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คำานำา

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้
ในพระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิตามพระราชบญัญัตวิชิาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเปน็การเผยแพร่ผลการดำาเนนิงานของสภาการพยาบาล
แกส่มาชกิสภาการพยาบาล หนว่ยงาน และผูส้นใจไดร้บัทราบ และสามารถใชเ้ปน็เอกสารอา้งองิได้ สภาการพยาบาล
จงึไดร้วบรวมและจดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานในแต่ละรอบปขีองสภาการพยาบาลมาอยา่งสมำา่เสมอและต่อเนือ่ง

กิจกรรมที่สภาการพยาบาลให้ความสำาคัญในปี พ.ศ. ๒๕63 คือการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการ
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 หรือโควดิ–19 ทีม่กีารแพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็ และมอีนัตรายรา้ยแรง 
มจีำานวนผูต้ดิเชือ้และกลุม่เสีย่งเพิม่ข้ึนท่ัวโลกรวมทัง้ในประเทศไทย มผีลใหพ้ยาบาลซึง่เปน็บคุลากรสขุภาพดา่นหน้า 
ท่ีต้องปฏิบัติภารกิจในการคัดกรองและให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ 
จำาเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ดิฉันในนามของคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล 
มีความหว่งใยผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภท์กุคนทีไ่ด้ร่วมกนัทุม่เท เสียสละในการปฏบิติัหนา้ที่
ในสถานการณน์ีอ้ยา่งดยีิง่ จงึไดจ้ดัทำาและสง่สารแสดงความหว่งใย เมือ่วนัที ่1๒ มนีาคม ๒๕63 ขอใหผู้้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติ เพ่ือการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคอย่างเคร่งครัด ท้ังในรายท่ีทราบและไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา หรือไม่ก็ตาม และได้มีการ
ออกประกาศแนวปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ถือปฏิบัติ รวมทั้งสภาการพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์
และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด–19 อีกด้วย



รายงานประจำาปี ๒๕63 ฉบับนี้สภาการพยาบาลได้นำาเสนอข้อมูลของสภาการพยาบาล แผนงาน และ
สรปุการดำาเนินงานของสภาการพยาบาลใน 6 ดา้น ไดแ้ก ่การสง่เสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์การสง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ และการบริหารจัดการและพัฒนา
องคก์รเพือ่ความเปน็เลศิ รวมทัง้การสนบัสนุนรัฐบาลแกไ้ขปญัหาวกิฤตการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐19

การดำาเนินงานของสภาการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕63 นี้ สำาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือ 
ร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  รวมท้ัง
คณะอนุกรรมการ คณะทำางาน ผู้บริหารสำานักงานสภาการพยาบาล เจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล และผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
และสติปัญญา ตลอดปี พ.ศ. ๒๕63 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
และวิชาชีพเพื่อการบรรลุเป้าหมายสำาคัญคือสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
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ส�รบัญ� 4

ร�ยน�มคณะกรรมก�รสภ�ก�รพย�บ�ล�ว�ระ�พ.ศ.�2561–2565� 7

ร�ยน�มกรรมก�รที่ปรึกษ�สภ�ก�รพย�บ�ล�ว�ระ�พ.ศ.�2561–2565�� 10

ร�ยน�มผู้บริห�รสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รพย�บ�ล�� 11

ร�ยน�มที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รพย�บ�ล�� 12

ส่วนที่�1�สภ�ก�รพย�บ�ล� 13

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำานาจหน้าที่ วัตถุประสงค์ 1๕
คณะกรรมการสภาการพยาบาล 17
โครงสร้างการบริหารงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 1๘
แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕63 ๒3

ส่วนที่�2�ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี�2563�� 31

�ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รส่งเสริมจริยธรรมและม�ตรฐ�นก�รประกอบวิช�ชีพ  
ก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์�

การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล 33
การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายและจริยธรรม ๔๐
การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ๔๕
การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๔6

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รส่งเสริมและพัฒน�ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์ 
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๕1
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 67
การจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล แถลงการณ์ 71
และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ

สารบัญ



ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์ 
งานมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 79
งานการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ๘๘
งานสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 9๒
งานทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 9๔
 งานสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง 97 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเสริมสร้�งภ�พลักษณ์วิช�ชีพ 
การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ 1๐๒
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๒๐๐ ปี ของพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕63 117
การจัดทำาวารสาร จดหมายข่าว และหนังสือของสภาการพยาบาล 1๒๐
ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ 1๒๕
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 131

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน�องค์กรเพื่อคว�มเป็นเลิศ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ 133
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13๕
การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และยานพาหนะ 136
การบริหารจัดการการประชุม 13๘
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล 1๔๒

ภ�รกิจสภ�ก�รพย�บ�ลในก�รสนับสนุนรัฐบ�ลแก้ไขปัญห�วิกฤตก�รระบ�ด� 144 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน��2019�(COVID-19)

ร�ยชื่อคณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี�2563� 148

สารบัญ





รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร 
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี 
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
เหรัญญิกสภาการพยาบาล

วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล
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ศ. เกียรติคุณ  
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 

กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.สมพร เจษฎาญานเมธา
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิงอมราภรณ์ หมีปาน

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางศิริมา ลีละวงศ์ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวประหยัด ประภาพรหม 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาเอก (พิเศษ) หญิง
ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางบุษบา การกล้า
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาอากาศเอกหญิง
ผศ.เจียงคำา กังวล 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.ปัทมา ทองสม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์
ผู้แทนสภากาชาดไทย

กรรมการสภาการพยาบาล

นางปกฉัตร ชมภูทอง

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ.ดร.นงนุช บุญยัง 
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล 

แห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น
กรรมการสภาการพยาบาล

นายวิทย์ มงคลวิสุทธ์ิ
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ 
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ 
กรรมการสภาการพยาบาล

นางประภัสสร พงศ์พันธ์ุพิศาล
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

นางกันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ 
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.จงกลณี เรืองอัมพร
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต 
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการที่ปรึกษา

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต 
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

ดร.ดวงวดี สังโขบล
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา

ดร.กฤษดา แสวงดี
กรรมการที่ปรึกษา
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วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รายนามกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล



รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.อรพินธ์ เจริญผล
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.สุปราณี อัทธเสรี
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางประภัสสร พงศ์พันธ์ุพิศาล 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางพิชชุดา วิรัชพินทุ
หัวหน้าสำานักงานฯ

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์
รองหัวหน้าสำานักงานฯ
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รายนามผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล



รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ  

โครงการเฉพาะกิจ

รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา
ที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล 

และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

ดร.ราศรี ลีนะกุล
ที่ปรึกษาด้านบริหารงานทั่วไป

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

สาขาพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
ผู้อำานวยการศูนย์จริยธรรม 

ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
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รายนามที่ปรึกษาประจำาสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล



วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำ�น�จหน้�ที่ วัตถุประสงค์
คณะกรรมก�รสภ�ก�รพย�บ�ล
โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�น
เลข�ธิก�รสภ�ก�รพย�บ�ล
แผนปฏิบัติง�นสภ�ก�รพย�บ�ล ประจำ�ปี ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑
สภาการพยาบาล





สภาการพยาบาล

วิสัยทัศน์
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการ

ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้นำาสังคม
ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ
1. คุ้มครองผู้บริโภคจากบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผู้ให้บริการและระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และภาวะผู้นำาแก่มวลสมาชิก
๔.  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการการพยาบาล 

การผดุงครรภ์ และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ

อำานาจหน้าที่ 
1.  รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒.  สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.  ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์นระดบัอดุมศกึษาของสถาบัน

การศึกษาที่จะทำาการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
๔.  รับรองหลักสูตรต่าง ๆ  สำาหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทำาการสอนวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕.  รับรองหลักสูตรต่าง ๆ  สำาหรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบัน

การศึกษาที่จะทำาการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำาการสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕)
7.  รบัรองปรญิญา ประกาศนยีบตัรเทยีบเทา่ปรญิญา ประกาศนยีบตัร หรอืวฒุบิตัรในวชิาชพีการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ของสถาบันต่าง ๆ
๘.  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเก่ียวกับความรู้หรือความชำานาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่น

ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

9. ดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
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วัตถุประสงค์ 
1.  ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒.  ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.  ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
๔.  ช่วยเหลือ แนะนำา เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการพยาบาล 

การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
๕. ใหค้ำาปรกึษา หรอืขอ้เสนอแนะตอ่รฐับาลเกีย่วกบัปญัหาการพยาบาล การผดงุครรภ ์และการสาธารณสขุ
6.  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในประเทศไทย
7. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
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คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
สภาการพยาบาลดำาเนินกิจการโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา 1๔ ประกอบด้วยผู้แทน

กระทรวงสาธารณสุขห้าคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยหน่ึงคน ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
สีค่น (ปจัจบุนัเปน็กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม) ผูแ้ทนกรงุเทพมหานครหนึง่คน ผูแ้ทน
สภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคน ซ่ึงได้รับเลือกต้ังโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมก�รสภ�ก�รพย�บ�ล

เลข�ธิก�ร 
สภ�ก�รพย�บ�ล�

กรรมก�ร 
และเลข�นุก�ร

กรรมก�ร 
จ�กก�รเลือกตั้ง�

ของสม�ชิก
จำ�นวน�16�คน

กรรมก�รจ�กก�รเป็นผู้แทนหน่วยง�น�  
จำ�นวน�16�คน

– ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ๕ คน
– ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 3 คน
– ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 1 คน
– ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย ๔ คน
  (ปัจจุบันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

– ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 1 คน
– ผู้แทนสภากาชาดไทย 1 คน
– นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 1 คน
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โครงสร้างการบริหารงานของสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล

สำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล แบ่งการบริหารงาน เป็นดังนี้
1. ฝ่ายบริหารกลาง
๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม 
7. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
9.  ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
1๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
1๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. ฝ่ายบริหารกลาง ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
1.๒ งานทรัพยากรบุคคล
1.3 งานการประชุม 
1.๔ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต
1.๕ งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
1.6 งานนโยบายและแผนงาน 

มีหน้าที่
1) บริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ  ในสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
๒)  สนับสนุนการดำาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่

ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
3) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
๔) บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล

๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชดำาริ นโยบาย

ระดบัสงู งานหนงัสอื จดหมายขา่ว งานพพิธิภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุงานมูลนธิสิภาการพยาบาล และงานกจิกรรม
พิเศษต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 
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๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
1) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
๒) ดำาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
3) พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่ 
1) รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๒) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
3) รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๕.  ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
มีหน้าที่ 

1) พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๒) พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guidelines : CNPG)
3) พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ 
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาวิชาชีพ
๕) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำาทางการพยาบาล
6) งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด

๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม มีหน้าที่ 
1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอำานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
๒)  ควบคมุความประพฤติของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์ห้เปน็ไปตามกฎหมายเพือ่

ให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
๔) ดำาเนินการด้านนิติกรรม สัญญา และคดีพิพาท

๗.  ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
มีหน้าที่ 
1) พัฒนาระบบการสอบ ประเมินความรู้ และจัดทำาคลังข้อสอบ
๒)  บริหารจัดการการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ 
3) ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๔) ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ มีหน้าที่
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔7 ดังนี้
1) เป็นศูนย์ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล
๒) กำาหนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
3) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๔) ตรวจสอบและรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๕) กำาหนดหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
6) จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
7) ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
๘) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
9) เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
1๐) ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) รายงานการดำาเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการพยาบาล
1๒) เรื่องอื่น ๆ  ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

๙. ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย มีหน้าที่
พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
1)  ดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรข์องแผนแมบ่ทส่งเสริมคณุธรรมแหง่ชาติ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕6๔) 

ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล
๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของกลุ่มการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
3)  พัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล 

และผู้บริหารการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาพยาบาล
๔)  สร้าง/ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัยจริยธรรม และแนวปฏิบัติ

ทางจริยธรรม
๕) ให้การปรึกษาด้านจริยธรรมแก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ทางการพยาบาล
6) จัดทำา/รวบรวมสื่อต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
7)  จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูบุคคลที่เป็นตัวอย่างด้านจริยธรรม หน่วยงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านระบบ

และกลไกจริยธรรมทั้งของสถานบริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
๘)  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลปฏิบัติหน้าท่ีบนพ้ืนฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ป่วยเพื่อคุ้มครองผู้รับบริการด้านสุขภาพ
9) ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของศูนย์จริยธรรมฯ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และประชาชน
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๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
1) ดำาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย
๒) บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3) สนับสนุนเทคโนโลยีและบำารุงรักษา 

๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย มีหน้าที่
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 

ดังนี้
1)  ดำาเนนิการฝกึอบรมและสอบเพือ่เปน็ผูม้คีวามรูห้รอืความชำานาญเฉพาะทางในวชิาชีพการพยาบาลและ 

การผดงุครรภส์าขาตา่ง ๆ  ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกวฒุบิตัรแสดงความรู ้
ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

๒)  กำาหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
สาขาต่าง ๆ  ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3)  สง่เสรมิการศกึษา การบรกิาร การวจิยัและความกา้วหนา้ในวชิาชพีสาขาตา่ง ๆ  ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

๔)  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมทางวิชาการสำาหรับสมาชิกของวิทยาลัย สมาชิก
สภาการพยาบาล ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และผู้สนใจ

๕)  เปน็ศนูยก์ารตดิตอ่และแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการและอืน่ ๆ  กบัสถาบนัการศกึษาพยาบาล สมาคม
หรือชมรมต่าง ๆ  ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6)  ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิกของวิทยาลัย
7)  ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของวิทยาลัยและสมาชิกพยาบาลสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ใน

ต่างประเทศ
๘) ออกบัตรประจำาตัวสมาชิก
9) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1๐)  กำาหนดหลกัเกณฑ์การออกหนงัสอือนมุตัหิรอืวุฒบิตัรเก่ียวกับความรูห้รอืความชำานาญเฉพาะทางและ

หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
11)  เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำาทุกปี
1๒)  ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการวิจัยตามนโยบายของสภาการพยาบาลโดยประสานงานกับสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.  แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

เป้�หม�ย �กิจกรรม/โครงก�ร

1.  เผยแพร่นโยบายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับ
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

1.1 ถ่ายทอดนโยบายจริยธรรมโดยการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ
 1)  นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ
 ๒)  นโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1.๒  ตดิตามผลการดำาเนนิงานองคก์รพยาบาลทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย
จริยธรรมของสภาการพยาบาล

๒.  องค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
มีระบบกลไกจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ

๒.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบัน
การศึกษาพยาบาล

๒.๒  โครงการประกวดการพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมขององคก์ร
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล

๒.3  โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดย
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการ
พยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล

๒.๔  จดัทำาชดุโครงการวจิยัเรือ่ง “การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย”

3.  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีพฤติกรรม
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม

3.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3๕ ปี 
สภาการพยาบาลเรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาล
ในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย”

3.๒  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับอาจารย์พยาบาล เรื่อง 
“การจดัการเรียนการสอนจรยิศาสตรใ์นรายวชิาการพยาบาลและ
การปฏิบัติการพยาบาล”

3.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ เรื่อง “Ethical Leadership Camp 
for Nursing Students” รุ่นที่ ๒

3.๔ โครงการธนาคารความดี
3.๕ โครงการประกวดผลงานการสง่เสรมิจรยิธรรม (Moral Project)

๔.  วางแผนการกำากับติดตามการดำาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์จริยธรรมทาง 
การพยาบาลแห่งประเทศไทย

๔.1  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทาง การพยาบาล 
เพื่อวางแผนการทำางาน/โครงการทุกกิจกรรม กำากับติดตาม
ให้มีการดำาเนินงานตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม
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เป้�หม�ย �กิจกรรม/โครงก�ร

๕. มีคลังความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล ๕.1  จดัทำาหนงัสือเรือ่ง “สมรรถนะทางจรยิธรรมของผู้ประกอบวชิาชพี
การพยาบาล” จำานวน ๕,๐๐๐ เล่ม

6.  พัฒนากระบวนการดำาเนินการทางกฎหมาย
และจริยธรรม

6.1  กล่ันกรองและพัฒนาการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของสภาการพยาบาล

6.๒ การสืบสวน – สอบสวน ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
6.3 ดำาเนินการด้านคดีความ
6.๔ ดำาเนินการด้านนิติกรรม สัญญา

7.  พัฒนากระบวนการผดุงความเป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

7.1  ดำาเนนิการพิจารณาเรือ่งรอ้งเรียนกรณไีม่ไดรั้บความเปน็ธรรมจาก
การประกอบวิชาชีพ

7.๒  โครงการประชุมวชิาการป ี๒๕63 สภาการพยาบาล : การปกปอ้ง
และผดงุความเปน็ธรรมแกผู่ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล จำานวน 
๕ ครั้ง ใน ๕ ภาค

๘.  พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐาน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘.1 การจัดทำาหลกัสตูรเฉพาะทางตน้แบบและแนวปฏิบตักิารพยาบาล

๒.  แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

1.1  โครงการประชมุวชิาการสภาการพยาบาลสญัจร ประจำาปี ๒๕63: 
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน

1.๒  โครงการประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจำาจังหวัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

1.3  โครงการพฒันาสมรรถนะผู้นำาเพือ่การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ
สำาหรับพยาบาลวิชาชีพ

1.๔  โครงการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 เรื่อง
การปรับเปล่ียน การศึกษาพยาบาลในระบบสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลง 
(Transforming Nursing Education in a Changing Health 
System) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำาเสนอในที่ประชุม จำานวน ๔ เรื่อง
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เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

  1)  การจัดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพ่ือผลิตพยาบาลใน
อนาคต (Transformative Education for Future 
Nurses)

  ๒)  การประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองสถาบันเพื่อ
การพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล (Quality Assurance 
and Accreditation for Nursing Institutional 
Development) 

  3)  Curriculum Design for Future Nurses and Health 
System 

  ๔)  การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
(Community Engaged Nursing Education)

1.๕  จดักจิกรรมโครงการผลติพยาบาลเพือ่พฒันาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

  1)  ปฐมนิเทศบัณฑิตพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเดจ็ยา่เรือ่งสรา้งจติสำานกึบรกิารด้วยใจรกั พ.ศ. ๒๕63

  ๒)  ปจัฉิมนเิทศบณัฑิตพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลเพือ่
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63

  3)  โครงการตดิตามบณัฑติพยาบาลจากโครงการผลติพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
ทาง การพยาบาล

๒.1  จัดสรรทุนสนับสนุนการทำาวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สำาหรับสถาบันการศึกษาการพยาบาล และองค์กรพยาบาลที่
พัฒนาระบบและกลไกการพยาบาล (วิจัยองค์กร/สถาบัน)

3.  จัดทำาวารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ 
และงานวิจัย

3.1 การจัดทำาวารสารสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕63
3.๒  การจัดทำาวารสาร Pacific Rim International Journal of 

Nursing Research ประจำาปี ๒๕63

๔.  จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล

๔.1  การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
และการผลักดันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

๕.  มีกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพและการ
ประกอบวิชาชีพ 

๕.1  การทบทวนและแกไ้ขกฎหมายดา้นการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

6.  มีโครงการดำาเนินการร่วมกับภาคี/องค์กร
วิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่นำาไปสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพ
และการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

6.1  การประชุมและประสานความร่วมมือกับภาคีสภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ 

6.๒ การประชุมและประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
6.3  การประสานความร่วมมือกับสำานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ดำาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลเพื่อการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

6.๔  การประสานความร่วมมือกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ในการดำาเนินการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

  1)  โครงการติดตาม กำากับ และประเมินคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 1

  ๒)  โครงการการเพิ่มศักยภาพของคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ที่เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.๕  การจัดทำาข้อเสนอเพื่อพิจารณากำาหนดเป็นร่างระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕63–๒๕6๔

7.  มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
ในระดับนานาชาติ

7.1 การประชุมร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ

๓. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทุกระดับ

1.1 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 1)  หลกัสูตรบัณฑติศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร ์ระดบัปรญิญาโท 

และระดับปริญญาเอก
 ๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1.3 การพิจารณาให้การรับรองหลักสูตร
 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
1.๔  การจดัพมิพห์นงัสอืคูม่อืการขอรบัรองสถาบนัการศกึษาพยาบาล

และผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๒ จำานวน 1,๐๐๐ เล่ม
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เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.๕  การทบทวนและแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการรับรอง
สถาบนัการศกึษา การใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรวชิาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1.6  โครงการประชมุรบัฟงัความคดิเหน็ “บณัฑติศกึษาในยคุ Digital 
Technology”

๒.  พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง

๒.1 การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 1)  การรับรองสถาบันทีจ่ดัการศกึษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร์

สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ
 ๒) การรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น 
 3)  การจัดทำาหนังสือ/บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องสาขา

พยาบาลศาสตร์
 ๔)  การจัดทำาชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเน่ืองทาง Internet 

Online
๒.๒ การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
๒.3  การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง

3.  ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1  การสอบและประเมนิความรู้เพือ่ขอขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕63

3.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือออกข้อสอบวัดความรู้สำาหรับผู้ขอข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำาปี ๒๕63

3.3 โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
3.๔  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจำาตัวสมาชิก 

ประจำาปี ๒๕63

๔.  ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต ๔.1  การตอ่อายใุบอนญุาต ตอ่บตัรประจำาตวัสมาชกิ และการอืน่ ๆ  ที่
เก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประจำาปี ๒๕63

๕.  พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ 
เพื่อการออกหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

๕.1  โครงการสอบความรู้เพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕63 

๕.๒  โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕63

๕.3  การออกวฒุบิตัร หนงัสืออนมุตั ิแสดงความรูค้วามชำานาญเฉพาะ
ทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕63 

๕.๔  การรับสมัครสมาชิกสามัญวิทยาลัยและการต่ออายุบัตรสมาชิก 
ปี ๒๕63
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เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

๕.๕  การตรวจเยี่ยมสถาบันที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร

๕.6  โครงการประชุมวิชาการประจำาปี ๒๕63 ของวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง “การขับเคล่ือนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล และการผดุงครรภ์”

6.  รับรองสมรรถนะบุคคล  
อาชีพพนักงานให้การดูแล

6.1  จดัตัง้องคก์รรบัรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชพีพนกังานใหก้าร
ดูแล (Nurses’ aides/Care giver)

6.๒  ทดสอบสมรรถนะเพื่อรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล

๔. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล 
และสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพการ
พยาบาล

1.1 การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพการพยาบาล
1.๒  การจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส ๒๐๐ ปี ของพยาบาลและผดุงครรภ์ 

พ.ศ. ๒๕63
1.3  การจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ประจำาปี ๒๕63 
1.๔ การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕63 
1.๕ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล 
1.6  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line 

@สภาการพยาบาล) 
1.7 การผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ 
1.๘  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิชาชีพเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน และค้นคว้า 

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล 
1.9 การจัดทำาจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕63 
1.1๐ การจัดทำารายงานประจำาปี ๒๕6๒ 
1.11 การจัดทำาหนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท
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๕. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใสเพื่อรองรับพันธกิจ
ของสภาการพยาบาล

1.1 การบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล 
1.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.3 การบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง บำารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.๔  การจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการ คณะ

ทำางาน ของสภาการพยาบาล
1.๕  การจัดทำาประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

ประจำาปี ๒๕63
1.6  การดำาเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล

๒.  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สภาการพยาบาล สามารถใช้งานได้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน

๒.1  การซ่อมบำารุงรักษาและพัฒนาอาคารนครินทรศรี และภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม

3.  การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีความสมบูรณ์ทันสมัย ถูกต้อง 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

3.1 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
3.๒ การพัฒนาโปรแกรม Web application เพิ่มเติม 
3.3 การบำารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
3.๔ การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT

๔.  การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และ
การเงินของสภาการพยาบาล
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

๔.1 การจัดทำาแผนงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจำาปี ๒๕63 
๔.๒  การบรหิารจดัการดา้นการเงนิของสภาการพยาบาลใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
๔.3 การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล
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ส่วนที่ ๒
ผลการดำาเนินงาน 
ประจำาปี ๒๕๖๓

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
ภารกจิสภาการพยาบาลในการสนบัสนนุรฐับาลแกไ้ขปญัหาวกิฤต
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)





ผลการดำาเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล

การสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภป์ระพฤติปฏบิติัตนอยา่งถกูต้องตามจรยิธรรม
ของวิชาชีพ เป็นวัตถุประสงค์สำาคัญอย่างหนึ่งของสภาการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะด้านจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครอบคลุม
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ อาจารย์พยาบาล และนักวิจัยทางการพยาบาล พัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัยจริยธรรมและแนวปฏิบัติทางจริยธรรม รวมถึงสนับสนุนการดำาเนินงาน
ด้านจริยธรรมขององค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยในปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลได้จัดตั้ง
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล 
เพื่อดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕6๔) 
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล และดำาเนินการอื่น ๆ  เพื่อส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ผลการดำาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ดำาเนินงานและ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้

๑.  เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ได้รับการส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล

คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดนโยบายสภาการพยาบาล
ในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และนโยบายสภาการพยาบาลเรื่อง
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้ 
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1.1 การประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล คร้ังท่ี 6 ในวาระครบรอบ 3๕ ปี สภาการพยาบาล 
เรือ่ง “สมรรถนะทางจรยิธรรมของพยาบาลในการดูแลผูร้บับรกิารทุกชว่งวยั” ระหวา่งวนัท่ี ๒–๔ กนัยายน ๒๕63

1.๒ เผยแพรน่โยบายด้านจรยิธรรมบนเว็บไซต์สภาการพยาบาลในส่วนของศนูยจ์ริยธรรมทางการพยาบาล 
แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

๒.  สนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล
และสถาบันการศึกษาพยาบาล

คณะกรรมการศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาล จดักจิกรรมสนบัสนนุการพฒันากลไกเพือ่ขบัเคลือ่นจรยิธรรม
ขององค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล ดังนี้

๒.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม จำานวน 1๔ แห่ง 

๒.๒ จัดทำาชุดโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาระบบ
และกลไกจริยธรรมในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย” โดยในปี พ.ศ. ๒๕63 ได้ดำาเนินโครงการย่อย
ดังนี้

โครงก�รวิจัยย่อยที่�1 เรื่อง “การสำารวจระดับประเทศด้านระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล” โดยเครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และโครงการวิจัยได้ผ่านการรับรอง
จริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล ของสภาการพยาบาล ดำาเนินการวิจัยโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ๒ กลุ่ม คือ หัวหน้าพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบงานจริยธรรมขององค์กรพยาบาล 
และหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน การวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการอภิปรายผลและเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 

โครงก�รวิจัยย่อยท่ี�2 เรื่อง “การดำาเนินการขององค์กรพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 
และการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพยาบาลประจำาการ” โดยเคร่ืองมอืวจัิยได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทาง 
การพยาบาล ของสภาการพยาบาล

โครงก�รวิจัยย่อยที่�3 เรื่อง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการบริหารงานของหัวหน้า
หอผู้ป่วย” ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างเครื่องมือวิจัย 

โครงก�รวิจัยย่อยท่ี�4 เรื่อง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลประจำาการ” ขณะนี้ได้จัดทำาร่างเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว รอการพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพ 

โครงก�รวิจัยย่อยที่� 5 เรื่อง “ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
จากประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำาการ” โดยเครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทาง 
การพยาบาล ของสภาการพยาบาล
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๓.  พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะ
ทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้ 

