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีแต่อย่างใด รวมท้ัง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ก็แสดงความชื่นชมคนดีของ
องค์กร...นางเย็นจิตร วิบูลสุดกิจ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ แผนกผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลตะกั่วปุา 
ในคร้ังนี้ด้วย  
 

พยาบาลช่วยผู้ประสบเหตุท าคลอดปลอดภัยทั้งแม่และลูก 
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 ชาวบ้านชื่นชมพยาบาล จอดรถลงมาช่วยปฐม
พยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุจนอาการดีขึ้น แต่สุดท้ายไป
เสียชีวิตที่ โรงพยาบาลเมื่อโรคประจ าตัวก าเริบ 

 เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สี
แดง หมายเลขทะเบียน บจท 14 ก าแพงเพชร เสียหลัก
ตกถนนปางดง–ท่าขึ้น หมู่ ท่ี 10 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง                
จ.ก าแพงเพชร  มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสุภาสตรี 2 คน      
มีบาดแผลตามร่างกาย 1 ในนั้นอาการสาหัส หัวใจเต้น
อ่อนแรง รอรถกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
ท่ามกลางสายฝนท่ีโปรยลงมาเล็กน้อย ประกอบกับถนน
ดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับปรุง ท าให้การเดินทางเป็นไป
อย่างล่าช้า จนกระทั้ง นางอารีย์ เพงพาด พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพวังประดา         
ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก าแพงเพชร  

  

และนางสาวกนกวรรณ์ ไพรเพชร อดีตนักศึกษา
ฝึกงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังประดา    
ขับรถผ่านมาพอดี จึงเข้าให้การช่วยเหลือปฐม
พยาบาลพบว่าชีพจรเต้นช้า จึงได้ขอให้พลเมืองดี 
ช่วยกันยกร่างผู้บาดเจ็บขึ้นมาอยู่บนผิวถนน 
จากนั้นได้ปั้มหัวใจ จนกระทั่งหัวใจเต้นแรงขึ้น น า
ขึ้นรถหน่วยกู้ภัยท่ีเดินทางมาถึงส่งโรงพยาบาล
ก าแพง เพชร เหตุ การณ์ครั้ งนี้  สร้ า งความ
ประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  

 อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ติดตามอาการ
ของผู้บาดเจ็บท่ีโรงพยาบาลในเวลาต่อมา และได้
รับทราบข่าวท่ีเศร้าใจ เมื่อทราบว่านางลมโชย   
ทัศนัย อายุ 54 ปี ผู้บาดเจ็บมีโรคประจ าคือ
อาการชักเกิดอาการก าเริบ เสียชีวิตในเวลาต่อมา  

 ชื่นชมพยาบาลปั๊มหัวใจช่วยสาวจักรยานยนต์คว่ า 



 

 
 
 
 

 
 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 นางสาวภษูณศิา แกว้เขียว 

 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 

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

สภาการพยาบาล Thailand Nursing and Midwifery Council 

ส านกังานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครนิทรศร ี(ในบริเวณกระทรวง

สาธารณสขุ) ถนนตวิานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000                                                   

โทรศพัท์ 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 2596 7500 Fax.  0 2589 7121 www.tnc.or.th 

กรณุาน าส่ง 

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