3.1 จดัประชมุวิชาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 3๕ ป ีสภาการพยาบาล เรือ่ง “สมรรถนะทางจรยิธรรม
ของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” ระหว่างวันท่ี ๒–๔ กันยายน ๒๕63 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ 
ช้ัน ๔ สภาการพยาบาล มผีูส้มคัรเขา้รว่มประชมุ 331 คน จงึตอ้งจดัแบง่กลุม่ประชมุเปน็ ๒ กลุม่ เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้ขา้รว่มประชมุทีม่คีวามตอ้งการการพฒันาสมรรถนะทีแ่ตกตา่งกนั อกีทัง้รกัษาระยะหา่งทางสังคม 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 โดยกลุ่มที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่ไม่
เคยผ่านการประชุมด้านจริยธรรมมาก่อน จำานวน ๒๐๒ คน และกลุ่มท่ี ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ท่ีเคยผ่านการ
ประชุมจริยธรรม และมีประสบการณ์ในการดำาเนินงานด้านจริยธรรมมาก่อน จำานวน 1๒9 คน ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทางการพยาบาล อาจารยพ์ยาบาล พยาบาลวชิาชพี จากทกุสังกดัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

ผลการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมประชุม ๘.๕7 
หลงัการเขา้ร่วมประชมุ 11.6๕ จากคะแนนเตม็ 1๕ คะแนน และผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบัความตระหนกัถงึ
ความสำาคัญของการประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
หลังจากการเข้าร่วมประชุมร้อยละ ๒3.๘๘ นอกจากนี้ผลการประเมินตนเองด้านความเข้าใจ ความเสี่ยงทาง
จรยิธรรม และการจดัการความเสีย่งทางจริยธรรมในการพยาบาล ความเขา้ใจในวธิกีารคน้หาคุณคา่และความกระจ่าง
ของคณุคา่ ความเขา้ใจประเดน็ขดัแยง้ทางจรยิธรรมและการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้รับบริการแต่ละช่วงวัย ความสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
และการมีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมจริยธรรม พบว่าหลังการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมประเมินตนเอง
ในทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 6๕–7๕ 
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3.๒ โครงการธนาคารความด:ี สร้างสมคณุคา่พยาบาล จดัพธิมีอบโลแ่ละเขม็สภาการพยาบาลใหพ้ยาบาล 
ผูบ้ำาเพญ็ความด ีในงานประชมุวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 3๕ ป ีสภาการพยาบาล ในวันที ่๒ กันยายน ๒๕63 
โดยมพียาบาลวชิาชพีและนกัศกึษาพยาบาลไดส้ง่เหตกุารณท์ำาความด ีประจำาปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน ๒๕ เหตกุารณ ์
รวมเปน็พยาบาลวชิาชพีและนกัศกึษาพยาบาล จำานวน 3๒ คน ทัง้นีค้ณะกรรมการศูนยจ์รยิธรรมทางการพยาบาล 
ได้คัดเลือกเหตุการณ์ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล จำานวน ๒๐ เหตุการณ์ มีพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษา
พยาบาลได้รับรางวัล จำานวน ๒6 คน ดังนี้

1) นางสาวกมลรัตน์  ตรีสุข โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๒) นางกษมพร  สุวรรณชาตรี โรงพยาบาลหาดใหญ่
3) นางสาวกุสุมา  บุญรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๔) นางสาวณัฐพร  ฉิ่งแก้ว โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
๕) นางธนพร  ประสงค์ โรงพยาบาลชำานิ
6) นายธีรพงศ์  แบนประเสริฐ โรงพยาบาลวังทอง
7) นางนันทนิตย์  เหมทานนท์ โรงพยาบาลพระพรหม
๘) นางบังอร  ชาญศิล โรงพยาบาลชำานิ
9) นายบำาเหน็จ  แสงรัตน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
1๐) นางปรานี  สำาเร็จดี โรงพยาบาลชำานิ
11) เรือเอกหญิงปุณณิญาณ์  สิงหา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1๒) นางสาวพนิดา  กิราวัลย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
13) นางสาวพิชชาพร ด้วงชนะ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
1๔) นางสาวพิมพ์พิชชา ราษฎร์นิยม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
1๕) นางมลิวัลย์  รัตยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
16) นางสาวรุจิรัตน์  ผัดวัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
17) นางสาววรลักษณ์  เสมรอด โรงพยาบาลทักษิณ
1๘) ร้อยตรีหญิงวราภรณ์  วรภัฎ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
19) เรืออากาศตรีหญิงศรัญญา ใจซื่อ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
๒๐) นางสีฟ้า  มงคลการุณย์ โรงพยาบาลปากพนัง
๒1) นางสาวสุภาพร ชานุวัตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
๒๒) นางสาวหฤทัย  บุญวัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๒3) นางสาวอารุณี  มีมานะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๒๔) นางสาวอุราภรณ์ เชยกาญจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

3.3 โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของสถานพยาบาลและสถาบันการศึกษา
พยาบาล จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้นำาเสนอผลงานในหัวข้อเร่ือง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล” ในงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3๕ ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕63 โดยรางวัลประกวดผลงาน แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ 1) การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล และ ๒) การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล โดยมีองค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล 
ส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล จำานวน ๕๕ หน่วยงาน (๕7 ผลงาน) 
สำาหรับรางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลปี ๒๕63 ไม่มีหน่วยงานส่งเข้าประกวด ทั้งนี้
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ได้คัดเลือกหน่วยงานท่ีผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล 3๒ หน่วยงาน 
(3๒ ผลงาน) คอืรางวลัชนะเลศิ จำานวน 3 หนว่ยงาน รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จำานวน 1๒ หนว่ยงาน รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ จำานวน 1๐ หน่วยงาน และรางวัลชมเชย จำานวน 7 หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานที่
ได้รับรางวัลได้จัดทำาโปสเตอร์เพื่อร่วมแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3๕ ปี 
สภาการพยาบาล ดังนี้

ร�งวัลชนะเลิศ
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
3) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ�1 
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
๒) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3) คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำาปาง
๔) คณะทำางานจริยธรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
๕) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
6) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
7)  หน่วยประสานงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๘)  หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
9) หอผู้ป่วยศัลยกรรม ๕3๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่
1๐)  หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด ๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่
11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
1๒) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ�2 
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางไทร
๒) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำาพูน
3) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองฉาง
๔) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๕) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์
6) หอผู้ป่วยนรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
7)  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง ๔1๐ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่

37รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



๘)  หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย ๒ งานการพยาบาล
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

9) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร�งวัลชมเชย 
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมะการักษ์
๒)  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็ง

ชลบุรี
3)  คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจ

ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง)

๔)  หน่วยตรวจพิเศษโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบ
ภายนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

๕)  หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 1๐ งานการพยาบาล
ผู้ป่วยพิเศษท่ัวไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

6)  หอผู้ ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและ
หลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

7)  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

3.๔ โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล 
จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลจากการจัดประกวด
ผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล (Moral Projects) 
ในงานประชุมวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 3๕ ปี สภาการพยาบาล 
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕63 โดยเป็นผลงานของนักศึกษาพยาบาลที่
ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ethical Leadership Camp 
for Nursing Students” สำาหรบันกัศกึษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒–3 เมื่อวันที่ ๒9–3๐ มิถุนายน ๒๕6๒ 
มีสถาบันการศึกษาพยาบาลส่งผลงานประกวด จำานวนทั้งสิ้น 
13 แห่ง ๆ  ละ 1 ผลงาน ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทาง 
การพยาบาลได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้
ได้รับรางวัล จำานวน ๕ สถาบัน คือรางวัลชนะเลิศ จำานวน 1 สถาบัน 
และรางวัลเกียรติบัตร จำานวน ๔ สถาบัน ทุกผลงานของนักศึกษา
ได้จัดทำาเป็นโปสเตอร์ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3๕ ปี สภาการพยาบาล 
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ทั้งน้ีจากการสอบถามสถาบันการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ทำาให้การส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดน้อย เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ส่งผล
ต่อการดำาเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการอบรมในปี ๒๕6๒ ท่ีผ่านมาบางส่วนเป็น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ในปี ๒๕63 ซึ่งมีภาระการเรียนค่อนข้างหนักและไม่สามารถทำากิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมในสถาบันการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง จากปัญหาอุปสรรคข้างต้นส่งผลให้คณะกรรมการศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลพิจารณาปรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมในปี ๒๕63 เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ สถาบันการ
ศึกษาพยาบาลที่ได้รับรางวัล จำานวน ๕ สถาบัน ดังนี้

ร�งวัลชนะเลิศ
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ร�งวัลเกียรติบัตร 
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

3.๕ การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารสำาหรบันกัศกึษาพยาบาลหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปท่ีี ๒ เรือ่ง 
“Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 1๔–1๕ พฤศจิกายน ๒๕63 
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ๒๐1๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้าประชุม ๕๒ สถาบัน
การศึกษา รวมจำานวน 1๐๔ คน 

ผลการทดสอบความรูด้า้นจรยิธรรมของนกัศกึษาพยาบาลกอ่นและหลงัการเขา้อบรม พบวา่คะแนนเฉลีย่
ก่อนเข้าร่วมอบรม 1๐.๘1 หลังการเข้าร่วมอบรม 13.6๕ จากคะแนนเต็ม 1๕ 

ผลตามตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการฯ บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้ทุกข้อ ดังนี้
1)  นกัศกึษาพยาบาลรอ้ยละ 1๐๐ ตระหนกัถงึความสำาคญัของภาวะผูน้ำาทางจรยิธรรมในนกัศึกษา

พยาบาล ในระดับมาก ถึง มากที่สุด 
๒) นักศึกษาพยาบาลร้อยละ ๘๔.7๐ รับรู้ว่ามีทักษะภาวะผู้นำาทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
3)  นักศึกษาพยาบาลร้อยละ ๘7.7๕ รับรู้ความสามารถของตนเองจากการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม

ในนักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 
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คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลได้วางแผนติดตามการจัดทำา Moral Projects ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ ในแต่ละสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ethical 
Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ ๒ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษาจำานวน 
๕๒ สถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการประจำาปีด้านจริยธรรม ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ต้นเดือนกันยายน ๒๕6๔ ต่อไป

๔. พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านจริยธรรม
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลได้จัดทำาหนังสือเรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล” มีเนื้อหาจำานวน 1๒ บท อยู่ระหว่างการพิจารณาวิพากษ์ของคณะกรรมการฯ ก่อนจัดพิมพ์

๕. สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการทำาวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาล ให้ความสำาคญักบัการสง่เสริมจรยิธรรม

ของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล จงึขอสนบัสนนุงบประมาณจากสภาการพยาบาลเพ่ือสนบัสนนุผู้ประกอบวชิาชพี
ในการทำาวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕63 ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยด้าน
จริยธรรมทางการพยาบาล เป็นทุนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ทุนละ 1๐,๐๐๐–1๕,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงมีหน่วยงานส่งโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจำานวน 1 โครงการ และพิจารณาผ่านเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว

สำาหรบัผูไ้ดร้บัทนุอดุหนนุการวจิยัดา้นจรยิธรรมทางการพยาบาล ประจำาป ี๒๕6๒ จำานวน ๘ ทนุ มโีครงการ
ทีด่ำาเนนิการแลว้เสรจ็ 3 โครงการ อกี ๕ โครงการ อยูร่ะหวา่งดำาเนนิการเนือ่งด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำาให้การดำาเนินโครงการวิจัยเสร็จล่าช้ากว่ากำาหนด

การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมาย
และจริยธรรม 

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีมีอำานาจ หน้าที่ วัตถุประสงค์เพื่อการดูแลส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์ให้ประพฤตตินถกูต้องตามจริยธรรมแหง่วชิาชพี กำาหนด ปรับปรุง และใหค้วามเหน็
ต่อร่างกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการด้านผดุงความเป็นธรรมให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล 
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ผลการดำาเนินงาน

๑.  พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาล ออกประกาศ 
และคำาสั่งสภาการพยาบาล

1.1 ออกข้อบังคับสภาการพยาบาล จำานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
1)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕63 (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน ๒๕63 

๒)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕63 (ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม)) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน ๒๕63 

3)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕63 (ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน ๒๕63 

๔)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕63 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 1 ธันวาคม ๒๕63

๕)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์ระดบัวชิาชพี สำาหรับผู้สำาเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่ พ.ศ. ๒๕63 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕63

6)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
พ.ศ. ๒๕63 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕63 

1.๒ ออกประกาศสภาการพยาบาล จำานวน ๒1 ฉบับ ประกอบด้วย 
ประก�ศเกี่ยวกับก�รประกอบวิช�ชีพ

1)  เรือ่งแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัหมวกพยาบาลตามเคร่ืองหมายชดุปฏบิตังิานของพยาบาลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19

๒)  เรือ่งแนวปฏิบัตเิพือ่ควบคมุและปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 สำาหรบัผูป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

3) เรื่องหลักเกณฑ์การจัดประชุมทางไกลและการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
๔) เรื่องหลักการคัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕63
๕) เรื่องแนวทางการพยาบาลทางไกล (Tele–nursing)

ประก�ศเกี่ยวกับก�รรับสมัครสอบ–ผลก�รสอบ
6)  เรื่องเลื่อนการสอบความรู้เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ คร้ังที่ 1/๒๕63 วันที่ 

๒1–๒๒ มีนาคม ๒๕63
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7)  เรื่องเลื่อนการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ ๒/๒๕63 
วันที่ 1–3๐ เมษายน ๒๕63

๘)  เรือ่งกำาหนดการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/๒๕63 วันที่ 1๘–19 กรกฎาคม 
๒๕63

9)  เรือ่งกำาหนดการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕63 วาระพิเศษ วันที่ ๒9 
สิงหาคม ๒๕63

1๐)  เรื่องกำาหนดสอบความรู้ผู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3/๒๕63 วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕63 

11)  เรือ่งกำาหนดการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๔ 

1๒)  เร่ืองกำาหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๔ 

13)  เรื่องผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำานาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63

1๔)  เรื่องผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำานาญเฉพาะทาง 
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63 (เพิ่มเติม)

1๕)  เร่ืองรายช่ือผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63 (สำาหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรอบรมพยาบาล
ขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร)

16)  เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปีการศึกษา ๒๕63

17)  เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปีการศึกษา ๒๕63 

ประก�ศเรื่องทั่วไป 
1๘) เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำาปี ๒๕63
19) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๐–๒๕6๔ (ฉบับที่ ๘)
๒๐) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๐–๒๕6๔ (ฉบับที่ 9)
๒1) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๐–๒๕6๔ (ฉบับที่ 1๐)

1.3 ออกคำาสั่งสภาการพยาบาล จำานวน 19๒ ฉบับ 
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๒. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย 
1. (ร่าง) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
๒. (ร่าง) กฎกระทรวงกำาหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
3.  (ร่าง) กฎกระทรวงเรื่องการฝึกอบรมและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาลที่

เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ....
๔.  (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 

(ฉบับที่...) พ.ศ. ....
๕. (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ....

๓. งานด้านจริยธรรม 
3.1 พิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

1) เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน  ๘ เรื่อง 
๒) เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน 19 เรื่อง 

  รวมจำานวน ๒7 เรื่อง 

 รอผลคดีอาญา จำานวน  7 เรื่อง 
 อยู่ระหว่างดำาเนินการ จำานวน 11 เรื่อง 
 ดำาเนินการแล้วเสร็จ จำานวน  9 เรื่อง (จำานวน 1๔ ราย)

• ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ   ๕ ราย
• ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน   3 ราย
• ลงโทษภาคทัณฑ์   1 ราย
• ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ   ๔ ราย
• เพิกถอนใบอนุญาตฯ    1 ราย

3.๒ ลักษณะความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
1) ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

 ฐานปลอมแปลง แก้ไข ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 ฐานปลอมแปลง แก้ไข ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนให้บุคคลอื่นท่ีมิได้เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์กระทำาการพยาบาลหรอืการผดงุครรภ ์หรอืแสดงด้วยวธิใีด ๆ  ใหผู้อ้ืน่เขา้ใจวา่ตนเปน็ผูมี้สทิธปิระกอบ
วิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

๒) ความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
3) ความผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ
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๔. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๔.1 งานด้านคดี

1) คดีปกครอง 
เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน  ๒ เรื่อง 
เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน  1 เรื่อง 
  รวมจำานวน  3 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำาเนินการศาลปกครอง จำานวน  ๒ เรื่อง
ดำาเนินการแล้วเสร็จ จำานวน  1 เรื่อง

๒) คดีอาญาความผิดฐานปลอมแปลงใบอนุญาต จำานวน ๒๒ เรื่อง
กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จำานวน  3 เรื่อง
กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลง มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จำานวน 19 เรื่อง

๔.๒ งานด้านนิติกรรมสัญญา จำานวน  1๐ เรื่อง
๔.3 งานด้านให้คำาปรึกษาแก่สมาชิก จำานวน 9๐๘ เรื่อง
๔.๔ การเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1)  คณะกรรมการพิจารณาจัดทำากฎหมาย ลำาดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕9 (คณะที่ 1) จำานวน ๕ ครั้ง

๒)  คณะกรรมการพิจารณาจัดทำากฎหมาย ลำาดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕9 (คณะที่ ๒) จำานวน 9 ครั้ง 

3)  คณะกรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้บริการของ
สถานพยาบาลโดยใช้ระบบพัฒนาการแพทย์ทางไกล จำานวน 9 ครั้ง

๔) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลท่ีให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า จำานวน 7 คร้ัง
๔.๕ กระทำาการในฐานะพนกังานเจา้หนา้ทีใ่นการตรวจสอบใบอนญุาต คน้หรอืยดึเอกสารหลกัฐานหรอืสิง่ของ

ที่อาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือดำาเนินคดีอาญา กรณีมีการปลอมแปลง และ/หรือสวมสิทธิเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผิดกฎหมาย จำานวน ๔ ครั้ง
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การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก
สภาการพยาบาล

ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เผชิญกับปัญหาท่ีเกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตที่คุกคามทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมาก 
หากได้มีการช่วยสมาชิกสภาการพยาบาลท่ีเผชิญภาวะวิกฤตจากสื่อสังคมในขณะที่ยังไม่มีความผิดที่ประจักษ์นี้ 
ก็จะเป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ของสมาชิกได้ สภาการพยาบาลจึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาและเสนอความเห็น
ในกรณีที่สมาชิกสภาการพยาบาล ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ กำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นธรรม ในหน่วยงานและวิชาชีพ รวมทั้งดำาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
สภาการพยาบาลมอบหมาย 

ผลการดำาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล 

ได้ดำาเนินการดังนี้
1. ดำาเนินการกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาลระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕63 ทั้งส้ิน 

จำานวน 13 กรณี และยุติกรณีร้องเรียนได้ จำานวน 1๐ กรณี 
๒. จัดประชุมวิชาการ ประจำาปี ๒๕63 เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและ

ผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและ
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กฎหมายในการประกอบวชิาชีพท่ีสามารถใหก้ารปกปอ้งและผดุงความเปน็ธรรมแกผู่ใ้ชบ้รกิารและผูป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบ
วิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำาความรู้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำาไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติท้ังในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็น
วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในประเด็นท่ีน่าสนใจ อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถกูร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้
ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำานวนทั้งสิ้น ๒6๐ คน ดังนี้

ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน ๒๕63 ณ หอ้งประชมุไตรบญัญตักิลุ โรงพยาบาลกรงุเทพราชสมีา จงัหวดั
นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 93 คน

คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒1 พฤศจิกายน ๒๕63 ณ ห้องพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอกช้ัน ๕ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 76 คน

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕63 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 91 คน

การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

สภาการพยาบาลตระหนกัถงึความสำาคญัของการสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
ปฏบิตังิานใหบ้รกิารอยา่งมมีาตรฐาน จงึไดก้ำาหนดมาตรฐานการพยาบาลและการผดงุครรภ ์เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ นำาสู่การปฏิบัติตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเน่ืองจากบริบทด้านสุขภาพของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
การพยาบาลมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีมากขึ้น สภาการพยาบาลจึงได้พัฒนาและออกประกาศ
สภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) และมาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery 
Standards) ในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ เพือ่ให้เปน็มาตรฐานของบรกิารการพยาบาลและการผดงุครรภท์ีท่นัสมยัเปน็ปัจจุบนั 
ทั้งบริการในชุมชนและสถานบริการด้านสาธารณสุข และดำาเนินการอื่น ๆ  เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการดำาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาล ได้ดำาเนินการพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ดังนี้

๑.  ทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากร
พยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพประเภทต่าง ๆ  

คณะทำางานทบทวนหลกัเกณฑ์ขดีความสามารถและอตัรากำาลงัของบคุลากรพยาบาลในหนว่ยบริการสขุภาพ
ประเภทต่าง ๆ  ได้นำาเสนอเกณฑ์อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยบริการสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการเตรียมบุคลากรและจัดอัตรากำาลัง รวมไปถึงการจัดบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ
การพยาบาลในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับของโรงพยาบาล คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม
ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันที่ 1๕ มิถุนายน ๒๕63 มีมติให้ความเห็นชอบเกณฑ์อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่า
ในหน่วยบริการสุขภาพ ตามที่คณะทำางานเสนอ ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อประกาศใช้ ประกอบด้วย

1. อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ 
๒. อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร 
3.  อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาลตติยภูมิ และโรงพยาบาลทุติยภูมิ
๔.  สัดส่วนพยาบาลเฉพาะทางต่อหน่วยบริการสุขภาพแต่ละระดับ และพยาบาลที่มีความชำานาญพิเศษ

เฉพาะทาง

๒.  แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(Nursing Guideline for Triage in Emergency Patient) 

สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำางานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อจัดทำา
แนวทางการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน พัฒนาแนวปฏิบัติ และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ตามนโยบายสภาการพยาบาล เม่ือปี พ.ศ. ๒๕61 คณะทำางานฯ ได้ดำาเนินการกำาหนดหัวข้อแนวปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน 
จำานวน ๔ หัวข้อหลัก ๒๕ แนวปฏิบัติ ดังน้ี 1) แนวปฏิบัติการพยาบาลศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ ๒) แนวปฏิบัติการ 
พยาบาลสำาหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3) แนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล 
และ ๔) แนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ได้นำาร่างแนวปฏิบัติ 3 หัวข้อหลัก 
จำานวน 1๕ เรื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพยาบาลกว่า ๘๐๐ คน ในการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาล
ฉกุเฉนิ ประเทศไทย ระหวา่งวนัที ่๒1–๒๒ มีนาคม ๒๕6๒ และในวนัที ่1 ธนัวาคม ๒๕6๒ สำานกังานหลักประกัน
สขุภาพแหง่ชาต ิไดร้ว่มขบัเคลือ่นนโยบาย “บรกิารเจบ็ปว่ยฉกุเฉนิคณุภาพ”บรูณาการพรอ้มกับกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีนำาร่อง “ห้องฉุกเฉินคุณภาพ” ใน ๒1 โรงพยาบาล ซ่ึงการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นส่วนสำาคัญของนโยบายดังกล่าว 
โดยกำาหนดให้คุณภาพการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ต้องคัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
คณะทำางาน จึงได้เร่งรัดให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (Nursing Guideline 
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for Triage in Emergency Patient) และหลักสูตรการฝึกอบรมการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนให้
พยาบาลฉกุเฉนิมสีมรรถนะในการคดัแยกและตอบสนองนโยบายคุณภาพพยาบาลหอ้งฉุกเฉินข้างต้น คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕63 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ได้พิจารณาแนวปฏิบัติและมี
มตเิหน็ชอบแนวปฏบัิตกิารพยาบาลเรือ่งการคดัแยกผูป้ว่ยฉกุเฉนิ และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุม
ครัง้ที ่6/๒๕63 เมือ่วนัที ่1๕ มถินุายน ๒๕63 โดยคำาแนะนำาของผูแ้ทนแพทยสภา และผูแ้ทนสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เห็นชอบให้ประกาศหลักการคัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕63 เพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาพยาบาลเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บ 
หรืออาการป่วยนั้นได้อย่างทันท่วงที ประกาศลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕63 โดยจัดลำาดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย 
เป็น ๕ ระดับ ตามหลักการดังนี้

1. ผู้ป่วยระดับ 1 ได้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็น
ภยันตรายรุนแรงอย่างยิ่งยวดต่อการรอดชีวิต 

๒. ผู้ป่วยระดับ ๒ ได้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซ่ึงจำาเป็นต้อง
ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันภาวะดังต่อไปนี้ 

ก. ภยันตรายรุนแรงต่อการทำางานของระบบอวัยวะสำาคัญ 
ข. ภาวะคุกคามต่อการทำางานของอวัยวะสำาคัญ 
ค. อันตรายที่อาจเกิดต่อผู้อื่น

3. ผู้ป่วยระดับ 3 ได้แก่ ผู้ป่วยอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยเฉียบพลันโดยไม่มี
ภาวะคกุคามถงึชวิีตหรอืการทำางานของระบบอวยัวะสำาคญัในขณะนัน้ แต่หากรอรบัการรกัษาพยาบาลตามสทิธหิรอื
ในเวลาทำาการปกติแล้วอาจทำาให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นรุนแรงขึ้นได้ 

๔. ผู้ป่วยระดับ ๔ ได้แก่ ผู้ป่วยอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยท่ีรุนแรงน้อยและไม่มี
ภาวะคุกคามต่อชีวิตหรือการทำางานของระบบอวัยวะสำาคัญ สามารถรอรับการบริการสาธารณสุขตามสิทธิได้ 
โดยไม่ทำาให้อาการรุนแรงขึ้นหรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมา 

๕. ผู้ป่วยระดับ ๕ ได้แก่ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสาธารณสุข โดยไม่มีภาวะใดตาม (1) (๒) (3) และ (๔) 
ซึ่งอาจมีภาวะดังต่อไปนี้

1) ติดตามผลการรักษาพยาบาล หรือมีอาการซึ่งหายเองได้ หรือไม่มีอาการ 
๒)  เข้ารับบริการอื่นอันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และปัจจัยท่ีคุกคาม

สุขภาพ 
3) มารับบริการเพื่อผู้อื่น
๔) ขอรับบริการสาธารณสุขอื่น 

๓. แนวทางการพยาบาลทางไกล (Tele–nursing)
สภาการพยาบาลมีนโยบายในการสนับสนุนระบบบริการพยาบาลทุกรูปแบบที่ให้การพยาบาลแก่ประชาชน

อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความตระหนักในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพตนเองได้ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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ทำาให้มีความจำาเป็นท่ีต้องพัฒนาระบบบริการการพยาบาลทางไกลเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสำาหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครัง้ที ่11/๒๕63 เมือ่วนัที ่16 พฤศจิกายน ๒๕63 จงึออกประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งแนวทาง
การพยาบาลทางไกล (Tele–nursing) ลงวันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕63 ไว้ดังนี้

แนวท�งปฏิบัติก�รให้ก�รพย�บ�ลท�งไกล 
1. ต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ให้การพยาบาลทางไกล และผู้รับการพยาบาลทางไกลภายใต้มาตรฐาน

สารสนเทศของสถานพยาบาลนั้น
๒. ประเมินผู้รับการพยาบาลทางไกลโดยการทบทวนจากประวัติสุขภาพเดิม และประเมินภาวะสุขภาพ

เพิ่มเติม
3. วเิคราะห์ขอ้มลูและวนิิจฉยัการพยาบาล โดยประเมนิอาการและความรนุแรง ความเสีย่ง ขอ้จำากดัและ

เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ และเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลประกาศ 
๔. วางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๕. บันทึกการพยาบาลที่ให้แก่ผู้รับการพยาบาลทางไกล
6. ประเมินผลการให้การพยาบาลทางไกล 
7. ประสานการส่งต่อเมื่อประเมินแล้วพบว่าผู้รับการพยาบาลทางไกลควรไปรับบริการในสถานพยาบาล

ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับอาการหรือปัญหาสุขภาพของผู้รับการพยาบาลทางไกล
๘. การปรึกษาระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์กับบุคลากรสาธารณสุขอื่น 

ที่มีกฎหมายอื่นกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ถือว่าเป็นการพยาบาลทางไกล 

“การพยาบาลทางไกล (Tele–nursing)” หมายความวา่ การพยาบาลและการผดงุครรภเ์พือ่ใหค้ำาปรึกษา
และแกป้ญัหาเก่ียวกบัสขุอนามยัภายใต้กรอบความรู้แหง่วชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์โดยนำาระบบดจิทัิล
มาใช้ในการบริการ ทั้งนี้ โดยความรับผิดชอบของผู้ให้การพยาบาลทางไกล

“ผู้ ให้การพยาบาลทางไกล” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง ท่ี ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
และปฏิบัติงานในสถานพยาบาล มีความรู้และทักษะการพยาบาลทางไกลตามที่ สภาการพยาบาลกำาหนด 

“ผู้รับการพยาบาลทางไกล” หมายความว่า บุคคลท่ีต้องการการดูแลต่อเน่ืองและหรือต้องการการดูแล
ระยะยาว จากสถานพยาบาล
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๔.  แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในการร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ด้วยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนให้มีการรับรองสิทธิของบุคคลในการทำาหนังสือ
เจตนาไว้ล่วงหน้าที่ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือ
เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตามมาตรา 1๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจาก
พยาบาลเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดมีบทบาทสำาคัญอย่างมากในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยระยะท้าย สภาการพยาบาล
จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานพจิารณาแนวทางการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภด์งักลา่ว 
โดยคณะทำางานฯ ไดจ้ดัทำารา่งประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งแนวทางการปฏบิตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิต (มาตรา 1๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครั้งที่ 1๒/๒๕63 เมื่อวันที่ ๒1 ธันวาคม ๒๕63 มีมติให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตจากผู้รับการพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ แจ้งให้
แพทย์ผู้ให้การรักษาทราบและพิจารณาหนังสือแสดงเจตนาฯ ดังกล่าว

1.1 กรณีแพทย์รับหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ประกอบแผนการรักษาพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลฯ บันทึกไว้ในบันทึกทางการพยาบาล โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับการพยาบาล 
และเก็บสำาเนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน 

1.๒ กรณีแพทย์ไม่รับหนังสือแสดงเจตนาฯ แพทย์จะเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลการคืนหนังสือแสดงเจตนาฯ
๒. ผู้รับบริการขอทำาหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ดำาเนินการดังนี้

๒.1 จดัใหผู้ร้บับรกิารพบแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาเพือ่ใหแ้พทยใ์ห้ขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัทำาหนงัสอืแสดงเจตนาฯ 
และการจัดทำาหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานโดยผู้จัดทำาไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ

๒.๒ บันทึกข้อมูลไว้ในบันทึกทางการพยาบาล โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับบริการ 
และเก็บสำาเนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน
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ผลการดำาเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล รวมถึงผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด ให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการปฏบัิตกิารพยาบาลใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมายขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วข้อง สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล

ผลการดำาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลดำาเนินการในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ ดังนี้

๑.  การประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำาปี ๒๕๖๓ : 
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน 

จากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
นั้น พยาบาลนับเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่สำาคัญในการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 
โดยใหบ้รกิารพยาบาลแบบองคร์วมตอ่ประชาชนทกุกลุม่วยั ทัง้ในภาวะทีส่ขุภาพด ีเสีย่ง หรอืเจ็บปว่ย รวมทัง้ปฏิบตัิ
การพยาบาลทีใ่ชค้วามรู ้ความสามารถ ประพฤติปฏบิติัตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชพี ภายใต้ขอบเขต
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกจากน้ีพยาบาลยังมีบทบาทหน้าท่ีในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของประชาชนอีกด้วย สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรท่ีใช้อำานาจรัฐในการควบคุม และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพฯ 
ของพยาบาลที่ได้มาตรฐาน คุ้มครองประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ และความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการ 
ไดม้กีารดำาเนนิการในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว โดยกำาหนดนโยบายต่าง ๆ  เพ่ือใหส้อดคล้องกบับริบทของประเทศ 
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กำาหนดมาตรฐานและแนวปฏบิตักิารพยาบาลในสาขาการพยาบาลทีส่ำาคญั รวมทัง้การออกประกาศสภาการพยาบาล
ด้านนโยบายและแถลงการณ์ในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
และการคุ้มครองประชาชน

เพ่ือเป็นการสื่อสารทำาความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการพัฒนาวิชาชีพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของประชาชน และการดำาเนินการที่สำาคัญของสภาการพยาบาล ระหว่างสภาการพยาบาลกับสมาชิก และผู้แทน
สภาการพยาบาลประจำาจงัหวดั ซึง่เป็นการเสรมิเตมิเต็มความรูด้้านการปฏบัิติงานตามขอบเขตวชิาชพี การคุม้ครอง
ประชาชนด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของพยาบาล รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแก่สภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ 
สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเป็นประจำาทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ได้ดำาเนินการ
ใน ๔ เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพท่ี ๒ เขตสุขภาพท่ี ๔ เขตสุขภาพท่ี 7 และเขตสุขภาพท่ี 13 สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕63 
สภาการพยาบาล มแีผนจดัการประชมุใหค้รบทกุเขตสุขภาพ แต่เนือ่งด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำาปี ๒๕63 : 
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน ได้เพียง ๒ เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ ๕ 
กิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมที่�1�ก�รประชุมวิช�ก�ร�“สภ�ก�รพย�บ�ลกับก�รคุ้มครองประช�ชน” จำานวน ๒ ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน ๕๕๘ คน ประกอบด้วยผู้แทนสภาการพยาบาล จำานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.6 
และสมาชิกสภาการพยาบาลจำานวน ๕1๐ คน คิดเป็นร้อยละ 91.๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

●● คร้ังที�่1 เขตสขุภาพที ่๕ ไดแ้กจั่งหวดั กาญจนบรีุ นครปฐม ราชบรีุ สุพรรณบรีุ ประจวบครีีขนัธ ์
เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร จัดประชุมระหว่างวันที่ ๕–6 ตุลาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 3๐7 คน ประกอบด้วย ผู้แทน
สภาการพยาบาลประจำาจังหวัด จำานวน 3๐ คน และสมาชิกสภาการพยาบาลจำานวน ๒77 คน

●● ครั้งที่�2 เขตสุขภาพท่ี 3 ได้แก่จังหวัด ชัยนาท กำาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี 
จัดประชุมระหว่างวันท่ี ๒6–๒7 ตุลาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น ๕ อาคาร 1๐๐ ปี สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน ๒๕1 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด จำานวน 1๘ คน และสมาชิกสภาการพยาบาล จำานวน ๒33 คน

การประเมนิผลการประชมุจากแบบประเมนิความพงึพอใจในการดำาเนนิโครงการทัง้ ๒ คร้ัง มคีวามพงึพอใจ
การสามารถนำาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.๐๒
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กจิกรรมที�่2�ก�รประชมุผูแ้ทนสภ�ก�รพย�บ�ลประจำ�จงัหวดั มผู้ีแทนเขา้ร่วมประชมุทัง้ส้ิน ๔๘ คน 
จากเขตสขุภาพท่ี ๕ จำานวน 3๐ คน และเขตสุขภาพที ่3 จำานวน 1๘ คน เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายสภาการพยาบาล 
การรับรู้บทบาทของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด การสื่อสารกับสมาชิกและการประสานงานกับสภาการ
พยาบาล สิ่งที่ต้องการให้สภาการพยาบาลสนับสนุน และข้อจำากัดในการดำาเนินงานของผู้แทน ผลการดำาเนินงาน
ทีผ่า่นมาของผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจำาจงัหวดั แผนการดำาเนนิงานทีท่า้ทายของผูแ้ทน ในป ีพ.ศ. ๒๕63–๒๕6๕ 
และที่ประชุมได้สรุปข้อตกลงร่วมกันในการกำาหนดหัวข้อแผนการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์โดยกำาหนดใหทุ้กจงัหวดัจัดทำาแผนและรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนและวตัถุประสงค์ทุกปี
ในต้นเดือนมกราคม ประกอบด้วย

1. พัฒนากลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
1.1 ประชุมสมาชิกสภาการพยาบาลของจังหวัดเพื่อสื่อสารนโยบาย กิจการของสภาการพยาบาล 

และรับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิก
1.๒ สื่อสาร แจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สำาคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลต่อสภาการพยาบาล

๒. สนับสนุนกิจกรรมของสภาการพยาบาล ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม
๒.1 จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (วันที่ ๒1 ตุลาคม)
๒.๒ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล (วันที่ 1๒ พฤษภาคม)
๒.3 ร่วมประชุมวิชาการที่จัดโดยสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
๒.๔ จัดระบบรายงานสถานการณ์/สรุปผลการดำาเนินงานต่อสภาการพยาบาล

3. การจัดระบบข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
3.1 การจัดระบบข้อมูลสมาชิกของจังหวัด (สมาชิกที่ปฏิบัติงาน เกษียณอายุ และสมาชิกที่เสียชีวิต)
3.๒ จัดระบบตรวจสอบให้สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๔. ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
๔.1 ประชมุชีแ้จงนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานการพยาบาลทีก่ำาหนดโดยสภาการพยาบาลแกส่มาชิก

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
๔.๒ ตดิตามและรายงานการขับเคลือ่นนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานการพยาบาลของสภาการพยาบาล

ในจังหวัด
๔.3 เยี่ยมและให้กำาลังใจพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ในฐานะผู้แทนสภาการพยาบาล

กิจกรรมที่�3�ก�รเยี่ยมติดต�มก�รดำ�เนินง�นของพย�บ�ลที่ปฏิบัติง�นโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ
ตำ�บล โดยเยี่ยม ๒ แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลโพรงมะเดือ่ อำาเภอเมอืง จังหวดันครปฐม ในวนัที ่6 ตลุาคม ๒๕63 
มีพยาบาลจาก รพ.สต. ต่าง ๆ  ในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน ๒๐ คน 

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านวัดไทร อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒7 ตุลาคม 
๒๕63 มีพยาบาลจาก รพ.สต. ต่าง ๆ  ในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน ๒๔ คน

53รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



ส�ระก�รเยี่ยมประกอบด้วย 
1. รับฟังการดำาเนินงานบริการพยาบาลของพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต. และให้ข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนางานบริการรักษาพยาบาลและบริการอื่นของ รพ.สต.
๒. อภิปรายและตอบข้อซักถามในประเด็นสำาคัญดังนี้

๒.1 การเปล่ียนตำาแหน่งของผู้อำานวยการ รพ.สต. ปัจจุบันพยาบาลท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อำานวยการ 
รพ.สต. ต้องเปลี่ยนตำาแหน่งจากพยาบาลวิชาชีพมาดำารงตำาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นตำาแหน่งบริหาร

๒.๒ หากพยาบาลได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนนักเรียน กรณีที่นักเรียนมีอาการแพ้ หรือบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือในการรับวัคซีน ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมาย

๒.3 การเจาะเลอืดเพือ่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารใน รพ.สต. ไมม่นีกัเทคนคิการแพทยเ์จาะเลอืด
ให้พยาบาลวิชาชีพทำาแทน คนทำาจะมีความผิดเกี่ยวกับการก้าวล่วงวิชาชีพอื่นหรือไม่

๒.๔ หากพยาบาลจะเข้าร่วมคลินิกชุมชนอบอุ่นต้องทำาอย่างไร
๒.๕ ผู้อำานวยการ รพ.สต. ตำาแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข อยากให้เปลี่ยนตำาแหน่งเป็น

พยาบาลวิชาชีพจะเป็นไปได้หรือไม่
๒.6 ปัญหาที่พบ

1) สัดส่วนรับผิดชอบพยาบาลต่อประชากร ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บ้านเรือนกระจาย
๒) มีปัญหาผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตที่บ้านสูง ปัจจัยจากการปฏิบัติงานของ Caregiver ทำาให้

ผู้ป่วยตายจากเหตุไม่สมควรตาย
3) พยาบาลตอ้งรบัผดิชอบทำาเร่ืองการเงิน เวชภัณฑ ์ยา และพัสดุ หากทำาในเวลาทำางานทำาให้

ไม่สามารถให้บริการการพยาบาลได้ ต้องแก้ไขโดยนำางานดังกล่าวมาทำาต่อหลังเลิกงานหรือทำาในเวลากลางคืน
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๒.  การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจำาจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

สภาการพยาบาลจดัการประชมุวชิาการเพือ่เพิม่ศกัยภาพของผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจำาจงัหวดั ดา้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 9–1๐ พฤศจิกายน ๒๕63 
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน ๔ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจำาจังหวัดสามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในจังหวัด ให้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 117 คน ประกอบด้วยประธานผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจำาจงัหวดั จำานวน 63 คน ผูแ้ทนสภาการพยาบาลท่ีปฏบิติังานท่ีสำานกังานสาธารณสขุจังหวัด จำานวน ๕๔ คน 
สาระการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายเร่ืองสภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาล กฎหมาย
วิชาชีพ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ บูรณาการนิเทศงานการพยาบาลเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการอภิปรายเรื่องความคาดหวัง
และบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจำาจังหวัด
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๓.  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำาเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำาหรับพยาบาลวิชาชีพ 

รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล มแีนวคดิวา่ผู้บริหารทางการพยาบาลจำาเปน็ต้องมกีารพัฒนา
ภาวะผู้นำาด้านวิชาการที่จะสร้างเสริมสมรรถนะให้เป็นผู้นำาวิชาชีพการพยาบาล ด้วยพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากร
ที่มีจำานวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพและรับผิดชอบการดูแลผู้รับบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีความเข้าใจ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงและความตอ้งการดา้นสขุภาพทีซ่บัซอ้น และมคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ
ในงานพฒันาคุณภาพการบรกิารพยาบาลใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเปน็ทีย่อมรบัของผูร้บับรกิาร
และสหวิชาชีพ ดังน้ัน การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นผู้นำาวิชาการทางการพยาบาล จึงเป็นเร่ืองสำาคัญเป็นอย่างย่ิง
ในระบบบริการสุขภาพ 

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา การบริการและ
การวจัิยเพือ่ใหพ้ยาบาลวชิาชพีมคีวามกา้วหนา้ในสายวชิาชพี ตลอดจนผลกัดนัใหบ้รกิารพยาบาลไทยกา้วสูก่ารเปน็
บริการช้ันนำาระดับนานาชาติด้วยการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำาทางการพยาบาลในทุกระดับให้สามารถนำาการเปล่ียนแปลง
ในระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชนและผู้รับบริการ จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำาทางการพยาบาลเพ่ือการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสำาหรับพยาบาลวิชาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้นำาทางการพยาบาล ให้สามารถสร้าง
ผลงานวิชาการในการช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยใช้รูปแบบและวิธีการพัฒนาทีห่ลากหลาย 

ร�ยละเอียดส�ระคว�มรู้ของโครงก�ร�แบ่งเป็น�4�โมดูล 

●● โมดูล�1 สมรรถนะผู้นำาทางการพยาบาล เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดและความสำาคัญของผู้นำาทาง 
การพยาบาลและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ บทบาทหน้าท่ี สมรรถนะของผู้นำาทาง 
การพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การวิเคราะห์และการประเมินสมรรถนะผู้นำาทางการพยาบาล 
และการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ การประเมินและการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้นำาทางวิชาการ 

●● โมดูล�2 ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย นโยบาย
และระบบสุขภาพโลก และสุขภาพระดับประเทศ เป้าหมายสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรกิาร (service plan) และการนำานโยบายสูก่ารปฏิบตั ิโมเดลคณุภาพของระบบบรกิาร
สุขภาพ (Quality of health care model) และแนวคิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการพยาบาล (Health and 
nursing outcomes) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่สนใจ
เพื่อกำาหนดรูปแบบ และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

●● โมดูล�3 ผู้นำากับสมรรถนะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย 
แนวคิดสมรรถนะทางวิชาการ ความสำาคัญของการวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู้ การใช้หลักฐานทางวิชาการ 
และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและการพยาบาล แนวคิด จริยธรรมการวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ การวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาล การทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นและอ่านงานวิจัย การเขียน
กรอบแนวคิดและการออกแบบโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน แนวคิดการวัด การพัฒนาเครื่องมือ และตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม การแปล
ความหมายค่าสถิต ิและการใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติ ิการอภิปรายผล การนำาผลการวิจัยไปใชเ้พือ่พฒันาบรกิาร
สุขภาพและการพยาบาล
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●● โมดูล�4 โครงการปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ/โครงการวิจัย เนื้อหาประกอบด้วย ดำาเนินการ
โครงการเพือ่พฒันาระบบบรกิารสขุภาพและการพยาบาลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการด้านสขุภาพของประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจ การปฏิบัติการตามโครงการครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล 
การสรุปผล การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ การนำาผลลัพธ์ไปใช้ การเขียนรายงานการดำาเนินโครงการฯ

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร ประกอบด้วยกิจกรรม 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะ 6 เดือนแรก เดือนละ 

1 สัปดาห์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕63–เดือนมีนาคม ๒๕6๔ รวม 6 ครั้ง ณ สภาการพยาบาล
๒. ปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลด้วยตนเอง

ภายใตค้ำาแนะนำาของ Mentors ระยะ 6 เดอืนหลงั ณ โรงพยาบาล/หนว่ยงานตน้สงักดัของผูเ้ขา้รบัการอบรม ตัง้แต่
เดือนเมษายน–เดือนกันยายน ๒๕6๔ 

ระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�ร 1๒ เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕63–เดือนกันยายน ๒๕6๔
ตารางเวลากำาหนดร่วมกิจกรรมโครงการฯ เดือนละ 1 สัปดาห์ ดังนี้

1. ครั้งที่ 1 วันที่ 19–๒3 ตุลาคม ๒๕63 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒3–๒7 พฤศจิกายน ๒๕63
๒. ครั้งที่ 3 วันที่ ๒1–๒๕ ธันวาคม ๒๕63 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕–๒9 มกราคม ๒๕6๔
3. ครั้งที่ ๕ วันที่ 1๕–19 กุมภาพันธ์ ๒๕6๔ ครั้งที่ 6 วันที่ ๒๒–๒6 มีนาคม ๒๕6๔

ผู้สนใจสมัครเข้�รับก�รอบรม จำานวน ๕๔ คน ตำาแหน่งหัวหน้าพยาบาล 16 คน ผู้อำานวยการวิทยาลัย
พยาบาล ๕ คน รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าพยาบาล ๕ คน หัวหน้าหน่วยงานเฉพาะสาขา ๕ คน โรงพยาบาล
จงัหวดั 6 คน นักวชิาการสำานักงานสาธารณสขุจงัหวดั 1 คน หวัหนา้หนว่ยงานโรงพยาบาลชมุชน 6 คน พยาบาล
วิชาชีพจากสถาบันเฉพาะทาง 1๐ คน 

คุณสมบัติผู้เข้�รับก�รอบรม 
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่ง 

ที่ไม่หมดอายุ
๒. ดำารงตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ
3. ดำารงตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ผูเ้ข้�รบัก�รอบรม มผีูผ้า่นเกณฑ์คดัเลอืกเขา้อบรมจำานวน 3๐ คน ประกอบดว้ย หวัหนา้พยาบาล 1๕ คน 
ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาล ๒ คน รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าพยาบาล ๕ คน หัวหน้าหน่วยงานเฉพาะสาขา 
๘ คน 

เกณฑ์ก�รประเมินผล
1. มีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำานวนชั่วโมงที่กำาหนด
๒. รายงานผลการถอดบทเรียนสมรรถนะผู้นำาวิชาชีพการพยาบาล
3. ผลงานวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
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ก�รอบรมครัง้ที�่1�เดอืนตุล�คม�2563 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำา
ทางการพยาบาล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การถอดบทเรียน
ผูบ้รหิารการพยาบาล โดยเชญิวทิยากร คือ ผูน้ำาวชิาชพีการพยาบาล 6 ทา่น 
ประกอบด้วย นายกสภาการพยาบาล และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาล 
มาเลา่ประสบการณค์วามสำาเรจ็ของการพฒันาวชิาชพี ถ่ายทอดประสบการณ์
แนวคิดและความสำาคัญของผู้นำาทางการพยาบาลและความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการของพยาบาลวิชาชีพ บทบาทหน้าท่ี สมรรถนะของผู้นำาทางการพยาบาล 
เพือ่การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ใหผู้เ้ขา้อบรมวเิคราะห์ถอดบทเรยีน และ
ประเมินสมรรถนะผู้นำาวิชาชีพการพยาบาล การวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ การประเมิน และนำามาสังเคราะห์เป็นความรู้เก่ียวกับความสำาเร็จ/ปัญหา
ในการพฒันาวชิาชพี เพือ่การวเิคราะหห์าจุดพฒันาสมรรถนะของตนเองต่อไป 

ก�รอบรมครั้งที่�2� เดือนพฤศจิก�ยน�2563 เพื่อให้ผู้บริหารการ
พยาบาลเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจากนโยบายมาสู่การปฏิบัติการ เน้ือหาประกอบด้วย นโยบาย
และระบบสุขภาพโลก และสุขภาพระดับประเทศ เป้าหมายสุขภาพ ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ และการนำานโยบายสู่การปฏิบัติ โมเดล
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ (Quality of health care model) 
และแนวคิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการพยาบาล (Health and nursing 
outcomes) เปน็การถา่ยทอดประสบการณจ์ากวทิยากรซ่ึงเปน็ผู้บริหารระดับ
สูงด้านการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับหัวหน้าพยาบาล 
หัวหน้าหน่วยงาน และให้ผู้ เข้าอบรมทำากิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการ และแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล ด้านสุขภาพ
ของกลุ่มประชากรท่ีสนใจเพื่อจัดทำาโครงการพัฒนาบริการพยาบาลในองค์กร
ของตนเองตามใบงาน (Concept paper)

ก�รอบรมคร้ังท่ี�3�เดือนธันว�คม�2563 เพ่ือให้ผู้บริหารการพยาบาล
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบบริการพยาบาล โดยใช้
ขอ้มูลหลกัฐานทางวชิาการและผลงานวจัิย การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
ปัญหาทางการพยาบาล บอกความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาเพ่ือใช้
ออกแบบพัฒนาโครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาล มีการเสริมสร้างทักษะ
การสบืคน้องคค์วามรูท้ีต่อ้งใชใ้นการพฒันาระบบบริการพยาบาล โดยวทิยากร
จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และให้
ผู้รับการอบรมทำากิจกรรมกลุ่ม สืบค้น เลือก อ่านวรรณกรรมเพื่อสรุป
องค์ความรู้ และแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลด้านสุขภาพของ
กลุ่มประชากรที่สนใจเพ่ือจัดทำาโครงการพัฒนาบริการพยาบาลในองค์กรของ
ตนเอง พร้อมการนำาเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ Facilitators
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๔.  การจัดทำาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำาแหน่ง
พยาบาลระดับชำานาญการพิเศษ (ระดับ ๘) 

จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพ และความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ทำาให้ต้องมีการเตรียม
บคุลากรพยาบาลวชิาชพีทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางใหม้ทีกัษะการพยาบาลขัน้สงูดา้นการพยาบาลเชงิคลนิกิในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ

สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้และร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินิกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
โดยเนน้การเรยีนรูผ้า่นการปฏบิัตกิารพยาบาลจรงิกบัผูร้ับบรกิาร ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ตอ้งมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความชำานาญดา้นการพยาบาลเฉพาะกลุม่หรอืเฉพาะโรค ทัง้ในด้าน 
1) การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะโรค ๒) การจัดการเชิงระบบ 3) การจัดการด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน 

นอกจากน้ีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชำานาญการพิเศษเฉพาะทาง จะต้องมีคุณสมบัติ
การเป็นพยาบาลสำาหรับสังคมในศตวรรษท่ี ๒1 สามารถบูรณาการ สถานการณ์ นโยบาย วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสังคม ท้ังในระดับหน่วยงาน ชุมชน และศาสตร์ที่มีความเป็นพลวัตอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือใช้ในการเพ่ิมคุณภาพการพยาบาล เพ่ิมศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่ สภาการพยาบาล
จงึดำาเนนิการจดัทำาหลกัสตูรเพือ่พฒันาศกัยภาพรองรับการเข้าสู่ตำาแหนง่พยาบาลระดับชำานาญการพิเศษ (ระดบั ๘) 
ในการดูแลผู้รับบริการการพยาบาลเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค ให้มีสุขภาวะที่ดี ตามบริบท สังคมวิถี และวัฒนธรรม 
พยาบาลวิชาชีพสามารถเติบโตเป็นระดับชำานาญการและชำานาญการพิเศษเฉพาะราย สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
มีผลงานเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงต่อไป 

๕.  การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training 

การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training ชื่อเดิมคือ 
การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา (Post Baccalaureate Residency Training) คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ในการประชุมครัง้ท่ี 9 /๒๕63 เมือ่วนัที ่๒1 กนัยายน ๒๕63 มมีติเหน็ชอบใหเ้ปลีย่นชือ่เพือ่ให้
ผู้ผา่นการอบรมได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบ ก.พ. เรือ่งกำาหนดตำาแหน่งและเงินเพิม่สำาหรบัตำาแหน่งที่มเีหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่องกำาหนดตำาแหน่งและเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐

การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบการอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางที่เน้นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะการพยาบาลทั่วไป และทักษะ
การพยาบาลเฉพาะทางในสาขาทีป่ฏบิตังิานดว้ยการเข้าร่วมโครงการอบรมในหลักสตูรท่ีสอดคล้องกบัการปฏิบตังิาน
จริงตามความต้องการของหน่วยงานในรูปแบบการปฏิบัติงานประจำา ควบคู่การฝึกอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เนน้ผลลพัธ ์ (outcome based) ตามสมรรถนะทีห่ลกัสตูรกำาหนดในระยะเวลาอยา่งน้อย 3 ป ีโดยไม่ต้องลาอบรม
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เตม็เวลา การอบรมรปูแบบนีด้ำาเนนิการตามแนวคดิของ Benner และกรอบแนวคดิบนัไดความกา้วหนา้ของพยาบาล
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้มีความชำานาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องเป็นระบบตั้งแต่สำาเร็จการศึกษา 
ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันของสถานพยาบาลและสถาบันการศึกษา โดยมีองค์กรวิชาชีพร่วมกำากับให้การดำาเนินการ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้พยาบาลจบใหม่สามารถให้การพยาบาล
โดยตรงแก่ผูร้บับรกิารเฉพาะกลุม่ เฉพาะโรคไดอ้ยา่งปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ มคีวามก้าวหนา้และคงอยูใ่นวชิาชีพ
ไดน้าน คณะกรรมการสภาการพยาบาลไดใ้หค้วามเห็นชอบหลกัสตูรตน้แบบแลว้ 13 สาขา จำานวน ๒๒ หลกัสตูร 
ดังนี้

1. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และแขนงย่อย ๕ หลักสูตร
1.1 การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป
1.๒ การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท 
1.3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต
1.๔ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  
1.๕ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

๒. สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์และแขนงย่อย ๔ หลักสูตร
๒.1 การพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป
๒.๒ การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต 
๒.3 การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท
๒.๔ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

3. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและแขนงย่อย 3 หลักสูตร
3.1 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
3.๒ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
3.3 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ติดยาและสารเสพติด

๔. สาขาการผดุงครรภ์ 
๕. สาขาการพยาบาลเด็ก 
6. สาขาการพยาบาลชุมชน
7. สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
๘. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
9. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
1๐. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 
11. สาขาการพยาบาลจักษุ 
1๒. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก
13. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรต้นแบบอีก ๔ หลักสูตรคือ (1) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (๒) การพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (3) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด และ (๔) การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช 
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ปี พ.ศ. ๒๕63 มีโรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training จำานวน ๔ โรงพยาบาล มีผู้เข้าอบรมแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
จัดฝึกอบรม 11 สาขา อบรมรุ่นท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕61) จำานวน 167 คน รุ่นที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕6๒) จำานวน 1๒6 คน 
รุ่นที่ 3 (พ.ศ. ๒๕63) จำานวน 76 คน รวม 369 คน 

๒. โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม 11 สาขา 
อบรมรุ่นที่ 1 (พ.ศ. ๒๕6๒) จำานวน 3๔7 คน รุ่นที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕63) จำานวน 39๒ คน รวม 739 คน 

3. โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม 1 สาขา รุ่นที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63) จำานวน ๔1 คน 

๔. โรงพยาบาลขอนแกน่ รว่มกบัคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ จะจดัฝกึอบรม 11 สาขา 
รุ่นที่ 1 ในปี ๒๕6๔ 

๖.  การพัฒนาระบบการผลิตและกำาลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

สภาการพยาบาลไดด้ำาเนนิโครงการการจัดทำารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕6๐ 
เป็นต้นมา ด้วยการสำารวจสถานการณ์การสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากทุกสถาบันการศึกษาพยาบาล และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสถานการณ์ ให้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการนำาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เพ่ือเป็นข้อมูลนำาไปพัฒนารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติจริง มีการพัฒนารูปแบบการบรรจุการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเผยแพร่ให้ทุกสถาบันการศึกษาพยาบาลนำาไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรฯ ของแต่ละสถาบัน
ในปีการศึกษา ๒๕61 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕63 มีผลการดำาเนินงานดังนี้ 

6.1 ผลติสือ่การสอนท่ีสามารถแบง่ปนัใหส้ถานศกึษาอืน่นำาไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาพยาบาลศาสตร ์3 ช้ินงาน
คือ

(1)��สื่อก�รเรียนก�รสอน 
ก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล 
ในหลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต 
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6.๒ รายงานผลของหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6.3 รายงานประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ของบัณฑิต

ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕6๒

๗. การกำาหนดบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
จากสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีการออกพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกาศให้สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้อง
ดำาเนนิการภายใตเ้งือ่นไข กฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีอ่อกโดยสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกฎหมาย
ยังอนุญาตให้หน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าท่ีให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการ
ทางเกษตรกรรมเพือ่ประโยชนท์างการแพทย ์เภสชักรรม หรือหนว่ยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการปอ้งกนั ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย สามารถครอบครองกัญชาได้เพ่ือการศึกษาวิจัย จึงมีหลาย ๆ  หน่วยงาน
ร่วมมือกันผลิตและวิจัย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มกัญชาทางการแพทย์เป็นสาขาที่ ๒๐ ในแผนพัฒนา
ระบบบริการ (Service Plan) อีกทั้งมีนโยบายเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ  

(2)��สื่อก�รสอนเสมือนจริง 
เรื่องก�รบริห�รย�สำ�หรับนักศึกษ� 
พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต

(3)��สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง 
ก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลในก�รพย�บ�ลจิตเวช
สำ�หรับนักศึกษ�พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต
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สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำางานการจัดทำาร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
เพ่ือศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชา 
ทางการแพทย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเสนอร่างนโยบาย และ/หรือ บทบาทของพยาบาลกับการใช้
กัญชาทางการแพทย์ โดยปี พ.ศ. ๒๕6๒ ได้จัดทำาหนังสือ “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำาหรับพยาบาล” 
และในปี พ.ศ. ๒๕63 ได้จัดทำาแบบทดสอบท้ายบทของหนังสือดังกล่าวเพื่อให้พยาบาลสามารถนำาไปศึกษาและ
ทำาแบบทดสอบในการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ได้ นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตร
การอบรมพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ เพือ่เปน็การเตรยีมความพร้อมใหพ้ยาบาลมคีวามรู้ ความเขา้ใจสถานการณ์และนโยบายของการใชกั้ญชา
ทางการแพทย ์ประโยชน์จากการใช้ กลไกการออกฤทธิ ์อาการไมพ่งึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้ อนัตรกริยิา การคดักรอง 
การบรหิารยาตามแผนการรกัษา การใหค้ำาปรกึษาแกผู่ใ้ช ้และแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยทีใ่ชส้ารสกดักญัชา เพือ่ให้
พยาบาลมีความรู้และทักษะท่ีจำาเป็นในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้กัญชาทางการแพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่
ให้ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และออกหนังสือรับรองเพ่ือแสดงว่าพยาบาลท่ีผ่านการอบรม
เป็นผู้ท่ีสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย โดยกำาหนดจัดการอบรม
ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๔ มีนาคม ๒๕6๔ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

๘.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่
ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินิก”

สภาการพยาบาล รว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
“พฒันาศกัยภาพพยาบาลวชิาชพีเขา้สูร่ะบบผูม้ปีระสบการณส์งูดา้นการพยาบาลเชงิ
คลินิก” เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม ๒๕63 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือน สายงานพยาบาลวิชาชีพ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ ในการสร้างทักษะ นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนำาเสนอผลงาน
วิชาการพยาบาล ของผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก มีหัวหน้า
พยาบาลกว่า ๒๐๐ คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม 

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ 
“สภาการพยาบาลกับการสนับสนุนความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ” ด้วย
สภาการพยาบาลให้ความสำาคญักบัผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ซึ่งเป็นบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่มีจำานวนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 7๐ โดย
สภาการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต อีกท้ังสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการพัฒนาและรับรอง
หลักสูตรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
พร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้
ความสามารถให้กับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป
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๙.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถาบันผลิตพยาบาล 

สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพัฒนาพยาบาลผดุงครรภ์ให้มี
สมรรถนะในการทำาหนา้ที ่การสนบัสนนุ สง่เสรมิ และปกป้องการเล้ียงลูกด้วยนมแม ่ต้องเร่ิมพัฒนาต้ังแต่การศกึษา
พยาบาลในระดับปริญญาตรี จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบัน
ผลิตพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ดำาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำาแนวคิด 
“ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกิจกรรมวิชาชีพ” (Entrustable Professional Activities; EPA) มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีเป้าหมายเพ่ือกำาหนด
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ให้ชัดเจน เน้ือหาสาระสอดคล้องกับสมรรถนะและข้อจำากัดของเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
จัดหาสื่อที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย และวัดประเมินผลที่สะท้อนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล 

ในป ี๒๕63 สภาการพยาบาลรว่มกบัมลูนธิศูินยน์มแมแ่หง่ประเทศไทย ไดจ้ดัการประชมุเชิงปฏบิตักิารเรือ่ง 
“การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ในวันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕63 
ณ หอ้งประชมุราชนครนิทร ์ชัน้ ๔ สภาการพยาบาล เพือ่เปน็เวทรีบัฟงัการบรรยายโดยผูท้รงคณุวุฒด้ิานการจดัการ
ศกึษาเพ่ือบณัฑติใหป้ฏบิตัภิารกจิในความรบัผดิชอบไดด้ว้ยตนเองอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างผู้บริหารหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะในรายวิชาการพยาบาลเด็ก การพยาบาลมารดา–ทารก และการผดุงครรภ์ เพ่ือนำาไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกที่ทันสมัย มีความชัดเจนในสาระจำาเป็นท่ีต้องสอนท้ังในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่มีเวลาสอนจำากัด มีสื่อท่ีเหมาะสม และมีการวัดประเมินสมรรถนะบัณฑิตได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นการวางรากฐานการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้ปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี
ผูบ้รหิาร/ผูร้บัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นสถาบนัผลติพยาบาลทกุแหง่ ทัว่ประเทศ 
จำานวน ๒๐๐ คน 
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ในการประชุมคร้ังน้ีได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ 
อาทิ พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “บทบาทมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสภาวิชาชีพในการสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่” รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
บรรยายเร่ือง “การเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่: Competency VS. Entrustable Professional Activity 
(EPA)” พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช บรรยายเรื่อง “สื่อตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” 
โดยมี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร และ รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นำาเสนอแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ีแจงและร่วมดำาเนินการ
วิพากษ์แนวทางการจัดการสอนดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เหล่าทัพ สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันเอกชน เพ่ือนำาผลการวิพากษ์ท่ีได้ไปพัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 

๑๐. โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
สภาการพยาบาลได้จัดทำาโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพ
และพฒันาบทบาทของพยาบาล พฒันาระบบและกลไกสนบัสนนุการบริการปฐมภมู ิและพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย
สำาหรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพชุมชน มีระยะเวลาในการดำาเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕63–1๕ กรกฎาคม ๒๕66 โดยในปี ๒๕63 มีกิจกรรมประกอบด้วย

10.1.�ก�รประชุมปรึกษ�ห�รือเรื่อง�“ก�รเสริมศักยภ�พพย�บ�ลเพื่อพัฒน�ระบบสุขภ�พชุมชน” เพื่อ
บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และเชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิ เม่ือวันที่ 
3๐ ตลุาคม ๒๕63 ณ หอ้งประชมุ ดร.ทศันา บญุทอง สภาการพยาบาล มเีปา้หมายเพือ่พฒันาศกัยภาพพยาบาล
ในการทำาหน้าที่บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ เชื่อมโยงกับ
ระบบบรกิารปฐมภมู ิสนบัสนนุการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอำาเภอ รวมท้ังพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย
ในการผลิตและการพัฒนาพยาบาลเพ่ือการดูแลสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์สุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพ จำานวน 
13 เขตสุขภาพ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการและร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น 
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10.2�ก�รประชมุเชิงปฏิบตักิ�รวเิคร�ะห์ศกัยภ�พและแนวท�งในก�รพฒัน�ระบบก�รบริก�รปฐมภมูแิละ
ระบบสุขภ�พชุมชน ระหว่างวันท่ี ๒๒–๒3 ธันวาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา–พลตรีหญิง
คุณหญงิอสันยี ์เสาวภาพ สภาการพยาบาล เพือ่คน้หาพืน้ทีต่น้แบบการดแูลสขุภาพชมุชนทีต่อบสนองปัญหาสขุภาพ
และกลุ่มประชากรตามบริบทของปัญหาและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีในการร่วมขับเคล่ือน
การพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอำาเภอ และกลไกการจดัการดา้นสขุภาพของแตล่ะพืน้ที ่และพฒันาแนวทางการพฒันา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 7๐ คน เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลเขตสุขภาพ จำานวน 13 เขตสุขภาพ และพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานบริการปฐมภูมิ ครอบคลุม 
13 เขตสุขภาพ เขตละ 3–๕ พื้นที่ ผลลัพธ์จากการประชุมสามารถสรุปบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนโดยหน่วยบริการปฐมภูมิ จำานวน 3๔ แห่ง ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำาเนินงานในระบบบริการปฐมภูมิต่อไป
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การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมทางการพยาบาล 

ด้วยสภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
การพยาบาลของประเทศท่ีมคีวามเข้มแขง็ จะสามารถสรา้งผลลพัธท์างสขุภาพทีด่ ี เพิม่พนูคณุภาพชวีติของประชาชน 
จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำาเนินงาน

๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสนบัสนนุการสรา้งงานวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยการวจิยัที่

ดำาเนินการจะตอ้งเป็นงานวจิยัทีม่คุีณภาพมุง่เนน้ใหเ้กดิเปน็รปูแบบและแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิในทกุบริบทการบรกิาร
สุขภาพและการบริการพยาบาล โดยคำานึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัยและนักวิจัย สภาการพยาบาลจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัขึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕63 เพ่ือปฏบิติัหนา้ท่ีใหค้วามเหน็ชอบการดำาเนนิโครงการวจิยัของ
สภาการพยาบาลหรือโครงการท่ีสภาการพยาบาลมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานวิจัย และโครงการวิจัยของหน่วยงานอ่ืน
ทีจ่ะขอดำาเนินการทีส่ภาการพยาบาลหรอืขอรบัทนุสนบัสนนุจากสภาการพยาบาล ซึง่มผีลการดำาเนนิงานดงัตอ่ไปนี้

1.1 จัดทำาวิธีดำาเนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOPs) เป็นการจัดทำาคู่มือ
วิธีการดำาเนินการเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยในคนของสภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทาง 
การพยาบาล สภาการพยาบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำาร่างฉบับสมบูรณ์

1.๒ จัดทำาหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติสำาหรับผู้วิจัยในการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยโดยสอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมสากลสำาหรับการวิจัย

1.3 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ท้ังด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการดำาเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยท่ีเสนอให้พิจารณา เพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกกลุ่ม จำานวน 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย 7 ชุดโครงการวิจัยย่อย ดังนี้
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ลำ�ดับ โครงก�รวิจัย หัวหน้�โครงก�รวิจัย

(1) การติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (A Follow up 
Study of the Rational Drug Use Pedagogical Development 
for the Bachelor of Nursing Science Program) 

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 

(๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(A Confirmatory Factor Analysis of Competency in 
Rational Drug Use of Nursing Graduates)

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข

(3) การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
บัณฑิตพยาบาลปีการศึกษา ๒๕61 และ ๒๕6๒ (A Comparison 
of the Competency in Rational Drug Use of Nursing 
Graduates between Academic Years B.E. 2561 and 2562)

นางนฤมล เหล่าโกสิน

(๔) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิต
พยาบาล (Factors Relating to the Nursing Graduates' 
Competency in Rational Drug Use) 

นาวาโทหญิง ดร.กนกเลขา สุวรรณพงษ์

(๕) การติดตามผลของการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (A Follow up 
Study of the Development of Nurse Faculty for Rational 
Drug Use Instruction in Bachelor of Nursing Science) 

นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

(6) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำาหรับการศึกษาพยาบาล (A Systematic 
Review on Rational Drug Use Instructions for 
Baccalaureate Nursing Education) 

ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 

(7) การพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริงเรื่องการบริหารยาสำาหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (A Development of Virtual Reality 
Media on Drug Administration for Bachelor of Nursing 
Science Students) 

ดร.เมทณี ระดาบุตร

(๘) การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการ
พยาบาลจิตเวช สำาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(A Development of Interactive Media about Rational Drug 
Use in Psychiatric Nursing for Bachelor of Nursing Science 
Students) 

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
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๒. สนบัสนนุผูป้ระกอบวชิาชพีในการทำาวิจยัดา้นจรยิธรรมทางการพยาบาล 
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาล ให้ความสำาคญักบัการสง่เสริมจรยิธรรม

ของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล โดยจดัสรรทนุเพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบวชิาชพีในการทำาวจิยัดา้นจรยิธรรมทางการ
พยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ ได้ให้ทุนสนับสนุนการทำาวิจัย จำานวน ๘ ทุน มีโครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการ อกี ๕ โครงการอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ เนือ่งดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐19 ทำาให้การดำาเนินโครงการวิจัยเสร็จล่าช้ากว่ากำาหนด 

สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕63 ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล เป็นทุนพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ่งมีหน่วยงานส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจำานวน 1 โครงการ 
ซึง่โครงการวิจยัไดผ้า่นการพจิารณาโครงการวจิยัจากคณะกรรมการศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลแหง่ประเทศไทย
แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอรบัรองจรยิธรรมการวจัิยทางการพยาบาล (IRB) จากสภาการพยาบาล จงึจะไดร้บัทุน
ตามเงื่อนไข 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลำ�ดับ โครงก�รวิจัย หัวหน้�โครงก�รวิจัย

(1) ปัจจัยเชิงเหตุและเชิงผลที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของอาจารย์
พยาบาลในการปลูกฝังอบรมนักศึกษาพยาบาลให้ไม่ทนต่อการทุจริต

พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ

โครงการวิจัยดำาเนินการแล้วเสร็จตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก 
ปีที่ ๒1 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม ๒๕63

(๒) บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำางานตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง

นางพจนา วงศ์สว่างศิริ
โรงพยาบาลห้วยยอด 

โครงการวิจัยดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์บทความวิจัย 

(3) ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติการ พยาบาลของพยาบาลอนามัยชุมชนในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ

เรือเอกหญิง ดร.วิภานันท์ ม่วงสกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการวิจัยดำาเนินการแล้วเสร็จตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี 
ปีที่ ๔7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม ๒๕63 

(๔) ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้

นางสาวธิดาจิต มณีวัต
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(๕) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนาฏยา เอื้องไพโรจน์
โรงพยาบาลนครพิงค์

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์กับพฤติกรรม
จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยนาท

นางสาวมณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์
โรงพยาบาลชัยนาท
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ลำ�ดับ โครงก�รวิจัย หัวหน้�โครงก�รวิจัย

(7) มุมมองของผู้สูงอายุต่อการบอกความจริงของความเจ็บป่วยและ
การช่วยยืดชีวิตเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

นางสาวสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๘) ผลการบูรณาการจริยธรรมในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลต่อ
ความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอริยา ดีประเสริฐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลำ�ดับ โครงก�รวิจัย หัวหน้�โครงก�รวิจัย

(1) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการสื่อสารด้วยสติระหว่าง
พยาบาลจิตเวชกับผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

นางบุญพา ณ นคร
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

๓. การเตรียมการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ 
ในป ีพ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการอำานวยการ และคณะอนกุรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ในการ

จัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ คร้ังท่ี 7 เรื่อง “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทาง 
การพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, 
and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era)” เพ่ือทำาหนา้ทีอ่ำานวยการ วางแผน 
และสนับสนุนให้การจัดการประชุม ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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การจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล 
แถลงการณ์ และการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือต่าง ๆ

๑.  สภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลสภาพปัญหาการขาดแคลนอัตรากำาลัง
ของพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสาธารณสุขไทยและข้อเสนอแนะ
การแก้ไขต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

สภาการพยาบาล นำาโดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนท่ีหน่ึง พร้อมด้วย ดร.กฤษดา แสวงดี 
กรรมการท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนท่ีสอง ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ 
เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อนำาเสนอข้อมูลสภาพปัญหาการขาดแคลนอัตรา
กำาลังของพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสาธารณสุขไทย และข้อเสนอการแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕63 
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๒๐๕ ชั้น ๒๒ อาคารสุขประพฤติ วุฒิสภา

สภาการพยาบาลได้นำาเสนอภาพรวมสภาพปัญหาการขาดแคลนอัตรากำาลังของพยาบาลวิชาชีพในระบบ
บริการสาธารณสขุไทย โดยชีใ้หเ้หน็ถงึปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลตอ่การสญูเสยีพยาบาลจากระบบบรกิารสขุภาพ ซึง่ไดแ้ก่ 
1) การไม่มีตำาแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ และการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม ๒) ภาระงานท่ีหนักเกินไป การรับภาระงาน
แทนบุคลากรอ่ืนโดยไม่มีกฎหมายรองรับ 3) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม ๔) ความก้าวหน้าในวิชาชีพน้อย การถูกกีดกัน
การเข้าสู่ตำาแหน่งบริหาร พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1)  พิจารณาการบรรจุพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ และพิจารณาเงินเดือนขั้นตำ่า
ที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้

๒)  เสนอใหก้ระทรวงการคลงัทบทวนคา่ตอบแทนเหมาจา่ยรายเดอืนตามพืน้ทีข่องกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าระหว่างวิชาชีพ

3) ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้เป็นธรรมกับภาระงานและความรับผิดชอบ 
๔)  พิจารณาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยกำาหนดให้พยาบาลวิชาชีพเลื่อนไหลเป็นระดับชำานาญ

การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญได้ทุกตำาแหน่ง
๕)  เปิดโอกาสให้ทุกวิชาชีพได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหารทุกระดับ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
6)  ส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลท่ีออกไปจากระบบบริการให้กลับเข้าสู่ระบบ เช่น สนับสนุนให้คลินิกพยาบาล

เป็นเครือข่ายบริการกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการสุขภาพ 
การเปิดสถานบริการผู้สูงอายุ
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นอกจากนี้สภาการพยาบาลยังได้เน้นยำ้าว่าประเด็นการขาดแคลน
อัตรากำาลังของพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสาธารณสุขไทยไม่ใช่ปัญหา
เฉพาะของวิชาชีพเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของระบบสุขภาพและการพัฒนา
สุขภาพของประชาชนของประเทศ ผู้กำาหนดนโยบายด้านสุขภาพจึงควรให้
ความสำาคัญกับการกำาหนดนโยบาย การลงทุนในการผลิตพัฒนาและธำารง
รักษาพยาบาลไว้ในระบบสุขภาพ รวมทั้งการรับพยาบาลใหม่เข้าทำางาน 
เพื่อให้ประเทศมีกำาลังคนพยาบาลท่ีมีทักษะความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
ความตอ้งการดา้นสขุภาพของประชาชนในจำานวนทีเ่พียงพอ รวมท้ังการเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ทัง้นีโ้ดยมแีรงจงูใจท่ีเพยีงพอท้ัง
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มใหถ้กูสขุลกัษณะ และมคีวามปลอดภยั
ในการทำางาน โดยในที่ประชุมได้มีการให้ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
อยา่งกวา้งขวาง และไดเ้สนอใหส้ภาการพยาบาลเขา้ร่วมทำางานในการจัดทำา
แผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข ซึ่งจะทำาให้สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบต่อไป

๒.  สภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการผลิต
และพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ
แก่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 

สภาการพยาบาลนำาโดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหนึ่ง พร้อมด้วย ผศ.อังคณา 
สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ดร.ราศรี ลีนะกุล ท่ีปรึกษาประจำาสภาการพยาบาล รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร 
ผศ.ดร.เสาวมาศ คณุลา้น เถือ่นนาด ีและนกัวิชาการวชิาชพีการพยาบาล เปน็ผูแ้ทนสภาการพยาบาลเขา้รว่มประชมุ
กับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕63 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 3๐1 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา (เกยีกกาย) เพือ่นำาเสนอขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการผลติและพฒันากำาลงัคนดา้น
สุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้แทนจากกรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ และผูแ้ทนสภาการสาธารณสขุชมุชน รว่มใหข้อ้มลูดว้ย โดยสภาการพยาบาล
ไดน้ำาเสนอภาพรวมความตอ้งการการบรกิารสุขภาพปฐมภมูขิองประชาชน สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั ซึง่ไดแ้ก่ 
การกำาหนดอตัรากำาลงัพยาบาล การใหบ้รกิารสขุภาพปฐมภมูใินปจัจุบนัทำาได้นอ้ยกวา่ร้อยละ 3๐ ของความต้องการ
ของประชาชน และเมื่อวิเคราะห์จำานวนพยาบาลที่ต้องการในพื้นที่ปฐมภูมิยังขาดกำาลังคนกว่า ๔3,7๕3 คน และ
ด้วยการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเป็นไปได้ยากท่ีจะจัดการกำาลังคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้
สภาการพยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในเร่ืองการเตรียมพยาบาลวิชาชีพระดับปฐมภูมิ 
และการจดัการระบบและการประสานความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนีส้ภาการพยาบาล
ยงัไดเ้นน้ยำา้ว่าประเดน็ปญัหาการผลติและพฒันากำาลงัคนด้านสขุภาพเพือ่ตอบสนองระบบสขุภาพปฐมภมู ิเปน็ปัญหา
ทีม่ผีลโดยตรงตอ่การดูแลสขุภาพของประชาชนของประเทศ ผูก้ำาหนดนโยบายดา้นสขุภาพจงึควรใหค้วามสำาคญักับ
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การกำาหนดนโยบายที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณในการเตรียมบุคลากรสายสุขภาพที่เพียงพอในระดับปฐมภูมิ 
และการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอันที่จะร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๓.  การออกข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลตามข้อกำาหนดในการรักษาโรคเบ้ืองต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

สืบเน่ืองจากการท่ีสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” 
เขา้รว่มเป็นหนว่ยบริการรว่มใหบ้รกิารในระบบหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครเปน็พืน้ท่ีนำารอ่ง 
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพ ทำาให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยภารกิจของคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์เน้นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค รวมถึงการบริการผู้ป่วยนอก เช่น การฉีดยา การทำาแผล และการเปล่ียนสายให้อาหาร ตลอดจน
ให้บริการเย่ียมบ้าน บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยท่ีบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการรักษาโรคเบ้ืองต้น 
ซ่ึงในปีน้ีสภาการพยาบาล และ สปสช. จะเชิญชวนให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมโครงการให้มากข้ึน 
แต่พบว่ามีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพตามข้อกำาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและ
การให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ 6 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 1๐ และข้อ 11 ได้กำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหน่ึง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ชัน้หนึง่ กระทำาการประกอบวชิาชพีการพยาบาล ตามข้อกำาหนด
ในการรักษาโรคเบ้ืองต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคได้จะต้องรับการศึกษา/อบรมตามหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลกำาหนด 
และต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 
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และคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๕7–๒๕61 ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕61 มีมตใิห้ความเหน็ชอบคู่มอืเกณฑ์การตรวจมาตรฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาอนญุาตสถานพยาบาลประเภท
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานบริการที่ไม่มีผู้ป่วยค้างคืน กำาหนดคุณสมบัติ
ของผูข้ออนุญาตเปดิคลนิิกการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ตอ้งเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ซ่ึงเป็น
ข้อกำาหนดที่เกินบทบัญญัติตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยการกระทำาต่อไปนี้

1) การสอน การแนะนำา การให้คำาปรึกษาและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
๒)  การกระทำาต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือการแก้ปัญหาความเจ็บป่วย 

การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟื้นฟูสภาพ
3) การกระทำาตามวิธีที่กำาหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค
๔) ช่วยเหลือแพทย์กระทำาการรักษาโรค

หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง สามารถให้การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป (การรกัษาโรคเบือ้งตน้) ตามทีก่ำาหนดไวใ้นระเบยีบกระทรวง
สาธารณสขุวา่ดว้ยการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ตามขอ้กำาหนดในการรกัษาโรคเบือ้งตน้และ
การให้ภูมคุ้ิมกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ้บังคับสภาการพยาบาลวา่ดว้ยขอ้จำากัดและเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาการพยาบาลจึงแต่งตัง้คณะทำางานจดัทำาขอ้บังคบัสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาโรคเบ้ืองต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

คณะทำางานไดย้กรา่งขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากดัและเงือ่นไขในการประกอบวิชาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ..... เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการกระทำาหรือการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนในขอบเขตการปฏิบัติ โดยกำาหนด
ข้อจำากัดและเงื่อนไขในการปฏิบัติเฉพาะสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย ๔ หมวด มีทั้งหมด 3๕ ข้อ ดังนี้

หมวด 1 บททั่วไป ประกอบด้วย คำานิยามต่าง ๆ  
หมวด ๒ การประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ส่วนที่�1�ก�รพย�บ�ล ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์ชัน้หนึง่ กระทำาการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาล ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล ชัน้สอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ให้กระทำาการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามแผนการ
พยาบาล

ส่วนที่�2�ก�รทำ�หัตถก�ร กระทำาการพยาบาลโดยการทำาหัตถการตามขอบเขตที่กำาหนด
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หมวด 3 การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
ให้กระทำาการประกอบวิชาชพีการพยาบาลตามขอ้กำาหนดของสภาการพยาบาลในการรกัษาโรค

เบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
หมวด ๔ การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ 

ส่วนท่ี�1�ก�รพย�บ�ลก่อนก�รต้ังครรภ์�ระยะต้ังครรภ์�ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ให้การผดุงครรภ์แก่หญิงและครอบครัว เมื่อต้องการ
มีบุตรก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์

ส่วนที่�2�ก�รพย�บ�ลระยะคลอด ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ช้ันหน่ึง จะกระทำาการผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายท่ีต้ังครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติ 
ตลอดจนการดูแลมารดาและทารกแรกเกิด

สว่นที�่3�ก�รพย�บ�ลม�รด�และท�รก�ระยะหลังคลอด การใหก้ารพยาบาลมารดาหลังคลอดอยา่ง
ใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะภาวะตกเลือดหลังคลอด และหรืออาการอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น

ส่วนที่�4�ก�รว�งแผนครอบครัวและก�รคัดกรองม�รด�ท�รก
ส่วนที่�5�ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันโรคแก่ม�รด��ท�รก�เด็ก

คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมคร้ังท่ี 11/๒๕63 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕63 มี
มติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. ..... และให้ฝ่ายนิติการฯ ดำาเนินการเสนอร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ ในฐานะสภานายกพิเศษแหง่สภาการพยาบาลเพือ่ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒6 แหง่พระราชบญัญตัิ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึง่สภานายกพเิศษแหง่สภาการพยาบาล
ใหค้วามเหน็ชอบข้อบังคับสภาการพยาบาลวา่ด้วยขอ้จำากดัและเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒7 มกราคม ๒๕6๔ ลง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 13๘ ตอนพิเศษ ๕3 ง วันที่ 1๐ มีนาคม ๒๕6๔ 

๔.  นโยบายการกำาหนดอัตราค่าบริการทางการพยาบาล–ผดุงครรภ์ 
(Nursing Service)

การจัดทำาอัตราค่าบริการพยาบาล–ผดุงครรภ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดอัตราค่าบริการพยาบาล–
ผดุงครรภ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ 
การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดง
ตามมาตรา 3๒ (3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๔.1 ค่ารักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ (Drugs 
and Medical Supplies, Hospital Medical Expenses) หมวดข้อยอ่ย ฑ. ค่าบริการทางการพยาบาล–ผดุงครรภ ์
(Nursing Services)

สภาการพยาบาลจึงมีนโยบายการกำาหนดอัตราค่าบริการทางการพยาบาล–ผดุงครรภ์ (Nursing Service) 
โดยได้นำาข้อมูลชั่วโมงการให้บริการต่อหน่วยบริการ (Nursing Hour per episode of service) และสัดส่วน
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ผูใ้หบ้รกิาร (Skill Mix) มาจากคณะทำางานทีไ่ดร้บัการแต่งต้ังจากสภาการพยาบาล ประกอบด้วย (1) คณะทำางาน
ทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากรการพยาบาลในหน่วยบริการต่าง ๆ  และ (๒) คณะทำางาน
ทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากรการพยาบาลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 

ในส่วนของข้อมูลเรื่องการประเมินความต้องการการดูแลด้านการพยาบาลของผู้ป่วย นำามาจากข้อมูล
ที่มาจากระบบ TrendCare ที่ใช้ในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย (Ward Acuity HPPD per Patient Type 
Calendar year 2562) รวมท้ังข้อมลูการเปรยีบเทยีบชัว่โมงการใหบ้ริการของผูป่้วยแตล่ะประเภท ของโรงพยาบาล
ที่ใช้ระบบ TrendCare (TrendCare Projected Benchmark Ranges for 2020) มาประกอบการอ้างอิงการ
คำานวณต้นทุนทางการพยาบาล (Nursing Cost) ต่อหน่วยให้บริการ 

นอกจากนี้ในการกำาหนดราคา (Pricing) คณะทำางานจัดทำาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการพยาบาล 
ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสถานพยาบาลในสังกดัท้ังภาครฐัและเอกชนเปน็ผูรั้บผดิชอบดำาเนนิการ ไดน้ำากรอบแนวคิด
ของกรมบัญชีกลางมาเป็นแนวอ้างอิงเบ้ืองต้นในการจัดทำาตลอดจนคำาอธิบายมาตรฐานท่ีระบุมาเป็นต้นแบบในการ
กำาหนดรายการค่าบริการและคำานวณกำาหนดอัตราค่าบริการแต่ละรายการ 

และคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันที่ 1๕ มิถุนายน ๒๕63 ได้มีมติ
ให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการทางการพยาบาล – ผดุงครรภ์ ซ่ึงอยู่ระหว่างดำาเนินการเพ่ือประกาศใช้ประกอบด้วย

1. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลห้องฉุกเฉิน
๒. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยห้องสังเกตอาการ
3. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลผู้ป่วยใน
๔. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลผู้ป่วยในกึ่งวิกฤต ผู้ป่วยในวิกฤต
๕.  อตัราคา่บรกิารพยาบาลเหมาจา่ย บรกิารพยาบาลในหนว่ยบรกิารสขุภาพระดับปฐมภมู ิและดแูลผูป่้วย

ที่บ้าน
6. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลเฉพาะทาง และหัตถการ

๕.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการยกระดับพยาบาลวิชาชีพ
ในสถานที่ควบคุมระหว่างสภาการพยาบาลกับกระทรวงยุติธรรม

สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และกระทรวงยุติธรรม โดย 
ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาล 
กับกระทรวงยุติธรรม เรื่องการยกระดับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุมสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เมื่อวันที่ ๒9 ตุลาคม ๒๕63 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
การดูแลสุขภาพ ผู้ถูกควบคุมตัวในสถานท่ีควบคุมให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเข้ารับการแก้ไข 
บำาบัด ฟ้ืนฟู และกลับคืนสู่สังคม โดยครอบคลุมท้ังมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรค การรักษาโรค 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อ
สนับสนุนขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
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ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น 
กรมราชทัณฑ์ หรือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีบทบาท
หนา้ทีใ่นการดำาเนนิงานคอ่นขา้งหนกั เนือ่งจากเมือ่เทียบอตัราพยาบาล 
1 คน ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังมีอัตราค่อนข้างสูง และยังพบ
ว่านอกจากผู้ป่วยในสถานควบคุมจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพกายแล้ว 
บางคนยังมีปัญหาในด้านสุขภาพจิตร่วมด้วย และในบางครั้งเมื่อเกิด
เหตฉุกุเฉนิยงัตอ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูค้มุดว้ย ซึง่ถา้มองแลว้เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่ง
ค่อนข้างใหญ่ เป็นเรื่องของระบบที่จะต้องหาแนวทางในการพัฒนา 
ซึ่งการยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม เป็นการยกระดับ
ในเร่ืองของความรู้ และความกา้วหนา้ในวชิาชพี และการลงนามบันทกึ
ข้อตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมนอกจากจะดูแลผู้ต้องขัง
แล้ว ยังดูแลเจ้าหน้าที่ด้วย 

๖.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/Caregivers) ระหว่าง
สภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำานวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล 
(Nurses’ Aides/ Caregivers) ระหวา่งสภาการพยาบาลกบัสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) เมือ่วนัท่ี 13 
กรกฎาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สภาการพยาบาลได้ให้ความสำาคัญกับการกำาหนดนโยบายกำาลังคน 
ในทมีการพยาบาล เพือ่ใหส้ามารถใชศ้กัยภาพของพยาบาลวชิาชพีได้อยา่งเต็มทีใ่นการใหบ้รกิารด้านสขุภาพอนามยั 
แก่ประชาชน จึงได้กำาหนดให้มีทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะ ซ่ึงพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/
Caregivers) ทีม่อียูก่วา่ ๔๐,๐๐๐ คน ทัว่ประเทศ เปน็หนึง่ในกำาลังสำาคญัของทีม โดยพนกังานใหก้ารดูแลบางสว่น
ไดร้บัการอบรมระยะสัน้ บางส่วนไมไ่ดผ้า่นหลกัสตูรทีไ่ดรั้บการรบัรองมาตรฐาน และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บคุลากรกลุม่นี้
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน สภาการพยาบาลจึงได้จัดทำาหลักสูตรประกาศนียบัตร
พนกังานใหก้ารดแูล และจดัตัง้องคก์รรบัรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี สาขาวชิาชพีบรกิาร
สุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/Caregivers) ขึ้น เพื่อให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในปัจจุบันได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่น 
และคุม้ครองผูร้บับริการ อกีทัง้ยงัเปน็การสรา้งความตระหนกัในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งมมีาตรฐาน โดยคาดวา่องคก์ร
ดังกล่าวจะเริ่มเปิดดำาเนินการได้ในเดือนกันยายน ๒๕63 
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สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานองค์กรรับรอง
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี 
เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์กรรับรองฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาลและ
สถาบนัคุณวฒิุวชิาชพี วางแผนและดำาเนนิงานบรหิารกำาลงัคน งบประมาณ 
จัดการทดสอบ พิจารณาตัดสินผลการประเมิน กำากับติดตามงาน รวมถึง
การจัดเก็บเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าตรวจเยี่ยมประเมิน
องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
ในวนัศกุรท่ี์ ๒๘ สงิหาคม ๒๕63 ณ สภาการพยาบาล และหนว่ยทดสอบ
อีก ๒ แห่ง คือ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย โดยมีแผนการดำาเนินงานในการจัดทดสอบประเมินสมรรถนะ
ของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงาน
ให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ ๒ ต่อไป

๗. การคัดค้านการใช้ชื่อหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing) 
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕63 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕63 ได้มีมติ

ไม่เห็นชอบให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนโดยใช้ชื่อหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ 
(Veterinary Nursing) เนื่องจากขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ “การพยาบาล” หมายความถงึการกระทำาตอ่มนษุยเ์กี่ยวกบั
การดูแลและการช่วยเหลือเม่ือเจ็บป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมท้ังการช่วยเหลือ
แพทย์กระทำาการรักษาโรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล การเปิดหลักสูตรจึงต้องไม่ใช้
คำาว่า “การพยาบาลสัตว์” เพราะ “การพยาบาล” ตามกฎหมายวิชาชีพหมายถึงการกระทำาต่อมนุษย์เท่านั้น 
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย และการให้เกยีรตยิกยอ่งซึง่กนัและกัน อนัเปน็จรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีทกุวชิาชพี
พงึปฏบิตัติอ่กนั โดยทำาหนังสอืคดัคา้นการใช้ช่ือหลกัสตูรการพยาบาลสตัว ์ของคณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย ซึ่งในภายหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ยุติการเสนอหลักสูตร
การพยาบาลสัตว์แล้ว
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ผลการดำาเนินงาน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

งานมาตรฐานการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญประการหนึ่งคือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสภาการพยาบาลได้กำากับ
และส่งเสริมให้การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีมาตรฐานในทุกหลักสูตร ท้ังหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล มีการประเมินหลักสูตร และรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ ของผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ รวมถงึการส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชพี
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์ซึง่ถอืเป็นความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลตามกฎหมายวชิาชพีทีต้่องคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการดำาเนินงาน

๑. การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕63 

รวมจำานวน ๒7 สถาบัน ดังนี้
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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9) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
1๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
13) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
1๕) คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
16) คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
17) คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
19) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๒๐) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๒1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๒๔) วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
๒6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๒.  การให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันท่ีจะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน 1 สถาบัน ดังนี้

1) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

๓. การให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ในปี 
พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
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3.1�ให้คว�มเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�ส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์ รวมจำานวน ๕ หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญ�เอก จำานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรระดับปริญญ�โท จำานวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(3) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๒)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา

(๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) (ภาคพิเศษ)

คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

3.2�ให้คว�มเห็นชอบหลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต รวมจำานวน ๕ หลักสูตร 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
แพร่ 

(๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(3) พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63)

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม
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3.3�ให้ก�รรับรองหลักสูตรประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล รวมจำานวน 17 หลักสูตร ดังนี้ 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

(๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช

(3) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ

(๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา

(๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครลำาปาง

(6) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(7) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(๘) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(9) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล

(1๐) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

(11) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(1๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(13) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(1๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(1๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) วิทยาลัยการพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(16) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย–แปซิฟิก

(17) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

3.4�ให้ก�รรับรองหลักสูตรประก�ศนียบัตรพนักง�นให้ก�รดูแล รวมจำานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕63) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.  การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำาหลักสูตร และ/หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร 
ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว 

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำาหลักสูตร 
และ/หรอืปรบัเนือ้หาหลกัสตูร ในหลกัสตูรทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว ในป ีพ.ศ. ๒๕63 จำานวน 
๔๔ หลักสูตร ประกอบด้วย

๔.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวน 17 หลักสูตร
๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    จำานวน ๒๕ หลักสูตร
๔.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  จำานวน ๒ หลักสูตร

๕. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา 
สภาการพยาบาลใหค้วามเหน็ชอบการขอเปลีย่นแปลงแผนการรบันกัศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน ๔๐ สถาบัน 

๖.  การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สำาเร็จการศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

มีผู้สำาเร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ขอเทียบวุฒิการศึกษาเพ่ือขอสอบข้ึนทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน 9 คน
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ลำ�ดับ วุฒิก�รศึกษ�/สถ�บัน/ประเทศ
จำ�นวน� 
(คน)

มีสิทธิสมัครสอบคว�มรู้
เพื่อรับใบอนุญ�ต

(1) Bachelor of Nursing จาก คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ซูราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

๒ การพยาบาล ชั้นหนึ่ง 

(๒) Associate in Applied Science : Nursing จาก Palm Beach 
State College ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(3) Diploma in Nursing Programme (หลักสูตร 3 ปี) จาก 
Nilai University ประเทศมาเลเซีย

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(๔) Bachelor of Science (Nursing) จาก Firat University 
ประเทศตุรกี 

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(๕) Bachelor of Nursing จาก University of Technology, Sydney 
ประเทศออสเตรเลีย

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(6) Bachelor of Nursing จาก Faculty of Health Science, 
Suleyman Demirel University ประเทศตุรกี

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(7) Bachelor of Nursing จาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(Faculty of Medical Science) University Muhammadiyah 
Jember ประเทศอินโดนีเซีย

๒ การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๗. เรื่องอื่น ๆ
7.1 การปรบัปรงุขอ้บังคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาวชิาการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ จำานวน ๒ ฉบับ เสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
1) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕63
๒) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น พ.ศ. ๒๕63 
7.๒ จัดทำาร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 

พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
7.3 ปรับแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

1) แบบประเมินความพร้อมการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๒) แบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปีที่รับนักศึกษา

พยาบาล ปีที่ ๒–ปีที่ ๔ 
3) แบบประเมินเพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ (สถาบันท่ีมีผู้สำาเร็จการศึกษาแล้ว) 
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7.๔ จัดทำาเอกสาร สภาพปญัหาการขาดแคลนกำาลงัคนสาขาพยาบาลศาสตรใ์นระบบบรกิารสาธารณสุขไทย 
และข้อเสนอการแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕63 

7.๕ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology” วันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕63 ณ หอ้งประชมุราชนครินทร ์ ช้ัน ๔ สภาการพยาบาล มผีูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 1๐9 คน สถาบนัทีเ่ขา้รว่ม
ประชุม จำานวน ๘๔ สถาบัน จากทั้งหมด 97 สถาบัน

๘.  คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาล
แห่งชาติ

ในปี พ.ศ. ๒๕63 คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาลแห่งชาติ มีผล
การดำาเนินงานดังนี้ 

๘.1 มีมตใิหเ้ลือ่นการจดัประชมุวชิาการพยาบาลศาสตรศ์กึษาแห่งชาติ ครัง้ที ่6 เรือ่ง การปฏริปูการจดัการ
ศกึษาพยาบาลเพือ่ผลติพยาบาลสำาหรบัระบบสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลง : ขอ้เสนอเชงินโยบาย (Transforming nursing 
education in a changing healthcare system: Policy recommendation) จากเดมิกำาหนดจดัประชมุระหวา่ง
วันที่ 16–1๘ พฤศจิกายน ๒๕63 เป็นวันที่ 1๕–17 กุมภาพันธ์ ๒๕6๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) และการปรับแก้ร่างตารางการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 

๘.๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นย่อย ๕ ประเด็น เพื่อ
นำาเสนอในการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาล
เพื่อผลิตพยาบาลสำาหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Transforming nursing education 
in a changing healthcare system: Policy recommendation) 

(1)� ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร�“ร่�ง”� ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย
เรื่อง�“ก�รจัดก�รเรียนรู้สู่ก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพย�บ�ลในอน�คต�
(Transformative�Education�for�Future�Nurses)” ระหวา่งวนัท่ี 3–๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และจัดทำา
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เร่ือง การจัดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพ่ือผลิต
พยาบาลในอนาคต (Transformative Education for Future Nurses) ตอ่
คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาลแห่งชาติ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19๒ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา/
อาจารย์พยาบาล 111 คน นักศึกษาพยาบาล ๒9 คน ผู้ใช้บัณฑิต ๒๒ คน 
กรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 1๘ คน และ
อนุกรรมการจัดการประชุมฯ 1๒ คน 
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(2)� ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�� “ร่�ง”� ข้อเสนอ
เชงินโยบ�ยเรือ่ง�“ก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�และก�รรบัรองสถ�บนั
เพ่ือก�รพฒัน�สถ�บนัก�รศกึษ�พย�บ�ล�(Quality�Assurance�and�
Accreditation� for�Nursing� Institutional�Development)” 
ระหว่างวันที่ 1๒–13 มีนาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ 
สภาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดประชุมเพื่อนำาเสนอผล
การวิเคราะห์สถานการณ์และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล และการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล 
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประเด็นและแนวโน้มของการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาพยาบาลในปัจจุบัน และการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล 
และจดัทำารา่งขอ้เสนอเชงินโยบายในการพฒันาแนวทางการประกนัคณุภาพ
การศึกษาพยาบาล และการรบัรองสถาบนัการศกึษาพยาบาล นำาเสนอต่อ
สภาการพยาบาล ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 179 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร
สถาบนัการศกึษา/อาจารยพ์ยาบาล 1๕7 คน กรรมการสภาการพยาบาล
และผู้บริหารสภาการพยาบาล 11 คน และอนุกรรมการจัดประชุมฯ 
11 คน

(3)�ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน��“ร่�ง”�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย�เรื่อง�Curriculum�Design�for�
Future�Nurses�and�Health�System ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล 
โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการจัดประชมุเพือ่วเิคราะหค์วามต้องการของประชาชน/ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ่สมรรถนะของพยาบาล 
วเิคราะหผ์ลลพัธ์การเรยีนรูแ้ละเนือ้หาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตในปจัจุบัน สรุปประเด็นสำาคญัในการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะที่จำาเป็นต่อการทำางานในระบบสุขภาพในอนาคต และพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะจำาเป็นต่อการทำางานในระบบสุขภาพในอนาคต 
ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 136 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา/อาจารย์พยาบาล 1๐9 คน กรรมการ
สภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 1๕ คน และอนุกรรมการจัดการประชุมฯ 1๒ คน

86 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



(4)�ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพ่ือพัฒน��“ร่�ง”� ข้อเสนอเชิง
นโยบ�ย�เรือ่ง�“ก�รจดัก�รศกึษ�พย�บ�ลทีช่มุชนมสีว่นรว่มเป็นเจ�้ของ�
(Community� Engaged�Nursing� Education)” ระหว่างวันที่ 
๒9–3๐ กรกฎาคม ๒๕63 ณ หอ้งประชมุราชนครนิทร ์สภาการพยาบาล 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการ
ศึกษาโดยพยาบาลท่ีชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศ นำาเสนอสถานการณ์ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาที่เป็น
ประเด็นสำาคัญและกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาพยาบาล ผนึกพลัง
สถาบันการศกึษาและเครือขา่ยผู้เกีย่วขอ้งในการปฏรูิปการศกึษาพยาบาล
ต่อชุมชน และพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาบัณฑิต
พยาบาลสำาหรับระบบสุขภาพชุมชนในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
1๐๕ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา/อาจารย์พยาบาล 
๘๘ คน กรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล ๔ คน 
และอนุกรรมการจัดการประชุมฯ 13 คน

(5)�ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน��“ร่�ง”�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่ือง�“ก�รจัดก�รศึกษ�หลักสูตร
พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่” ระหว่างวันท่ี ๒7–๒๘ พฤศจิกายน ๒๕63 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ สภาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดความสำาเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน จำานวน 311 คน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล ๒๔9 คน 
ผู้ใช้บัณฑิต ๒๕ คน นักศึกษา ๒๕ คน คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 1๒ คน

87รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



งานการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.) ของสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการรับรองสถาบัน 
ทีจั่ดการศึกษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร ์รบัรองหลกัสตูรและโครงการอบรมระยะสัน้ การจัดการศกึษาตอ่เนือ่ง
ด้วยตนเองสำาหรับสมาชิก กำาหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่เข้าศึกษาอบรมได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผลการดำาเนินงาน

๑. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
ศนูยก์ารศกึษาตอ่เน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ใหก้ารรบัรองสถาบนัทีจ่ดัการศกึษาต่อเนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร ์

และรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้นเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
1.1�รับรองสถ�บันที่จัดก�รศึกษ�ต่อเนื่องส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน 1๒7 แห่ง 

1) สถาบันหลัก จำานวน  19 แห่ง 
• สมัครใหม่ จำานวน  ๔ แห่ง
• ต่ออายุ จำานวน 1๕ แห่ง

๒) สถาบันสมทบ จำานวน ๕9 แห่ง 
• สมัครใหม่  จำานวน 33 แห่ง
• ต่ออายุ จำานวน ๒6 แห่ง 

3) สถาบันสมทบข้อ ๘.๔  จำานวน ๔9 แห่ง
• สมัครใหม่  จำานวน ๔9 แห่ง

สรุป สถาบันท่ีได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม ๒๕63 มีสถาบันหลัก จำานวน 77 แห่ง สถาบันสมทบ จำานวน 1๒9 แห่ง และสถาบันสมทบข้อ ๘.๔ 
(จัดกิจกรรมสำาหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน) จำานวน ๘๐ แห่ง 

1.๒ รับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น ที่ส่งให้สภาการพยาบาลพิจารณา 1,119 หลักสูตร/โครงการ 
เฉลี่ยเดือนละ 93.๒๕ หลักสูตร/โครงการ

๒.  การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
และจำานวนผู้ผ่านการอบรม

สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
2.1�หลักสูตรฝึกอบรมก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง 

1) หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล จำานวน ๔ หลักสูตร 
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1.1) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
1.๒)  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ)
1.3) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
1.๔) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง

๒) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ  จำานวน ๔๘ หลักสูตร
๒.1) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 3๐ หลักสูตร
๒.๒)  หลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training 

1๘ หลักสูตร
2.2�ผู้ผ่�นก�รฝึกอบรมหลักสูตรก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง 

1) จำานวนผูผ้า่นการฝกึอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง ต้ังแต่ป ี๒๕๔6 ถงึ 31 ธนัวาคม ๒๕63 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำานวน 6๘,๐77 คน

๒) จำานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ทุกสาขารวม 
จำานวน 3๘,๒73 คน จำาแนกเป็นสาขาต่าง ๆ  ดังนี้

ลำ�ดับ หลักสูตรฝึกอบรมก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง จำ�นวน�(คน)

(1) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ๒๘,๕๐7

(๒) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  
(หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) 

1๐

(3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 1,39๘ 

(๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1,1๘6

(๕) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ๔,1๘6 

(6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 7๒3

(7) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 1,37๐

(๘) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด ๔๒๘

(9) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด ๔๒๔

(1๐) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ๔1

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 38,273
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๓. การจัดการศึกษาด้วยตนเองสำาหรับสมาชิก
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จัดทำาชุดบทความวิชาการ และบทความวิชาการ Online เพื่อ

ให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเองในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
3.1�ชุดบทคว�มวิช�ก�ร�เพื่อให้สม�ชิกศึกษ�ด้วยตนเอง จำานวน ๒ เล่ม 

ลำ�ดับ เรื่อง บรรณ�ธิก�ร ช่วงเวล�ให้บริก�ร
จำ�นวน�(คน)
ผู้ลงทะเบียน

เล่มที่ 19 การผดุงครรภ์ รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม ๒๕63

๒7.๔๔๕

เล่มที่ ๒๐ พยาบาลนำาการจัดการ
ภาวะนำ้าหนักเกิน

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
ผศ.ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำาปวน

พฤศจิกายน ถึง 
31 ธันวาคม ๒๕63

3,๘69 

3.2�บทคว�มวิช�ก�ร�Online เพื่อให้สมาชิกศึกษาและเก็บหน่วยคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
จำานวน 3 เรื่อง 

ลำ�ดับ ชื่อบทคว�ม ผู้เขียนบทคว�ม ช่วงเวล�ที่�Online
จำ�นวนผู้ตอบ
แบบทดสอบ�

(คน)

(1) การป้องกันการเกิดภาวะ
อุณหภูมิกายตำ่าในห้องผ่าตัด

พว.สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ 
พว.สุชานันท์ บำารุงวงค์ 
และ พว.ธนิดา คงสมัย

มกราคม ถึง 3๐ 
เมษายน ๒๕63

6๘,๘16

(๒) การเตรียมผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
ระยะสุดท้าย เข้ารับการปลูกถ่าย
หัวใจ

พว.อรวิกาญจน์ ชัยมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕63 
ถึง 3๐ กันยายน 
๒๕63

๕1,๘36

(3) การดูแลสตรีตั้งครรภ์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด–19

อ.อารียา เตชะไมตรีจิตต์ 
อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ

1 ตุลาคม ๒๕63 ถึง 
31 ธันวาคม ๒๕63

๔1,6๔๒
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๔. การบันทึกคะแนนและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ดำาเนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ และขึ้นทะเบียน

และออกหนังสือรับรองสำาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
4.1�ก�รบันทึกหน่วยคะแนน จำานวน 1,17๔ โครงการ 

ลำ�ดับ �ร�ยก�ร�
จำ�นวนโครงก�ร/

หลักสูตร

(1) สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ บันทึกข้อมูลและคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม 
ส่งให้ ศ.น.พย. ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

9๘๔

(๒) สถาบันอื่น ๆ ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมาให้ ศ.น.พย. บันทึกหน่วยคะแนน 19๐ 

4.2�ก�รออกหนังสือรับรองสำ�หรับผู้ผ่�นก�รฝึกอบรมต่�ง�ๆ �

ลำ�ดับ �ออกหนังสือรับรองก�รขึ้นทะเบียน
จำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียน�ในปี�

2563�(คน)
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

�(คน)

(1) พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 61๐ ๒7,6๐1

(๒) พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ๒๔ 17๒

(3) การให้ยาเคมีบำาบัด ๒7๕ ๘,1๕9

๕. การจัดทำาข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์มีการดำาเนินการจัดทำาร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล และปรับแก้

ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
๕.1 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕63 (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน) 
๕.๒ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕63 ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
๕.3 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕63 ด้านการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
๕.๔ ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งหลกัเกณฑก์ารจดัประชมุทางไกลและการพจิารณาหนว่ยคะแนนการศึกษา

ต่อเนื่อง ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 6/๒๕63 วันที่ 1๕ มิถุนายน ๒๕63
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๖. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ที่ดำาเนินการในปัจจุบัน มี 1 เว็บไซต์ ได้แก่ www.cnethai.org 

เพื่อให้สมาชิกทำาแบบทดสอบบทความวิชาการ หรือบทความออนไลน์
ปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลมีการพัฒนาระบบของสภาการพยาบาล รวมถึงระบบท่ีเกี่ยวข้องกับ

ศนูยก์ารศึกษาตอ่เนือ่ง โดยโปรแกรมใหมข่อง ศ.น.พย. ไดเ้ร่ิมใชง้านในระบบผา่นเวบ็แอปพลเิคชนั 6 ระบบ ไดแ้ก่ 
1) การขอหน่วยคะแนนรายบุคคล 
๒) การลงทะเบียนบทความวิชาการ 
3) การรับรองสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง 
๔) การรับรองหลักสูตรเฉพาะทาง 
๕) การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น 
6) การบันทึกหน่วยคะแนน

ส่วนอีก 1 ระบบอยู่ระหว่างดำาเนินการทดสอบระบบ ได้แก่ การออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู้ผ่านการอบรม

งานสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

สภาการพยาบาลไดจ้ดัให้มกีารสอบความรูเ้พือ่ขึน้ทะเบยีนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีฯ โดยไดด้ำาเนนิงาน
ตามพันธกิจของสภาการพยาบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพ่ือให้ได้รับบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการดำาเนินงาน

๑. การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา 3๐ กำาหนดใหผู้ม้สีทิธขิึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ต้องสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรองและผ่านการสอบความรู้
เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซ่ึงเป็นไป
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีฯ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคดา้นสุขภาพมัน่ใจวา่จะได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภท์ีมี่
คุณภาพและมีมาตรฐานวชิาชพี สภาการพยาบาลได้จดัใหม้กีารสอบความรูฯ้ ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕63 จำานวน 3 ครัง้ 
ดังนี้
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ร�ยก�ร
ครั้งที่�1/2563

18–19�กรกฎ�คม�2563
(คน)

ครั้งที่�2/2563
29�สิงห�คม�2563

(คน)

ครั้งที่�3/2563
7�พฤศจิก�ยน�2563

(คน)

จำ�นวนรวม
(คน)

1.1�ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ�ชั้นหนึ่ง�

จำานวนผู้สมัครสอบ 11,69๐ ๒,633 6๕7 1๔,9๘๐

สอบครั้งแรก 9,667 ๒7๐ 76 1๐,๐13

สอบแก้ตัว ๒,๐๒3 ๒,363 ๕๘1 ๔,967

สอบผ่าน ๘ วิชา 9,๒6๐ ๒,๐๕๐ ๔39 11,7๔9

สอบผ่าน 7 วิชา  
(ยกเว้นผดุงครรภ์)

๕๘9 179 ๒1 7๘9

1.2�ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ�ชั้นสอง ไม่มีผู้สมัครสอบ

๒. การประเมินความรู้กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ 
สภาการพยาบาลจัดให้มีการประเมินความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ เนื่องจากใบอนุญาตฯ 

เดิมขาดอายุ โดยจัดให้มีการประเมินความรู้ จำานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการประเมินความรู้ในภาพรวม ดังนี้
2.1�กรณมีหีลกัฐ�นก�รเกบ็หนว่ยคะแนนก�รศกึษ�ต่อเน่ืองไมน้่อยกว�่�50�หน่วยคะแนน และยืน่ขอรบั

ใบอนญุาตฯ ใหม่ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีใบอนญุาตฯ ขาดอาย ุประเมนิความรูว้ชิากฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 
1 รายวิชา 

ร�ยก�ร
�ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ

ชั้นหนึ่ง�(คน) �ชั้นสอง�(คน)� จำ�นวนรวม�(คน)

จำานวนผู้สมัครสอบ ๒๒1 9 ๒3๐

จำานวนผู้สอบผ่าน ๒๒1 9 ๒3๐

2.2�กรณีมีหลักฐ�นก�รเก็บหน่วยคะแนนก�รศึกษ�ต่อเน่ืองน้อยกว่��50�หน่วยคะแนน หรือเก็บ
หน่วยคะแนนการศกึษาตอ่เนือ่งไมน่อ้ยกวา่ ๕๐ หนว่ยคะแนน แตย่ืน่ขอรบัใบอนญุาตใหมเ่กนิกำาหนด 1 ป ีนบัแต่
วันที่ใบอนุญาตฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้ ๘ รายวิชา

�ร�ยก�ร
�ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ

ชั้นหนึ่ง�(คน) �ชั้นสอง�(คน)� จำ�นวนรวม�(คน)

จำานวนผู้สมัครสอบ ๒๔๘ ๒3 ๒71

จำานวนผู้สอบผ่าน ๒๔1 ๒๒ ๒63
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๓. การขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล 
สภาการพยาบาลไดด้ำาเนินการข้ึนทะเบียนสมาชกิสามญัสภาการพยาบาล ใหแ้กผู่ส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนั

การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ที่มีคุณสมบัติและดำาเนินการถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 

●● สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง จำานวน 9,๕16 คน
●● สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง  จำานวน  – คน

๔. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ 
สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ การพยาบาล ให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและ
สอบความรู้ฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำาหนด ในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้ 

●● ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จำานวน 11,7๔9 คน
●● ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง จำานวน   7๘9 คน 

งานทะเบียนสมาชิก
และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่ออายุบัตรประจำาตัวสมาชิกสภาการพยาบาล ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ใบอนุญาตฯ หมดอายุทุก ๕ ปี รวมทั้งให้บริการแก่สมาชิกในการออกใบอนุญาตฯ ใหม่ กรณีเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล 
หรือใบอนุญาตฯ สูญหาย/ชำารุด ตรวจสอบสถานภาพของใบอนุญาตฯ แปลใบอนุญาตฯ เป็นภาษาอังกฤษ 
ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ แก้ไขอีเมล ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชัน จัดทำารายงานสถิติ
การต่ออายุใบอนุญาตฯ ประจำาเดือน และจัดทำาฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
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ผลการดำาเนินงาน

๑. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาล ได้ดำาเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีใบอนุญาตฯ หมดอายุ โดยดำาเนินการผ่านระบบ
เว็บแอปพลิเคชัน ในปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้

ประเภทและชั้น�ของใบอนุญ�ตฯ
จำ�นวนผู้ที่ใบอนุญ�ตฯ�

หมดอ�ยุ� (คน)
จำ�นวนผู้ที่ต่ออ�ยุ
ใบอนุญ�ตฯ�(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 3๐,๒1๘ ๒๘,๘๔9

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง 3๒6 ๘7

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ๒9 7

รวมผู้ต่อใบอนุญ�ตฯ�ชั้นหนึ่ง 30,573 28,943 94.67

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 169 9๔

การพยาบาล ชั้นสอง ๒ ๒

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง 17 6

รวมผู้ต่อใบอนุญ�ตฯ�ชั้นสอง 188 102 54.26

จำ�นวนผู้ต่อใบอนุญ�ตฯ�รวมทั้งหมด 30,761 29,045 94.42

๒. การให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ร�ยก�ร จำ�นวน�(คน)

การต่ออายุบัตรประจำาตัวสมาชิกสภาการพยาบาล ๒๘,6๘๕ 

การออกใบแทนใบอนุญาตฯ กรณีสูญหายหรือชำารุด 3๔๘

การแก้ไขชื่อ – นามสกุลในใบอนุญาตฯ 677

การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ 1,169

การแปลใบอนุญาตฯ เป็นภาษาอังกฤษ 676

การตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ ๘,763

การแก้ไขอีเมลในการเข้าใช้งานระบบ Web Applications 1,๘9๕ 
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๓. สถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สิ้นสุด ณ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประเภทใบอนุญ�ตฯ
ช�ย หญิง รวม

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 11,๘๕6 93.6๕ ๒1๘,๔7๕ 9๘.๒3 ๒3๐,331 97.9๘

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง ๔๔๐ 3.๔๘ 1,1๐๕ ๐.๕๐ 1,๕๔๕ ๐.66

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ๐ ๐.๐๐ 1๘3 ๐.๐๘ 1๘3 ๐.๐๘

รวมผู้รับใบอนุญ�ตฯ�ชั้นหนึ่ง 12,296 219,763 232,059

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 3๕3 ๒.79 ๒,1๔6 ๐.96 ๒,๔99 1.๐6

การพยาบาล ชั้นสอง 6 ๐.๐๕ ๔6 ๐.๐๒ ๕๒ ๐.๐๒

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง ๕ ๐.๐๔ ๔61 ๐.๒1 ๔66 ๐.๒๐

รวมผู้รับใบอนุญ�ตฯ�ชั้นสอง 364 2,653 3,017

จำ�นวนผู้รับใบอนุญ�ตฯ�รวมทั้งหมด 12,660 5.39 222,416 94.61 235,076 100.00

๔.  จำานวนผู้ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ แยกประเภทตามกลุ่มอายุ 
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

กลุ่มอ�ยุ
ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง รวม

จำ�นวน�(คน) ร้อยละ จำ�นวน�(คน) ร้อยละ จำ�นวน�(คน) ร้อยละ

< ๒๕ 1๐,93๕ ๔.71 ๐ ๐.๐๐ 1๐,93๕ ๔.6๕

๒๕ – ๒9 ๔3,36๔ 1๘.69 66 ๒.19 ๔3,๔3๐ 1๘.๔7

3๐ – 3๔ 3๘,77๔ 16.71 76 ๒.๕๒ 3๘,๘๕๐ 16.๕3

3๕ – 39 ๒๔,37๐ 1๐.๕๐ ๒๒ ๐.73 ๒๔,39๒ 1๐.3๘

๔๐ – ๔๔ 3๐,36๕ 13.๐9 1๐7 3.๕๕ 3๐,๔7๒ 1๒.96

๔๕ – ๔9 ๒9,16๕ 1๒.๕7 ๒๕3 ๘.39 ๒9,๔1๘ 1๒.๕1

๕๐ – ๕๔ 19,๘97 ๘.๕7 339 11.๒๔ ๒๐,๒36 ๘.61

๕๕ – ๕9 ๒1,๔1๐ 9.๒3 7๘1 ๒๕.๘9 ๒๒,191 9.๔๔

6๐ + 13,779 ๕.9๔ 1,373 ๔๕.๕1 1๕,1๕๒ 6.๔๕

จำ�นวนรวมทั้งหมด 232,059 98.72 3,017 1.28 235,076 100.00
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งานสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ/
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
กำาหนดให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.) มีหน้าที่ดำาเนินการฝึกอบรมและ
สอบความรูเ้พือ่เป็นผู้มีความรูค้วามชำานาญเฉพาะทางในวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ใน 11 สาขา ดงันี ้
1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ๕) สาขาการผดุงครรภ์ 6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 7) สาขา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ๘) สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
9) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 1๐) สาขาการพยาบาลมารดา–ทารก และ 11) สาขาการพยาบาลชุมชน 

ผลการดำาเนินงาน

๑. การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สภาการพยาบาล โดย ว.พย.ท. ได้ดำาเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ร่วมกับ

สถาบนัการศกึษาพยาบาล ซึง่เปน็หลกัสตูรตอ่ยอดของผู้ท่ีสำาเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล และ
นับเป็นการจัดการศึกษาในระดับสูงสุดของพยาบาลวิชาชีพสายปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน
ทั้งหมด 3 ปี โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถาบันหลักที่เปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี และการทำาผลงานวิจัย
ร่วมกับการปฏิบัติงานท่ีสถาบันต้นสังกัดอีก 1 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
หรือ Advanced Practice Nurse (APN) ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในสายงานการปฏิบัติการพยาบาล

ว.พย.ท. ไดเ้ริม่เปิดหลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาลขัน้สงูระดับวุฒบิตัร รุ่นที ่1 ในปกีารศกึษา ๒๕๕7 เปน็ตน้มา 
ใน ๔ สาขา ได้แก่ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาล
เวชปฏบิติัชมุชน เปดิสอนทีโ่รงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
และ ๔) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เปิดสอนท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหน่ึง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ

๒) สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ และ
ได้ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ว.พย.ท. ประกาศกำาหนด

3) มีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมเต็มเวลาได้
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๒.  การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
วุฒิบัตร หมายความวา่ วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางในวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ซ่ึงสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในสาขาที่ยื่นขอสอบ 

ในปีการศึกษา ๒๕63 มีผู้สำาเร็จจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จำานวน ๕ คน และ
ยืน่สมคัรสอบความรูเ้พือ่รบัวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดงุครรภ ์และมผีูส้มคัร
ที่เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรของปีการศึกษา ๒๕6๒ จำานวน 1 คน 
ผลการสอบมีผู้สอบผ่านได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำานวน 6 คน 

๓.  การสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
หนังสืออนุมัติ หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ ซ่ึงสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหน่ึง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำานาญเฉพาะทาง 
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๐ 

ในปี พ.ศ. ๒๕63 ว.พย.ท. ได้จัดให้มีการสอบความรู้เพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้เข้าสอบท้ังหมด 16 คนและมีผู้สอบผ่าน ๕ คน จาก 3 สาขา รายละเอียดดังน้ี

ส�ข� ผู้มีสิทธิยื่นสมัครสอบ�(คน) ผู้สมัครสอบ�(คน) ผู้สอบผ่�น�(คน)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒๕ ๘ ๒

การพยาบาลเด็ก ๕ 1 –

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1๕ ๔ 1

การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ – – –

การผดุงครรภ์ 7 – –

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๘ 3 ๒

การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อฯ – – –

การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ๒ – –

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1๐ – –

การพยาบาลมารดา–ทารก – – –

การพยาบาลชุมชน – – –

รวม 72 16 5
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๔.  การออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้อาจารย์พยาบาลที่มีส่วนร่วมในหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลระดับวุฒิบัตร

ในป ีพ.ศ. ๒๕63 ว.พย.ท. ไดเ้สนอรายชือ่อาจารยพ์ยาบาลเพือ่ขอรบัหนงัสอือนมุตัแิสดงความรูค้วามชำานาญ 
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดงุครรภ ์สำาหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้สูงระดับวฒิุบัตร 
ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำานวน 6 คน

๕. การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ตามทีห่ลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาลขัน้สงูระดับวฒุบิตัร ๔ สาขา คอื 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอาย ุ

๒) สาขาการพยาบาลเดก็ 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชมุชน และ ๔) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 17/๒๕61 วันท่ี 1๒ ธันวาคม ๒๕61 
ว่าสามารถเทียบเท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕63 มีผู้สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ ใน ๔ สาขาข้างต้น จำานวน 11 คน 
แตม่ ี1 คน แจ้งว่าไมป่ระสงคจ์ะยืน่เทียบคณุวฒุ ิดังนัน้จงึมผีูท้ีย่ืน่ขอเทยีบคณุวฒุปิระจำาป ี๒๕63 จำานวน 1๐ คน 
จาก 3 สาขา ไดแ้ก ่สาขาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผู้สูงอาย ุจำานวน 3 คน สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ 
จำานวน ๕ คน และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำานวน ๒ คน 

๖.  พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕๖๓ 

ว.พย.ท. ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ร่วมกับการประชุมวิชาการประจำาปี ๒๕63 เรื่อง 
“การวิจัยเพือ่พฒันาศาสตรก์ารแปลงความรูสู้ก่ารปฏบิตัเิพือ่พัฒนาคณุภาพการพยาบาล (Translational Science 
Research in Improving Quality of Nursing Practice)” ระหว่างวันที่ 16–1๘ ธันวาคม ๒๕63 ณ 
ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ท่ีสภาการพยาบาล จำานวน ๒๔๕ คน 
และผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Online จำานวน 1๒๐ คน รวมท้ังหมด 36๕ คน รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยาย 
การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) รวมถึงการประกวดผลงานการวิจัยทางการพยาบาล 
(Poster presentation) มีผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จำานวน 6 คน หนังสืออนุมัติฯ จำานวน ๕ คน 

ผู้ได้รับมอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประจำาปี ๒๕63 ดังรายนามต่อไปนี้
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ชื่อ�–�สกุล ส�ข� สถ�นที่ปฏิบัติง�น

ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ

1. นางสาวฉันทิกา ฐิตาสวัสดิ์ชัยการ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รพ.กรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี

๒. นางสาวสุทธินี สุดใจ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพฯ

3. นางสาวกนกวรรณ บุญเสริม การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลา

๔. นางสาวฐานียา สุทะปา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่

๕. นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่

6. นางอัญชรส ทองเพ็ชร การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ

ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ

1. น.ส.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

๒. นายชยพล ศิรินิยมชัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่

3. นางนิตยา จรัสแสง การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

๔. นางสาวชนม์นิภาภัทร สันทัสนะโชค การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รพ.สต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง

๕. นางมนัชญา เสรีวิวัฒนา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รพ.สต.ไขแสง กำาเนิดมี อ.เมือง จ.นนทบุรี
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๗.  การจัดทำาจดหมายข่าววิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย (APN Newsletter)
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินการออกจดหมายข่าว ในปี ๒๕63 เพื่อ

ประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารกบัสมาชกิ ท้ังหมด 3 ฉบบั โดยเผยแพร่ในเวบ็ไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th

ฉบับที่�1�ประจำ�เดือน�มกร�คม–เมษ�ยน�2563�  
APN�Newsletter�Jan–April�2020�Volume�7,� Issue�1

ฉบับที่�2�ประจำ�เดือน�พฤษภ�คม–สิงห�คม�2563�  
APN�Newsletter�May–August�2020�Volume�7,� Issue�2

ฉบับที่�3�ประจำ�เดือน�กันย�ยน–ธันว�คม�2563�  
APN�Newsletter�Sep–Dec�2020�Volume�7,� Issue�3
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ผลการดำาเนินงาน 
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ 

ภาพลักษณ์วิชาชีพท่ีปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนสำาคัญต่อการเลือก
เข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลจงึมบีทบาทสำาคญัในการดำาเนนิการเสริมสร้างภาพลักษณว์ชิาชพีด้วยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สภาการพยาบาล รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์มีการรับรู้ เข้าใจ ความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น

ผลการดำาเนินงาน

๑. มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นการถวาย

พระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบ 1๐๐ ปี 
แห่งการเสด็จพระราชสมภพ รางวัลนี้จัดให้มีปีละ 1 รางวัลทุกปี เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔3 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 
๒๐ ป ีอยา่งตอ่เนือ่ง โดยพจิารณาคดัเลอืกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภจ์ากประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก ทีมี่ผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่วันท่ี 19 ตุลาคม ๒๕๔3 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดฯ รับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔3 ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ผลการดำาเนินงานในปี 
พ.ศ. ๒๕63 ประกอบด้วย
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1.1�ก�รประชุมคณะกรรมก�รมูลนิธิฯ
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จัดประชุมสามัญประจำาปี ๒๕63 

เมื่อวันที่ 1๐ กันยายน ๒๕63 ณ ห้องเจ้าพระยา–ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธคิณุจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ 
ไปทรงเปน็ประธานการประชมุ เพือ่พจิารณาตดัสนิผูไ้ดร้บัพระราชทานรางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕63 ซึง่มหีนว่ยงานดา้นวชิาชพีการพยาบาล ไดแ้ก ่สมาคมพยาบาล สภาพยาบาล และกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำานวนทั้งสิ้น 16 ราย จาก 16 ประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำาการพิจารณา
กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามข้ันตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ท้ังคณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการนานาชาติ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63 คือ นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Miss Fadwa 
Ahmed AFFARA) จากสหราชอาณาจกัร แตเ่นือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 
ทัว่โลกยงัคงมอียู ่คณะกรรมการมลูนธิฯิ จงึมมีตใิหเ้ลือ่นพิธพีระราชทานรางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63 ไปในปีถัดไป เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว 
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1.2�ผู้ได้รับร�งวัลสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี�ประจำ�ปี�พ.ศ.�2563
นางสาวแฟดวา อาเมด อฟัฟารา (Fadwa Ahmed AFFARA) ชาวเยเมน–

สกอตแลนด์ อายุ 77 ปี ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63 มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
จนเปน็ทีย่อมรบัทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปจัจุบันดำารงตำาแหนง่ทีป่รึกษา
ด้านนโยบายสุขภาพและการพยาบาล สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International 
Council of Nurses–ICN) นางสาวอัฟฟาราเป็นผู้นำาในระดับนโยบายและ
นกัวชิาการทีส่รา้งแรงบนัดาลใจและมุง่มัน่ในการสนับสนนุให้ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้น้อย และประเทศในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน
ตะวันออก มีการจัดทำาข้อบังคับวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาแนวคิดการปฏิบัติการ

พยาบาลขัน้สงู และพฒันาวชิาชพีการพยาบาลใหม้คีวามเขม้แขง็และเปน็สากล ดว้ยนางสาวอฟัฟารามบีทบาทสำาคญั
ในการจดัเตรยีมขอ้มลู รายละเอยีด และประเดน็ปญัหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้ในทกุมมุโลก โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วกับ
การพยาบาลแก่ผู้นำาและกลุ่มพยาบาลที่มีบทบาทในการร่วมกำาหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศ ท้ังได้รณรงค์
ให้องค์กรวิชาชีพการพยาบาลพัฒนากฎหมายวิชาชีพ และข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกกำากับให้
บริการพยาบาลมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยแก่ประชาชน อีกท้ังยังได้พัฒนาหลักสูตรสำาหรับผู้นำาทาง การพยาบาล
ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำาคัญของกฎหมายวิชาชีพ ร่วมสนับสนุนประเทศสมาชิกสภาการพยาบาลระหว่าง
ประเทศ (ICN) โดยทำางานร่วมกับองค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ มูลนิธิ แหล่งทุนต่าง ๆ  ที่ทำางานด้าน
สุขภาพทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศนั้น ๆ  

นางสาวอฟัฟาราไดร้บัรางวัล President’s Award จากศนูย์การรบัรองความเชีย่วชาญพยาบาลแหง่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นผู้นำาเรื่องกฎหมายวิชาชีพ เป็นผู้นำาระดับนโยบาย และวิชาการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรพยาบาลในประเทศต่าง ๆ  มีการพัฒนาข้อบังคับ ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการควบคุมกำากับคุณภาพ มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ความสำาเร็จในการพัฒนาการศึกษาพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
ซึ่งมีความสำาคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เกิดความเข้มแข็งในระบบสุขภาพระดับสากล 

นางสาวอัฟฟาราได้ทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลของประเทศบาห์เรน และประเทศ 
ตา่ง ๆ ในภูมภิาคเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวันออกจนประสบความสำาเรจ็ ทำาใหก้ารศกึษาพยาบาลไดร้บัการยกระดบัใหมี้
คุณภาพมากขึ้น นอกจากน้ันยังได้จัดทำาโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับพยาบาลและบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ห่างไกลหรือในค่ายผู้อพยพ

ผลงานท่ีสำาคัญและโดดเด่นของท่านอีกเร่ืองหน่ึงคือในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) 
ทั่วโลก นางสาวอัฟฟาราได้ร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งเครือข่ายการทำางานของกลุ่มประเทศแอฟริกาเรื่องโควิด–19 
สำาหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ (the COVID–19 Africa Action Network for Nurses and Midwives) เพื่อ
สนับสนุนการทำางานของพยาบาลและผดุงครรภ์ ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด–19 ผลักดันให้พยาบาลเข้าถึง
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรอบรม โดยผ่านเครือข่ายการศึกษาต่อเน่ืองของโลก (World Continuing Educational 
Alliance) เขา้ถงึแหลง่ในการจดัซือ้อปุกรณป้์องกนัตนเอง (Personal Protective Equipment–PPE) และแสวงหา
แหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการทำางานขององค์กรพยาบาล และสภาการพยาบาลของประเทศทั่วโลก ถือว่าเป็น
บทบาทที่สำาคัญยิ่งในฐานะผู้นำาทางสุขภาพ 
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1.3�โครงก�รผลิตพย�บ�ลเพื่อพัฒน�สุขภ�พประช�ชนในจังหวัดช�ยแดนต�มรอยสมเด็จย่� 
โครงการผลติพยาบาลเพือ่พฒันาสขุภาพประชาชนในจังหวดัชายแดนตามรอยสมเด็จยา่ ได้เร่ิมดำาเนนิการ

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการท่ีในแต่ละปี
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนักเรียนสำาเร็จการศึกษาจำานวนมากแต่ขาดโอกาสในการศึกษา
ในระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ พร้อมให้มี
การบรรจุตำาแหน่งพยาบาลเพื่อปฏิบัติงาน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพและมีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดน 
ได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานท่ีบ้านเกิด ซ่ึงจะช่วยให้
ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงได้รับความร่วมมือ
จากสถาบนัการศกึษาพยาบาลในสงักดัภาครฐั สังกดักระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยของรัฐเขา้ร่วมโครงการฯ 
โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก หรือทุนการศึกษา และได้รับการจัดสรรตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่สำาเร็จการ
ศกึษาจากโครงการฯ จำานวนทัง้สิน้ ๕๐๐ อตัรา เพือ่การบรรจเุข้ารับราชการตำาแหนง่พยาบาลวิชาชพี ในโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตำาบล ท่ีอยูต่ามจังหวดัชายแดนของประเทศ เพือ่การดแูล และพฒันาสุขภาพของประชาชนในจงัหวดั
ชายแดนจำานวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการเดินตามรอยพระบาทสมเด็จย่า 

โครงการในระยะท่ี 1 เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
รวม ๔ รุน่ ปจัจบัุนนกัศกึษาสำาเรจ็การศกึษาแลว้ทัง้ ๔ รุ่น และได้ขยายโครงการต่อในระยะที ่๒ ต้ังแต่ปกีารศกึษา 
๒๕๕9 จนถึงปีการศึกษา ๒๕6๔ อีก 6 รุ่น รวมเป็น 1๐ รุ่น ซึ่งปีการศึกษา ๒๕63 เป็น รุ่นที่ 9 

1)�สรุปจำ�นวนก�รผลิตพย�บ�ลเพ่ือพัฒน�สุขภ�พประช�ชนในจังหวัดช�ยแดนต�มรอยสมเด็จย่� 
1.1)�หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต รับนักศึกษามาแล้วท้ังหมด 9 รุ่น (รุ่นที่ 1–รุ่นที่ 9) 

จำานวน ๔3๒ คน สำาเรจ็การศกึษาแลว้ ๕ รุน่ (รุน่ที ่1–รุ่นที ่๕) จำานวน ๒๔6 คน ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
๒๕63 ซึ่งได้รับการบรรจุรับราชการจำานวน ๒3๒ คน แยกตามปีการศึกษาได้ดังนี้

●● รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๔1 คน บรรจุเข้ารับราชการ 39 คน
●● รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕6 มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๕๒ คน บรรจุเข้ารับราชการ ๔7 คน
●● รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๕7 มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๕๐ คน บรรจุเข้ารับราชการ ๔๘ คน
●● รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๕๔ คน บรรจุเข้ารับราชการ ๕3 คน
●● รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕9 มีผู้สำาเร็จการศึกษา ๔9 คน บรรจุเข้ารับราชการ ๔๕ คน
●●  รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕6๐ คาดว่าจะมีผู้สำาเร็จการศึกษา ๔7 คน  
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๔) 

ขณะนีย้งัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาจำานวน 3 รุ่น รุ่นที ่7 ปกีารศกึษา ๒๕61 จำานวน ๔๔ คน และ
รุ่นท่ี ๘ ปีการศึกษา ๒๕6๒ จำานวน ๔7 คน รุ่นท่ี 9 ปีการศึกษา ๒๕63 จำานวน ๔๘ คน รวมจำานวนท้ังส้ิน 139 คน 

1.2)�หลักสูตรประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล รับนักศึกษามาแล้วท้ังหมด 9 รุ่น (รุ่นท่ี 1–รุ่นท่ี 9) 
จำานวน 67 คน มีผู้สำาเร็จการศึกษาและทำางานแล้ว จำานวน 66 คน ลาพักการศึกษา จำานวน 1 คน
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2)�โครงก�รติดต�มบัณฑิตพย�บ�ลจ�กโครงก�รผลิตพย�บ�ลเพื่อพัฒน�สุขภ�พประช�ชนใน
จังหวัดช�ยแดนต�มรอยสมเด็จย่� เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพท่ีสำาเร็จการศึกษาจากโครงการ
ดงักลา่วในระยะที ่1 รวม ๔ รุ่น จำานวน 197 คน และปฏบิตังิานมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ป ีเพือ่ใหท้ราบสถานการณ์
การทำางาน ปญัหา และความต้องการในการสนับสนนุชว่ยเหลอืดา้นวิชาการหรอือืน่ ๆ  อนัจะสง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน
ของพยาบาลวิชาชีพของโครงการฯ ได้ทำางานอย่างเต็มศักยภาพและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การติดตามคร้ังน้ีใช้การส่งแบบสำารวจทางไปรษณีย์ และสำารวจผ่าน Google form แม้คณะกรรมการฯ 
มิได้ลงเยี่ยมผู้สำาเร็จการศึกษาในพื้นที่จริงตามท่ีกำาหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19 
ซึ่งผลการสำารวจทำาให้ทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานภายหลังการบรรจุเป็นข้าราชการของผู้สำาเร็จการศึกษา
ตามความเป็นจริงดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๕–รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้สำาเร็จ
การศึกษาทัง้ส้ิน 197 คน ไดบ้รรจเุปน็ขา้ราชการ 17๔ คน (รอ้ยละ ๘๘.3๕) อยูร่ะหวา่งดำาเนนิการบรรจ ุ6 คน 
(รอ้ยละ 3.๐๕) และไมร่บัราชการทำางานกบัหนว่ยงานอืน่ จำานวน ๘ คน (รอ้ยละ ๔.๐6) มผีูส้ำาเรจ็การศกึษาตอบ
แบบสำารวจรวม 131 คน คิดเป็นร้อยละ 66.๔9 ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง (๔ เดือน) จำานวน ๒๐ คน 
(ร้อยละ 1๕.๒6) เป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) จำานวน 1๘ คน 
และหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัคิรอบครวั จำานวน ๒ คน ทัง้นีห้ลกัสตูรดงักลา่วเอ้ือตอ่สมรรถนะ
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล นอกจากนี้ยังมีผู้สำาเร็จการศึกษา จำานวน 13 คน ที่ระบุว่า
ได้รับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่จำาเป็นต่อการให้การพยาบาลผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม เช่น หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพสมองในผู้สูงอายุท่ีมีความจำาบกพร่องระยะแรก หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Palliative Care หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นต้น

ผู้สำาเร็จการศึกษาทั้ง 131 คน ที่ตอบแบบสำารวจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ปฏิบัติงาน
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 1) ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมของสภาการพยาบาล พบว่าความคิดเห็น
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศท่ีดำาเนินการโดยสภาการพยาบาล ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
จำานวน 9๘ คน (ร้อยละ 7๔.๘1) และความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศท่ีดำาเนินการโดยสภาการพยาบาล 
ช่วยเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับมาก จำานวน 11๒ คน (ร้อยละ ๘๕.๔9) พร้อมท้ังระบุว่า
ควรมีกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่ดำาเนินการโดยสภาการพยาบาลเช่นนี้ตลอด โดยเน้นความเป็น
ครอบครัวเดียวกันของนักศึกษาทุนโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า ท่ีเน้นปลูกจิตสำานึกบริการด้วยใจรัก แต่ช่วงปัจฉิมนิเทศกิจกรรมสร้างความผูกพันของครอบครัวยังค่อนข้าง
น้อย เนือ่งจากขอ้จำากดัในเรือ่งระยะเวลา โครงการนีเ้ปน็โครงการทีดี่มาก เปดิโอกาสให้เด็กทีอ่ยูบ่นดอยได้มโีอกาส
เลา่เรียนวชิาชีพการพยาบาลในสถาบนัการศกึษา พรอ้มทีจ่ะรบัใช้ชมุชนบา้นเกดิของตน มกีารตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง 
สรา้งความอบอุน่ใจ รวมถงึควรใหรุ้น่พีไ่ดม้ารว่มแลกเปล่ียนแบ่งปนัประสบการณใ์นการทำางานด้วย จะเปน็การสรา้ง
เครือข่ายของนักศึกษาในโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำางานพบว่าผู้สำาเร็จการศึกษาได้รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายการพยาบาล
ตน้สงักดัก่อนการปฏบิตัหินา้ที ่อยูใ่นระดบัมาก จำานวน ๘๔ คน (ร้อยละ 6๔.1๒) ได้รับการนเิทศติดตามการปฏบัิติ
การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยตามบทบาทของตนจากฝ่ายการพยาบาลต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก จำานวน 77 คน 
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(ร้อยละ ๕๘.77) และระดับปานกลาง จำานวน ๔๕ คน (ร้อยละ 3๔.3๕) ความคิดเห็นต่อการได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยจากฝ่ายการพยาบาลต้นสังกัดอย่างสมำา่เสมออยู่ในระดับมาก จำานวน 71 คน 
(ร้อยละ ๕๔.19) ความคิดเห็นต่อด้านการมีขวัญ/กำาลังใจอย่างเพียงพอในการทำางานในหน่วยงาน พบว่าอยู่ในระดับมาก 
จำานวน 71 คน (ร้อยละ ๕๔.19) อยู่ในระดับปานกลาง จำานวน ๕๔ คน (ร้อยละ ๔1.๒๒) ความคิดเห็นต่อการ
มพียาบาลพีเ่ลีย้ง/ผูน้เิทศงาน (Mentor) ทีส่ามารถส่ือสารขอรับคำาปรึกษาในการทำางานได้อยา่งรวดเร็วอยูใ่นระดบั
มาก จำานวน 79 คน (รอ้ยละ 6๐.31) ในดา้นความคดิเหน็ต่อการรับรู้ถงึการทำางานเต็มศกัยภาพของตนทีช่ว่ยให้
ประชาชนที่อยู่ในความดูแลได้พัฒนาสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก จำานวน 1๐1 คน (ร้อยละ 77.๐9) 

ความคิดเห็นในเรื่องการประสบปัญหา/อุปสรรค หรือมีความต้องการรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากฝ่าย
การพยาบาลต้นสังกัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จำานวน 67 คน (ร้อยละ ๕1.1๔) อยู่ในระดับมาก จำานวน 
31 คน (ร้อยละ ๒3.66) ท้ังนี้ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้สำาเร็จการศึกษาที่ระบุในแบบสำารวจ
พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จัดกลุ่มปัญหาได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาระงานที่มากและหลากหลาย 
๒) การไม่ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มและการสอนงาน และ 3) การปรบัตวัตอ่สถานทีท่ำางานตอ้งปรบัตวักบัสภาพ
การทำางานในชุมชนท่ีแตกต่างจากช่วงท่ีเรียน การไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำาคัญและจำาเป็นที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจและทำาให้การปฏิบัติการพยาบาลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สำาหรับ
อปุสรรคในการทำางานแบง่เป็น 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่1) เรือ่งการเดนิทางและระยะทางทีห่า่งไกล ๒) ขาดทกัษะการปฏบิตัิ
การพยาบาลเฉพาะทางที่เอื้อต่อการทำางาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล และ 3) ความไม่เพียงพอของ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพยาบาล 

๒. วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒1 ตุลาคม นับเป็นวันท่ีมีความสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงสำาเร็จการศึกษา
ด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำาคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัย
แก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ  ของ
ประชาชนในชนบททีห่า่งไกล คณะรฐัมนตรจีงึมมีติกำาหนดใหว้นัที ่๒1 ตุลาคม ของทกุป ีเปน็วนัพยาบาลแหง่ชาต ิ
สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เป็นประจำาทุกปีนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕33 เป็นต้นมา เพื่อให้
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศพร้อมใจกันน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และ
ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาล
แห่งชาติ” กิจกรรมประกอบด้วย 
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2.1.�พิธีว�งพ�นพุ่มถว�ยร�ชสักก�ระสมเด็จพระศรีนครินทร��
บรมร�ชชนนี�

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี จัดขึ้นในวันที่ ๒1 ตุลาคม ๒๕63 ณ พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีภายในบรเิวณกระทรวงสาธารณสุข 
อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบทท่ีห่างไกล โดยมี
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารและข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสขุ ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภท้ั์ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ  ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม 
และในวนัน้ีผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภจ์ากหนว่ยงาน
ต่าง ๆ  พร้อมใจกันจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
ในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 

2.2�โครงก�ร�“พลังพย�บ�ลไทย�บริจ�คโลหิต
ช่วยชีวิตผู้ป่วย”�เนื่องในวันพย�บ�ลแห่งช�ติ�

สภาการพยาบาลร่วมกับศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “พลังพยาบาลไทย 
บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” เพ่ือน้อมรำาลึกถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 
1๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
วนัพยาบาลแหง่ชาติ ระหวา่งวนัที ่๒1–31 ตุลาคม ๒๕63 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี
นักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล พยาบาล 
และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมาก
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๓. รางวัลศรีสังวาลย์ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำาหรับพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ
1. ร�งวัลศรีสังว�ลย์ เป็นรางวัลท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสุข 

และสภาการพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล โดยการยุบรวมรางวัล 
“เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสขุ และ “รางวลัพยาบาลดเีดน่” 
ของสภาการพยาบาล ให้เปน็รางวลัระดบัประเทศเพียงหนึง่เดยีว มอบให้
ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภท่ี์มผีลงานดเีดน่ระดบัชาต ิ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ จาก
ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ปีละ 3 รางวัล โดยได้ดำาเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ จะได้รับพระราชทาน
รางวลัจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕63 มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการรางวลัศรสีงัวาลย ์ตามกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลอืก 
จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจำานวน 19 คน จากองค์กรต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ให้ได้รับรางวัลใน ๒ สาขา ดังนี้

1. สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ 
ดร. กฤษดา แสวงดี 

๒. สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ 
นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย 

๔. การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
4.1�จัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระในโอก�สครบรอบ�35�ปี�ของก�รก่อตั้งสภ�ก�รพย�บ�ล

สภาการพยาบาลเป็นองคก์รวิชาชพีทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
พทุธศักราช ๒๕๒๘ ซึง่มผีลบังคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่6 กนัยายน ๒๕๒๘ เพือ่ให้เกดิความคลอ่งตวัในการทำาหนา้ทีค่วบคุม
และส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ในระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ังสภาการพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้พ้ืนท่ีของหน่วยงาน
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นท่ีทำาการช่ัวคราวของสภาการพยาบาล ต่อมาได้จัดสรรท่ีดินภายในบริเวณกระทรวง
สำาหรับการก่อสร้างสภาวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงได้ดำาเนินการรณรงค์หาทุนสำาหรับการก่อสร้างที่ทำาการถาวร
ของสภาการพยาบาลข้ึน และไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีพระราชทานนาม
อาคารว่า “อาคารนครินทรศรี” (นะ–คะ–ริน–ทะ–ระ–ศรี) เมื่อวันที่ 1๔ มิถุนายน ๒๕36 ต่อมาได้รับพระกรุณา
จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์
อาคารนครินทรศรี เม่ือวันท่ี ๒7 มีนาคม ๒๕๔๐ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ในวันท่ี ๒6 พฤษภาคม ๒๕๕1 
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นขวัญกำาลังใจแก่สมาชิกสภาการพยาบาลทั่วประเทศ

สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับนโยบาย 
ดร. กฤษดา แสวงดี

สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
นางสาวเอ้ือมพร กาญจนรังสิชัย

109รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



ในปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลจัดพิธี
ทำาบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 3๕ ปี ของการ
กอ่ตัง้สภาการพยาบาล เมือ่วันที ่๒ กนัยายน ๒๕63 
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมี 
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็น
ประธานในพิธี ร่วมกับคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
โดยมีพยาบาลอาวุโส ผู้แทนจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สมาคม ชมรมพยาบาล สถาบัน
การศึกษาพยาบาล และโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วม
รำาลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ที่มีบทบาทสำาคัญในการก่อตั้ง
สภาการพยาบาล รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มี
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อย่างพร้อมเพรียง 

4.2�จัดพิธีถว�ยร�ชสักก�ระและบำ�เพ็ญ
กุศลเนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคตพระบ�ทสมเด็จ
พระบรมชนก�ธิเบศร�มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช�
บรมน�ถบพิตร 

สภาการพยาบาล จัดพิธีถวายราชสักการะ
และบำาเพญ็กศุลเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตครบ ๔ ปี 
13 ตุลาคม ๒๕๕9 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
เพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 
เมื่อวันท่ี 1๒ ตุลาคม ๒๕63 ณ อาคารนครินทรศรี 
สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมีผู้แทนจาก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคม ชมรม
พยาบาล สถาบนัการศกึษาพยาบาล และโรงพยาบาล
ตา่ง ๆ  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เขา้รว่ม
พิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
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4.3�จัดพิธีถว�ยร�ชสักก�ระและบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้�ย
วันพระร�ชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี�ครบรอบ�120�ปี�

สภาการพยาบาล จัดพิธีถวายราชสักการะและบำาเพ็ญกุศลเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 
1๒๐ ปี เพือ่นอ้มรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ ทีท่รงบำาเพญ็พระราชกรณยีกิจ 
เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕63 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี 
ร่วมกับคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมีผู้แทนจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สมาคม ชมรมพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล และ
โรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เข้าร่วมพิธีอย่าง
พร้อมเพรียง 

4.4�ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศล�เน่ืองในวันคล้�ยวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี�จัดโดย�มูลนิธิ�พอ.สว.

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ท่ีปรึกษาประจำาสภาการพยาบาล 
ด้านกิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจากสภาการพยาบาล
เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสวรรคตของ
สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 1๘ กรกฎาคม ๒๕3๘ 
เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ห้องประชุม
ชั้น 1๐ สำานักงานมูลนิธิ พอ.สว. โดยมี พลอากาศเอกชลิต 
พกุผาสขุ ประธานกรรมการมลูนธิ ิพอ.สว. เปน็ประธานในพธิ ี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕63

111รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



4.5� ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้�ยวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระเจ�้พีน่�งเธอ�เจ�้ฟ�้กลัย�ณวิฒัน��กรมหลวงนร�ธวิ�สร�ชนครนิทร�์
จัดโดย�มูลนิธิ�พอ.สว.

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ท่ีปรึกษาประจำาสภาการพยาบาล ด้าน
กิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจากสภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล
เน่ืองในวันคล้ายวันส้ินพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๒ มกราคม ๒๕๕1 เพื่อน้อมรำาลึกถึง
พระกรุณาธิคุณ จัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.) ณ หอ้งประชมุใหญส่ำานกังาน
มูลนิธิ พอ.สว. โดยมีพลอากาศเอก 
ชลติ พกุผาสขุ ประธานกรรมการมลูนธิ ิ
พอ.สว. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 
๒ มกราคม ๒๕63 

4.6�ร่วมว�งพวงม�ล�ถว�ยร�ชสักก�ระพระร�ช�นุส�วรีย์�สมเด็จพระมหิตล�ธิเบศร�อดุลยเดชวิกรม�
พระบรมร�ชชนก�เนื่องในวันมหิดล�

นางนวลขนษิฐ ์ลขิติลอืชา ผูช้ว่ยเลขาธกิารสภาการพยาบาล และนางพชิชดุา วิรชัพนิท ุหวัหนา้สำานกังาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล นำาคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพวง
มาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวันมหิดล 
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕63 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ 
การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันน้ี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ 
โรงพยาบาลศิริราช และลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
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4.7�รว่มว�งพ�นพุ่มถว�ยร�ชสกัก�ระพระบรมร�ช�นสุ�วรยี�์“พระบดิ�แหง่ก�รแพทยแ์ผนไทย”�เนือ่ง
ในวันภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยแห่งช�ติ

นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล นำา
คณะนกัวชิาการวชิาชพีการพยาบาล และเจา้หนา้ทีส่ภาการพยาบาล ร่วมวาง
พานพุม่ถวายราชสกัการะพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้ รชักาลท่ี 3 พระบดิาแหง่การแพทยแ์ผนไทย 
เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชกรณียกิจสำาคัญในการรวบรวม
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่
ในวงกว้าง ทำาให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เป็นรากฐานสำาคัญด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทย เมือ่วนัที ่๒9 ตลุาคม ๒๕63 
ณ บริเวณลานพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร ์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นางสาวโสรัจจ์ จันทร์เสนีย์ 
รองหัวหน้าสำานักงานเลขาธิการสภา
การพยาบาล นำาคณะนักวิชาการวิชาชีพ 
การพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล 
ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุข
พระองค์แรก เน่ืองในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒7 พฤศจิกายน 
๒๕63 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี

4.8�รว่มว�งพ�นพุม่ถว�ยสกัก�ระพระอนุส�วรีย�์สมเด็จพระเจ�้บรมวงศเ์ธอ�กรมพระย�ชัยน�ทนเรนทร�
เนื่องในวันสถ�ปน�กระทรวงส�ธ�รณสุข

113รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



4.9�อวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข
รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุอปุนายกสภาการพยาบาล คนทีห่นึง่ 

นำาคณะผูแ้ทนจากสภาการพยาบาล ในนามของผู้ประกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ เข้าอวยพร แด่ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่พุทธศักราช 
๒๕63 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม ๒๕63 ณ สำานักงานรัฐมนตรี 
อาคารสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

4.10�อวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข�
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล 

คนที่สอง และ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล และ
นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เข้าอวยพรนายแพทย์สุขุม 
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕63 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม ๒๕63 ณ สำานักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ี
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๕. การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕63 มีหน่วยงาน/สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศมาศึกษาดูงานในเรื่องที่มีความสำาคัญเกี่ยว

กับวิชาชพีการพยาบาล เชน่ ประวตัคิวามเป็นมา วสัิยทัศน ์พันธกจิ บทบาทหนา้ทีข่องสภาการพยาบาล การบรหิาร
องค์กรวิชาชีพของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ และเยี่ยมชมสภาการพยาบาล พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล จำานวน 1๐ หน่วยงาน มีผู้เข้าชม จำานวน ๔๘9 คน ดังนี้ 

ลำ�ดับ หน่วยง�น วันที่ จำ�นวน�(คน)

1 Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และ Semarang Health Polytechnic สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงาน

1๔ มกราคม ๒๕63 ๕๒

๒ Widya Mandala Catholic University และ STIKES Bali 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ 
เป็นผู้ประสานงาน

๒7 มกราคม ๒๕63 1๐

3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕63 3๐

๔ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย–แปซิฟิก 11 กุมภาพันธ์ ๒๕63 3๘

๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕63 7๐

6 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
สภาการสาธารณสุขชุมชน

1๐ กรกฎาคม ๒๕63 ๘

7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๒1 สิงหาคม ๒๕63 ๘๔

๘ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3๐ กันยายน ๒๕63 ๕๐

9 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒7 ตุลาคม ๒๕63 7๐

1๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๘ ธันวาคม ๒๕63 77
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๖. การประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ปัจจุบันการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วเป็นการส่ือสารสองทาง 

ทำาให้รับทราบปัญหาและความคิดเห็นของสมาชิก โดยสภาการพยาบาลได้ดำาเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
สภาการพยาบาลมาโดยตลอด สำาหรับช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สภาการพยาบาล Line@สภาการพยาบาล 
และ YouTube Channel สภาการพยาบาล เร่ิมดำาเนนิการมาตัง้แตป่ลายป ีพ.ศ. ๒๕6๐ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสือ่สาร
องค์กร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับบุคคลท้ังภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างภาพลักษณ์
และสรา้งความเขา้ใจในภารกิจ และบทบาทของสภาการพยาบาล รวมทัง้ได้รบัรูข้อ้มลูขา่วสารของสภาการพยาบาล
ท่ีถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และท่ัวถึง สำาหรับการดำาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาการพยาบาล 
มีรายละเอียด ดังนี้

6.1�Website�สภ�ก�รพย�บ�ล สภาการพยาบาลไดม้กีารพฒันาปรบัปรงุเวบ็ไซตข์องสภาการพยาบาลคือ 
www.tnmc.or.th ใหม้คีวามทนัสมยั ใชง้านงา่ย พรอ้มทัง้ปรบัปรงุขอ้มลูตา่ง ๆ  ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของ
สมาชกิและบคุคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาสบืคน้ขอ้มลูอยูเ่สมอ ในป ีพ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลดำาเนนิการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 11๔ ข่าว 

6.2�Facebook�Fanpage�สภ�ก�รพย�บ�ล เริม่เปดิใชง้านวันที ่1๐ กนัยายน 
๒๕6๐ ปัจจุบันมีผู้ติดตามจำานวน 3๐,๔91 คน เป็นเพศหญิง ๒7,๔๔๒ คน และ
เพศชาย 3,๐๘9 คน รวมแลว้มผีูต้ดิตามเพิม่ขึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕63 จำานวน 11,๔91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.7 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕63) และสภาการพยาบาลได้
ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว 
รวมทั้งสิ้น 1๐6 โพสต์ 

6.3�Line@สภ�ก�รพย�บ�ล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕6๐ ปัจจุบัน
มีผู้ติดตามจำานวน ๒๔,๐3๒ คน เป็นเพศหญิง ๒๒,617 คน และเพศชาย 1,๔1๕ คน 
รวมแลว้มผีูต้ดิตามเพ่ิมขึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕63 จำานวน ๒,16๕ คน คดิเปน็รอ้ยละ 9 (ข้อมลู 
ณ วันที ่31 ธันวาคม ๒๕63) และสภาการพยาบาลไดด้ำาเนนิการประชาสมัพนัธข์า่วสาร
และกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 11๔ โพสต์ 

6.4�YouTube�สภ�ก�รพย�บ�ล เร่ิมเปิดใช้งานวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕6๐ การเปิดใช้งานช่องทางออนไลน์น้ี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล โดยใน พ.ศ. ๒๕63 ได้มีการเผยแพร่
สื่อวีดิทัศน์ทั้งสิ้น ๒ คลิป ดังนี้ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และ พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย 
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕63 
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การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๒๐๐ ปี
ของพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศกำาหนดขึ้นในวันที่ 1๒ 
พฤษภาคม ของทุกปี เพ่ือเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำาเนิด
วิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก เป็นผู้ท่ีทำาคุณประโยชน์
อยา่งมากมายใหแ้ก่มวลมนษุย ์ในโอกาสเดียวกนันีส้ภาพยาบาลระหวา่งประเทศกำาหนด
หัวข้อให้พยาบาลทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและ
ความเปน็อยูข่องประชาชนโดยรวม ซ่ึงในป ีพ.ศ. ๒๕63 สภาพยาบาลระหวา่งประเทศ
กำาหนดหัวข้อสำาหรับวันพยาบาลสากลว่า “Nurses:�A�Voice�to�Lead�Nursing�

The�World�to�Health” แปลเปน็ไทยวา่ “พย�บ�ล�:�เสยีงแหง่พลงันำ�ก�รพย�บ�ล
สูส่ขุภ�พดทีัว่โลก” เพือ่ใหผู้บ้รหิารการพยาบาล พยาบาลระดบัปฏบิตักิาร อาจารยพ์ยาบาล 

และนักศึกษาพยาบาลเห็นความสำาคัญของการส่งเสริม และดูแลให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย และ
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยและสังคมโลกมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้พยาบาลทุกคนร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถ เป็นเสียงแห่งพลังท่ีจะทำาให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้ และในปี 
พ.ศ. ๒๕63 หรอืปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นปีท่ีองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ได้ยกยอ่งให้
เป็นปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์” (2020 Year of Nurse and Midwife) เพ่ือเป็นการให้เกียรติมิสฟลอเรนซ์ 
ไนติงเกล โดยเป็นปีที่ครบรอบวันเกิด ๒๐๐ ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำาเนิดและบุกเบิกวิชาชีพ
การพยาบาลสมยัใหม ่ทำาใหว้ชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภเ์จริญกา้วหนา้มาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ดา้นการศึกษา 
การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เป็นวิชาชีพหลักของระบบบริการสุขภาพท่ีดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งใน
เขตเมืองและเขตชนบทห่างไกลทั่วโลก พยาบาลเป็นกำาลังสำาคัญในระบบบริการสุขภาพ อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและ
ประชาชนมากท่ีสุด สามารถประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและ
ประชาชนได้เร็วกว่าบุคลากรสุขภาพอื่น นำาไปสู่การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
สุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซ่ึงเป็นบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ
ต้องการให้เสียงของพยาบาลได้รับการได้ยินจากคนทั่วโลก โดยการเผยแพร่คำาพูด
ที่เก่ียวกับวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่นี้ว่า วิชาชีพการพยาบาลได้อุทิศต่อการมีสุขภาวะของ
โลกอยา่งไร ทัง้ในฐานะของผูด้แูล ผูเ้ยยีวยา ผูส้อนความรู ้ ผู้นำา และผู้พทิกัษ์สทิธ ิ
พยาบาลเป็นรากฐานที่มั่นคงของการให้บริการที่ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และเปน็การดูแลทีไ่ม่แพง ประชาชนสามารถจา่ยได ้แอนเนทท ์เคนเนดี ้ (Annette 
Kennedy) นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เน้นว่าการดำาเนินการเกี่ยวกับ
วนัพยาบาลสากลในปนีี ้พวกเราจะเปน็เสยีงทีแ่ท้จริงของพยาบาลจากทัว่โลก ในการ
ทำาให้คนท่ัวโลกหันมามองวิชาชีพการพยาบาลที่มีความสำาคัญ น่าพิศวง มีความ
เป็นเลิศ และทันสมัยในการดูแลสุขภาพของประชาชนท่ัวโลก การสร้างตำานานของ
ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์
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ในการเฉลิมฉลองปีของพยาบาลและผดุงครรภ์น้ัน สิ่งที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศต้องการเห็น
การเปลี่ยนแปลงคือ

1) จัดการกับปัญหาการขาดแคลนพยาบาล 
โดยรับสมคัรพยาบาลเพิม่ขึน้ ธำารงรกัษาพยาบาล
ให้อยู่ ในระบบให้นานท่ีสุด โดยปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อมการทำางานให้ดีขึ้น มีกองทุนเพื่อ
เพ่ิมค่าตอบแทน การยอมรับนับถือให้เกียรติ
เห็นคุณค่าและให้รางวัลแก่พยาบาลที่อุทิศตน

๒) เพิ่มขีดความสามารถของพยาบาล 
APN เน้นบทบาทขยายเพื่อสามารถแก้ไขปัญหา
สุขภาพโลกได้

3) แกไ้ขปญัหาความเหลือ่มลำา้ทางเพศ การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีองวชิาชพี แกไ้ขภาพเดมิ ๆ  ความเชือ่ทีผ่ดิ ๆ  
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพยาบาล

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการดำาเนินการดังต่อไปนี้
1) การเปล่ียนแปลงจะตอ้งเกดิจากการทำางานร่วมกนัของพยาบาลผ่านทางสมาคมพยาบาลของแต่ละประเทศ

ตอ้งสรา้งความเปน็ปึกแผน่ รวมพลังและประสานเปน็หนึง่เดยีว เพือ่สรา้งผลลพัธ์การดแูลท่ีดแีละได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชน

๒) สมาคมพยาบาลแห่งชาติจะต้องทำาความเข้าใจกับสภาพการปฏิบัติงาน
ท่ีแท้จริงว่าสิ่งใดที่ควรทำา สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำา เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางในการ
เชื่อมต่อที่สำาคัญในการวางนโยบายที่เกี่ยวข้อง

3) พยาบาลต้องพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ โดยคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรม และความเท่าเทียม พยาบาลมีสิทธิโดยหน้าที่ในการพูดเพ่ือแก้ไข
ปัญหาแทนผูป่้วย เปน็ปากเปน็เสยีงแทนผูป่้วย เนน้ผูป้ว่ยเปน็ศนูยก์ลาง ยดึมัน่ใน
สิทธิส่วนบุคคล และใช้หลักการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ด้อยโอกาส

๔) ใช้พลังของพยาบาล ทั้งจำานวนท่ีมีมากที่สุดผ่านทางสมาคม โดยเน้น
ความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ โดยร่วมมือกันในการขับเคล่ือนในระดับประเทศ 

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  
 สภาพยาบาลระหว่างประเทศเน้นว่า 

“ป ี2020 เปน็เพยีงจดุเริม่ตน้ ไม่ใชจ่ดุจบ เป็น
โอกาสในการทำาส่ิงใหม่ ๆ  แต่ยังไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทาง พยาบาลและผดุงครรภ์เป็นพลัง
ท่ีมาห้ามหรือหยุดย้ังไม่ได้ และเม่ือร่วมกัน เราจะ
สามารถนำาการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลกได้”
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การเฉลิมฉลองปีของพยาบาลและผดุงครรภ์ 
๒๐๒๐ ในประเทศไทย สภาการพยาบาล รว่มกบั
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization–
WHO) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Population Fund–UNFPA) 
และองค์การเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN 
Women) ประจำาประเทศไทย จัดทำาสื่อออนไลน์
เพื่อเผยแพร่และสดุดีบทบาทของพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ซึง่เป็นบคุลากรหลกัในระบบสขุภาพของ
ไทยในการดแูลสขุภาพและสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติ
ของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง
การนำาเสนอวีดิทัศน์บทบาทของพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลบำาราศนราดูรในการ
คัดกรอง ดูแล และฟื้นฟูสภาพผู้ติดเชื้อโควิด 
ที่ทำางานอย่างหนักภายใต้ทรัพยากรที่มีจำากัด 
นอกจากนี้ยังมี วีดิทัศน์การให้สัมภาษณ์ของ 
รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล ท่ีแสดงความชืน่ชมการทำางานอยา่งทุ่มเทของพยาบาลและผดุงครรภ์
ทั่วประเทศในการสร้างเสริม ป้องกัน ให้การพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะ
การแสดงบทบาทอยา่งเปน็อสิระในระดบัปฐมภูม ิและได้เรียกร้องใหรั้ฐบาลเพ่ิมการลงทุนเพ่ือสนบัสนนุการผลติและ
พัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน การจัดสรรตำาแหน่งและการบรรจุ ตลอดจนสวัสดิการ 
ความก้าวหน้าและความปลอดภัยในการทำางาน ท้ังน้ีการมีจำานวนพยาบาลและผดุงครรภ์ท่ีเพียงพอ มีการกระจาย 
อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และมีกำาลังใจในการทำางานจะมีส่วนอย่างสำาคัญในการสนับสนุนนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน

ในสว่นของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ ได้ร่วมกจิกรรมการเฉลิมฉลองปขีอง “พยาบาลและผดุงครรภ”์ 
โดยขยายกิจกรรมของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบออกไป ภายใต้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
เน้นการพัฒนาและขยายระบบบริการการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่ แบบ one stop service เพื่อให้มีการเลิกบุหรี่
เพิ่มขึ้นในสถานบริการทุกระดับ ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพระดบัตำาบล จำานวน ๒๐๐ หนว่ยบรกิาร เปน็การรว่มเฉลมิฉลองครบรอบ ๒๐๐ ป ีของมสิฟลอเรนซ ์
ไนติงเกล คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรค NCDs และกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ที่สูบบุหร่ีได้รับการดูแลจากพยาบาล เพื่อช่วยให้
เลิกบุหร่ีจำานวน ๒๐,๐๐๐ คน เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การจัดทำาวารสาร จดหมายข่าว 
และหนังสือของสภาการพยาบาล 

๑.  วารสารสภาการพยาบาล  
(Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council) 

วารสารสภาการพยาบาล (Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council) มี รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา เป็นบรรณาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์ใช้เป็นแหลง่เสนอผลงานวชิาการสำาหรบับคุลากรในวชิาชพีการพยาบาลและท่ีเกีย่วข้อง และเปน็
สือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางวชิาการ โดยมกีารพัฒนาคณุภาพของวารสารใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕63 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ได้ทำาการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
และประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕63–๒๕67 
โดยวารสารสภาการพยาบาล ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 เป็นวารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง 
31 ธันวาคม ๒๕67 ปัจจุบันตีพิมพ์เป็นปีที่ 3๕ จัดทำาทุก 3 เดือน จำานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

ปีท่ี 35 ฉบับท่ี ๑  
ประจำาเดือนมกราคม –  

มีนาคม ๒5๖3

ปีท่ี 35 ฉบับท่ี ๒ 
ประจำาเดือนเมษายน – 

มิถุนายน ๒5๖3

ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 3 
ประจำาเดือนกรกฎาคม – 

 กันยายน ๒5๖3

ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 4 
ประจำาเดือนตุลาคม –  

ธันวาคม ๒5๖3
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๒. วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research มี ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 

เป็นบรรณาธิการ ร่วมกับ ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ Professor Dr.Sue Turale วารสารน้ีพัฒนามาจากวารสารวิจัย
ทางการพยาบาลท่ีเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ปี ค.ศ. 1997) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น The Thai Journal of 
Nursing Research โดยตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปี ค.ศ. ๒๐๐1) Vol 5 No.2 
และเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research โดยตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ท้ังฉบับในปี ค.ศ. ๒๐1๐ Vol.14 No.1 มาตรฐานของวารสารน้ีเป็นท่ียอมรับเพ่ิมมากข้ึน เม่ือได้รับการตอบรับเข้าบรรจุ
ในฐานข้อมูล Scopus ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน ๒๕61 ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ กับนักวิชาการและนักปฏิบัติการสาขาพยาบาลศาสตร์ ท่ีจะได้มีวารสารท่ีมีคุณภาพในระดับสากล
เป็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ตีพิมพ์เป็นปีท่ี ๒๔ 
จัดทำาทุก 3 เดือน จำานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

๓.  จดหมายข่าวสภาการพยาบาล  
(Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter)

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล มี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นบรรณาธิการ และมี 
รศ.เพญ็ศรี ระเบยีบ เปน็ผูจ้ดัการ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของสภาการพยาบาล เปน็ส่ือกลาง
ในการแลกเปลีย่นความรู ้ความกา้วหนา้ของวชิาชพี และเพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกัีบสมาชกิ ออกเปน็ประจำาทกุ 
๒ เดือน ปีละ 6 ฉบับ จดหมายข่าวปี พ.ศ. ๒๕63 เป็นปีที่ ๒๒ จัดทำาทั้งสิ้น 6 ฉบับ ดังนี้

Vol. 24 No. 1
January–March 2020 

Vol. 24 No. 2
April–June 2020 

Vol. 24 No. 3
July–September 2020 

Vol. 24 No. 4
October–December 2020
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●● ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ 1 ประจำาเดือน มกราคม–กุมภาพันธ์ ๒๕63
●● ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือน มีนาคม–เมษายน ๒๕63
●● ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ 3 ประจำาเดือน พฤษภาคม–มิถุนายน ๒๕63
●● ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ ประจำาเดือน กรกฎาคม–สิงหาคม ๒๕63
●● ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕ ประจำาเดือน กันยายน–ตุลาคม ๒๕63
●● ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ 6 ประจำาเดือน พฤศจิกายน–ธันวาคม ๒๕63

นอกจากน้ี สภาการพยาบาลได้เผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (ฉบับออนไลน์) ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล 
www.tnmc.or.th โดยจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ฉบับย้อนหลัง สามารถสืบค้นได้ที่ shorturl.at/glvOV 
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๔. หนังสือของสภาการพยาบาล 

สมรรถนะและก�รออก

วุฒิบัตรรับรองคว�มรู้และ

คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งของ

ผู้ปฏิบัติก�รพย�บ�ลขั้นสูง

ก�รปฏิบัติก�รพย�บ�ล

ขั้นสูง�:�บูรณ�ก�รสู่

ก�รปฏิบัติ

พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพก�ร

พย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์�

พ.ศ.�2528�และที่แก้ไข

เพิ่มเติม�(ฉบับที่�2)�

พ.ศ.�2540

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม

สำ�หรับองค์กรพย�บ�ล�:�

กลไกและก�รปฏิบัติ

สมรรถนะผู้บริห�ร

ก�รพย�บ�ล

สมรรถนะ

ผู้ประกอบวิช�ชีพ

ก�รพย�บ�ลและ

ก�รผดุงครรภ์

พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์�

พ.ศ.�2528�และที่แก้ไขเพิ่มเติม�(ฉบับที่�2)�

พ.ศ.�2540�พร้อมด้วยกฎกระทรวง�ระเบียบ�และ

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข�และข้อบังคับ�ระเบียบ

และประก�ศสภ�ก�รพย�บ�ล

ร�ค�
250.–

ร�ค�
150.–

ร�ค�
350.–

ร�ค�
30.–

ร�ค�
150.–

ร�ค�
30.–

ร�ค�
60.–

123รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



๕. บทความวิชาการ

เล่มที่�9

ก�รพย�บ�ลชุมชน

เล่มที่�12

ก�รดูแลบ�ดแผล

เล่มที่�13

ก�รพย�บ�ลผู้ป่วยมะเร็งที่

ได้รับย�เคมีบำ�บัด

เล่มที่�15

ก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่

เล่มที่�15

ก�รพย�บ�ลสุขภ�พสตรี

เล่มที่�16

ก�รพย�บ�ล

เพื่อป้องกันก�รติดเชื้อ

ในโรงพย�บ�ล

ร�ค�
200.–

ร�ค�
200.–

ร�ค�
300.–

ร�ค�
200.–

ร�ค�
200.–

ร�ค�
200.–
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ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ 

๑. สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพ 11 องค์กร ประกอบด้วย 

แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร 
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำาบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
โดยการให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการประกอบวิชาชีพเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งเสริม
จรยิธรรม คณุธรรม ของผูป้ระกอบวชิาชพีในสายงานวชิาชพี ในป ีพ.ศ. ๒๕63 สมาพันธส์ภาวชิาชพีมกีารประชมุ
ร่วมกัน จำานวน ๕ ครั้ง 

ผลการดำาเนินงาน
1.1�ก�รแต่งตั้งประธ�นกรรมก�รบริห�รสม�พันธ์สภ�วิช�ชีพแห่งประเทศไทย 

ตามทีส่ภาวชิาชพี 11 องคก์ร ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืสมาพนัธส์ภาวชิาชพีแหง่ประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕6๒ ซ่ึงตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกำาหนดให้การดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายและการบริหารงานของ 
“คณะกรรมการบรหิาร” ซึง่ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสงูสดุของสภาวชิาชพี หรอืผูแ้ทนท่ีผูบ้รหิารสงูสดุของสภาวชิาชพี
มอบหมายองค์กรสมาชิกละ 1 คน โดยมีประธานกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ีประธานกรรมการบริหารมีกำาหนดวาระคราวละ 6 เดือน โดยเรียงลำาดับตามการจัดตั้ง
สภาวิชาชีพ ดังนี้ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความฯ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร 
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำาบัด และสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยให้เร่ิมต้นท่ี
สภาวิศวกร เป็นต้นไปตามลำาดับ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวการประชุม คร้ังท่ี ๘9–1/๒๕63 เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕63 มีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ นายกสภาวิศวกร เป็นประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์
สภาวชิาชพีแหง่ประเทศไทย วาระเดอืนมกราคม–มถุินายน ๒๕63 และในคราวการประชมุ คร้ังที ่91–3/๒๕63 
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕63 มีมติให้ พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก 
เป็นประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย วาระเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕63 

1.2�ก�รแต่งตั้งเลข�ธิก�รสม�พันธ์สภ�วิช�ชีพแห่งประเทศไทย 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕6๒ 

ขอ้ ๔.๒ กำาหนดให้คณะกรรมการบรหิารขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานผา่น “สำานกังานเลขาธกิาร” โดยทำาหนา้ทีจ่ดัทำา
ระเบียบวาระการประชุม ประสานงาน และนัดหมายการจัดประชุมให้เป็นไปอย่างสมำ่าเสมอ ดำาเนินการตามมติ
ที่ประชุม และบริหารจัดการงบประมาณรายรับ–รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งนี้
สำานักงานเลขาธิการจะประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่
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1) เลขาธิการ จำานวน 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกสภาการพยาบาลตามวาระ 
๒) คณะทำางานของเลขาธิการ ซึ่งมาจากผู้แทนขององค์กรสมาชิก องค์กรละ 1 คน และให้แต่งตั้ง

เพิ่มได้ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวการประชุม คร้ังท่ี ๘9–1/๒๕63 เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕63 มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ตามที่นายกสภาการพยาบาลเสนอ 

1.3�ง�นเสวน��“รวมพลังปัญญ��แก้ปัญห��ฝุ่นพิษ”�
สมาพนัธส์ภาวชิาชพีแหง่ประเทศไทย โดยสภาวศิวกรร่วมกบัสมาคมท่ีประชมุอธกิารบดี แหง่ประเทศไทย 

สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิสมาคมนกัเรยีนทนุรฐับาลไทย ได้จัดเสวนา “รวมพลงัปญัญา 
แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา ๐๘.3๐–1๒.3๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม
เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องที่มาของ
ปญัหาฝุน่ PM 2.5 และแนวทางป้องกนั การแกไ้ขทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการ เพือ่หาขอ้สรปุในการนำาเสนอตอ่ภาครฐั
และภาคประชาชน การเสวนาแบ่งออกเป็น 3 เวที ดังนี้

●● เวทีที่ 1 ถกปัญหาและวิกฤตฝุ่น
●● เวทีที่ ๒ ชงรัฐตีกรอบมาตรการจัดการฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
●● เวทีที่ 3 เทคโนโลยีพิชิตฝุ่น 

1.4�ง�นเสวน��“ก�รเตรียมตัวรับ�New�Normal�หลังวิกฤตไวรัสโควิด–19”
โควิด–19 (COVID–19) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อทุกสรรพสิ่งทั่วโลก 

ทัง้กระบวนการทำางานของวชิาชีพต่าง ๆ  และพฤตกิรรมของผูค้นทีเ่ปลีย่นสู่สิง่ใหม ่(New Normal) ท่ีใหค้วามสำาคญั
กับการดูแลสุขภาพทวีคูณ อาทิ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) รวมถงึการทำากจิกรรมตา่ง ๆ  ผา่นระบบออนไลนจ์ากทีบ่า้น เพือ่เปน็การปอ้งกนัการแพรร่ะบาด
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต สมาพนัธส์ภาวชิาชพีแหง่ประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนา ในหวัขอ้ “การเตรียมตัวรับ 
New Normal หลังวิกฤตไวรัสโควิด–19” ผ่านระบบ Cisco Webex โดยสภาวิชาชีพแต่ละแห่งได้มีการให้ข้อมูล
ความรูท้ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดำารงชวีติแกป่ระชาชนในชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาดไวรสัโควดิ–19 และเตรียมพรอ้ม
รบัรปูแบบการดำาเนนิชวีติใหม ่งานเสวนานีน้บัเปน็จดุเริม่ต้นทีดี่ทีแ่ตล่ะวชิาชพีไดร้ว่มมอืกนันำาความรูค้วามสามารถ
ของแต่ละสภาวิชาชีพมาช้ีนำาหนทางที่ปลอดภัย ม่ันคง ยั่งยืน ของสุขภาพมนุษย์ ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนใน
สังคมไทย และการนำาสังคมไทยไปสู่ New Normal ท่ีเป็นสมดุลใหม่เป็นความพอดีของชีวิต การเสวนาได้รับความสนใจ
มีผู้เข้าร่วมงานผ่านโปรแกรม Cisco Webex จำานวน 3๒9 คน รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook จำานวน 
๒๔๒ คน ท้ังน้ีการเสวนาในลักษณะท่ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่ัวไป จะมีการจัดทำาอย่างต่อเน่ือง 
โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้แทนจากแต่ละวิชาชีพมาให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
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นอกจากนัน้สมาพนัธส์ภาวชิาชพียงัไดร้วบรวมความรู ้และคำาแนะนำาท่ีแตล่ะวชิาชพีมใีหก้บัประชาชนเผยแพร่
ทาง Facebook Fanpage ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ดังนี้

แพทยสภา – เรื่องน่ารู้สำาหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID–19 

สภาการพยาบาล – COVID–19 รุนแรงและคร่าชีวิต ป้องกันอยู่เป็นนิตย์ ชีวิตจะปลอดภัย

สภาทนายความฯ – ระบบยื่นฟ้องและส่งคำาคู่ความเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

สภาเภสัชกรรม – การให้บริการทางเภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ ในวิกฤติ COVID–19

สภาวิศวกร – ห้องความดันบวก และตู้ความดันบวก คืออะไร 

สภาสถาปนิก – การดำาเนินการของสภาสถาปนิกในภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19 

สัตวแพทยสภา – COVID–19 ในสัตว์

สภาเทคนิคการแพทย์ – คำาแนะนำาสำาหรับประชาชนในการตรวจ Rapid test COVID– 19 

สภากายภาพบำาบัด – คำาแนะนำาในการออกกำาลังกายที่บ้านในช่วงการระบาดของ COVID–19

สภาวิชาชีพบัญชีฯ –  มาตรการจากภาครัฐที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบในช่วงการระบาดของ 
COVID–19
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๒. ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ภาคสีภาวชิาชพีด้านสขุภาพ ประกอบดว้ย 7 สภาวชิาชพี คอื แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม 

ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำาบัด และสัตวแพทยสภา รวมตัวเป็นภาคีสภาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพและมีการประชุมปรึกษาหารือสภาวิชาชีพคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 1๕ มกราคม ๒๕๔๕ มีวัตถุประสงค์ของ
การประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาวิชาชพีดา้นสขุภาพโดยเฉพาะ ในป ีพ.ศ. ๒๕63 มกีารประชมุ
ร่วมกัน จำานวน ๕ ครั้ง 

ผลการดำาเนินงาน
2.1�คว�มเห็นของภ�คีสภ�วิช�ชีพต่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย�พุทธศักร�ช�2560

ดว้ยคณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณาศกึษาปญัหา หลักเกณฑ ์และแนวทางการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ ได้ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหา หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ จากประชาชน ภาคี
สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕63 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ๒๕63 จึงมีมติร่วมกัน
ให้เสนอความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ 
ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึน 
เพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกัน หรือขจัดการกีดกันหรือ
การผกูขาด การคุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัระเบียบการประกอบอาชพีเพยีงเทา่ทีจ่ำาเปน็ หรือเพือ่ประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น

การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ 
หรือก้�วก่�ยก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�บันก�รศึกษ� 

ภาคีสภาวชิาชีพดา้นสขุภาพขอตดัข้อความ “หรอืก�้วก�่ยก�รจดัก�รศกึษ�ของสถ�บนัก�รศกึษ�” ออก 
เหตุผลที่ขอแก้ไขในทางปฏิบัติสภาวิชาชีพและสถาบันการศึกษาทำางานประสานกันเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานที่จะผลิตบุคลากรวิชาชีพให้มีสมรรถนะตามที่แต่ละวิชาชีพกำาหนด เพ่ือที่จะสามารถให้การรักษา
พยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน

2.2�ก�รเสนอคว�มเห็นต่อ�(ร่�ง)�กฎกระทรวง�ระเบียบ�และข้อบังคับสภ�ก�รส�ธ�รณสุขชุมชน�พ.ศ.�.... 
สบืเน่ืองจากการท่ีสภาการสาธารณสขุชมุชนไดย้กรา่งกฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บังคบัสภาการสาธารณสขุ

ชุมชน พ.ศ. .... จำานวน 1๔ ฉบับ ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕6 และ
ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕6๐ กำาหนดให้กอ่นออกกฎหมาย
ทุกฉบับน้ันต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องก่อน ซ่ึงภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้เสนอความคิดเห็น 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือขอให้มีการทบทวน
ร่างระเบียบกระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน มาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕61–พ.ศ. ๒๕6๒ 
เน่ืองจากมีบทบัญญัติท่ีเกินขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น จำานวน ๔ ฉบับ 
คือ
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1) (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำากัดในการบำาบัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. .... 
๒)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและ

การบำาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการ
วางแผนครอบครัว พ.ศ. ....

3)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการ
เจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. ....

๔)  (รา่ง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....

ในปี พ.ศ. ๒๕63 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง 
ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๒.3.๔/ว.๔๘ ลงวันที่ ๒1 มกราคม ๒๕63 ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้ส่งความเห็น
ตอ่ (ร่าง) ขอ้บงัคบัสภาการสาธารณสขุชมุชน พ.ศ. .... และ (รา่ง) ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ ให้รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงสาธารณสขุรบัทราบ ตามหนงัสอืภาคสีภาวชิาชพีด้านสุขภาพที ่๐๒/๐๒/๒๕63 ลงวนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ ์
๒๕63 ซึง่ตอ่มากระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยขอ้จำากดัในการบำาบดัโรคเบือ้งตน้ 
พ.ศ. ๒๕63 โดยยังมิได้ทำาตามข้อเสนอแนะและความเห็นที่ให้ไป ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพจึงมีหนังสือคัดค้าน
การออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำากัด ในการบำาบัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕63 และ (ร่าง) ข้อบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการตรวจประเมินและการบำาบัดโรคเบื้องต้น การดูแล
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว พ.ศ. .... ไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ตามหนังสือภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่ ๐๒/๐๔/๒๕63 ลงวันที่ ๒9 กรกฎาคม 
๒๕63 ในเร่ืองของคำานยิามตามมาตรา 3 “การบำาบดัโรคเบือ้งตน้” ทีใ่หห้มายความวา่ “การตรวจประเมินอาการ
เจบ็ป่วยและการบำาบัดเบ้ืองตน้ เพือ่แกปั้ญหาการเจ็บปว่ย การบาดเจบ็ การบรรเทาความรุนแรงหรอือาการของโรค 
ให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวการณ์เจ็บป่วยหรือภาวะวิกฤต” ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ที่มีความเห็นว่า “การบำาบัดโรคเบื้องต้น” หมายความว่า การตรวจประเมินอาการแสดงของผู้ป่วย เพื่อการส่งต่อ
หรือช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินวิกฤต ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งต่อหรือช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น 
ไม่ใช่การรักษาโรคตามปกติท่ัวไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕6 
ที่จะไม่ประกอบวิชาชีพทับซ้อนกับการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือ
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องสอดคล้องกับแนวทาง
ของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิ ซึง่เป็นองคก์รท่ีมหีนา้ท่ีและอำานาจเฉพาะในเรือ่งการแพทยฉุ์กเฉิน ซ่ึงภาคสีภาวชิาชพี
ด้านสุขภาพ มีความกังวลเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการดำาเนินการตามหลักสูตรที่ได้ศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนในการทำาหัตถการ ซ่ึงอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีรับบริการ และข้อ ๘ ในการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น 
ถา้จำาเปน็ตอ้งใชย้าหรอืเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า ใหใ้ชไ้ดต้ามคูม่อืการใช้ยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าทีส่ภาการสาธารณสขุชมุชน
กำาหนด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีความเห็นว่า ในการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น 
ถ้าจำาเป็นต้องใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ ให้ใช้ได้ตามคู่มือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกำาหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อให้การใช้ยาหรือเวชภัณฑ์เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา 
ตามแนวทางการวินิจฉัยของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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2.3�ก�รให้คว�มเห็นชอบก�รผลิตบุคล�กรผู้ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นปัญห�สุขภ�พจ�กพันธุกรรม�(Genetic�
Counselors)�ในระบบส�ธ�รณสุขไทย�โดยคว�มร่วมมือของภ�คีสภ�วิช�ชีพด้�นสุขภ�พ

ทีป่ระชมุภาคสีภาวชิาชีพดา้นสขุภาพ ในคราวการประชมุ ครัง้ที ่3/๒๕63 เมือ่วันที ่๘ กนัยายน ๒๕63 
ไดม้มีตเิหน็ชอบการผลติบุคลากรผูใ้หค้ำาปรกึษาดา้นปญัหาสุขภาพจากพันธกุรรม (Genetic Counselors) ในระบบ
สาธารณสุขไทยเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยความร่วมมือของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ และ
แพทยสภาได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลด้านจีโนมิกส์ (Genomics) ของภาคีสภาวิชาชีพ ด้าน
สุขภาพ ตามประกาศแพทยสภาท่ี 66/ ๒๕63 ลงวันที่ 1๐ กันยายน ๒๕63 โดยมีผู้แทนจากสภาการพยาบาล 
ทนัตแพทยสภา สภาเภสชักรรม และสภาเทคนิคการแพทย์ รว่มเปน็อนุกรรมการ และจะดำาเนนิการจดัทำาหลกัสตูร
ฝึกอบรมบุคลากรผู้ให้คำาปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจากพันธุกรรมต่อไป

๓. สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3.1�โครงก�รพฒัน�รูปแบบคลนิกิก�รพย�บ�ลและก�รผดงุครรภเ์ป็นหนว่ยบรกิ�รรว่มใหบ้รกิ�รในระบบ

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ�ประจำ�ปี�2563�:�คลินิกพย�บ�ลชุมชนอบอุ่น�
สภาการพยาบาลไดด้ำาเนนิโครงการพฒันารูปแบบคลินกิการพยาบาลและการผดุงครรภเ์ปน็หนว่ยบริการ

ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕6๒ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ สะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล และช่วยลด
ความแออัดในโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕63 มีผลการดำาเนินงานดังนี้ 

1) คลินิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในเขต 13 กรุงเทพมหานคร จำานวน 7 แห่ง 
อยู่ในเขตตลิ่งชัน 1 แห่ง เขตราษฎร์บูรณะ 1 แห่ง เขตบางแค 1 แห่ง เขตสะพานสูง 1 แห่ง เขตคลองสามวา 
๒ แห่ง และเขตทวีวัฒนา 1 แห่ง 

๒) ดำาเนินโครงการ ติดตาม กำากับ และประเมินผลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ติดตามและกำากับ
การดำาเนินงานของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ๒) ประเมินผลการดำาเนินงานของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 
3) วิเคราะห์จุดเด่นในการดำาเนินงานและประเด็นที่ควรปรับปรุงของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และ ๔) จัดทำา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำาเนินงานและขยายผลคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
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3) จัดทำาคู่มือสำาหรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น จำานวน ๕ เรื่อง คือ 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๒) การดูแลหญิงตั้งครรภ์และสตรีวัยเจริญพันธุ์ 3) การดูแลผู้สูงอายุ 
๔) การดูแลบาดแผลและการส่งเสริมโภชนาการ และ ๕) การบันทึกข้อมูลผู้รับการบริการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
ตามแผนการรักษาและกิจกรรม PP 

๔) จัดประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจงและแลกเปล่ียนประสบการณ์การดำาเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชน
อบอุ่น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ สภาการพยาบาล ซ่ึงการประชุม
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมา ความสำาคัญของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ข้ันตอนการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอบเขตการให้บริการ การจ่ายชดเชยค่าบริการ และแผนการขยายผลในอนาคต 
โดยได้รับเกียรติจาก นท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักด์ิ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น โดยมีผู้ประกอบการคลินิก
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า ๕๐ คน 

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 

๑.  การประชุม 6th International Nursing Research Conference of 
World Academy of Nursing Science (The 6th WANS)

ด้วย World Academy of Nursing Science (WANS) ได้จัดประชุม 6th International Nursing 
Research Conference of World Academy of Nursing Science ในหัวข้อเร่ือง “Knowledge Development 
in Nursing for Better Health and Life of the People in the World: Sharing the Local Knowledge 
for Universal Knowledge” ระหว่างวันที่ ๒๘–๒9 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker 
และมี รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาประจำาสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุม 

๒.  การประชุม 6th World Health Professions Regulation Conference 
(WHPRC 2020) 

World Health Professions Alliance–WHPA ซ่ึงประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพระดับสากล ได้แก่ 
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ International Council of Nurses–ICN, International Pharmaceutical 
Federation–FIP, World Confederation Physical Therapy–WCPT, FDI World Dentist Federation, 
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และ World Medical Association ร่วมกันจัดให้มีการประชุม The 6th World Health Professions 
Regulation Conference (WHPRC 2020) ในหัวข้อเรื่อง The value of strong regulatory bodies to 
deliver quality care and the importance of Continuing Professional Development (CPD) ในวันที่ 
16 พฤษภาคม ๒๕63 ณ CICG กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผ่านระบบการประชุมทางไกล สภาการพยาบาล 
ในฐานะเป็น Regulatory body รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

๓.  การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน  
(Coordinating Committee on Services: CCS) ครั้งที่ ๙๖  
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.ทศันา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.ศริิอร สนิธุ อปุนายกสภาการพยาบาล คนทีห่นึง่ 
เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 96 และ
การประชมุคณะทำางานท่ีเกีย่วข้อง ระหวา่งวนัท่ี 11 พฤศจกิายน ๒๕63–9 ธนัวาคม ๒๕63 ผา่นระบบการประชมุ
ทางไกล เพื่อหารือถึงสถานะล่าสุดและแนวทางการดำาเนินการต่อเนื่องของการเปิดเสรีด้านบริการของอาเซียน 
รวมทั้งมีการประชุมคณะทำางานเกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) และคณะทำางานรายสาขาบริการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการดำาเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการ 
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

สภาการพยาบาลใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาหนว่ยงานภายในของสภาการพยาบาลใหม้รีะบบบรหิารจัดการ
ทีเ่ปน็เลศิ ทัง้ดา้นการบรหิารการเงินและทรพัยส์นิ การบริหารงานพสัด ุบรหิารจดัการงานตา่ง ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โปร่งใส มีการดำาเนินงานตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของสภาการพยาบาลเพือ่มุง่สูย่คุดจิทิลั มขีอ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็ปจัจบุนัและรองรบัภารกจิของ
สภาการพยาบาลในอนาคต ตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน
และสินทรัพย์

ผลการดำาเนินงาน
สภาการพยาบาลมีนโยบายการดำาเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านความโปร่งใส 

การลดภาวะเสีย่งดา้นการเงนิของสภาการพยาบาล และใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย วตัถปุระสงค ์และอำานาจหนา้ท่ีของ 
สภาการพยาบาลในการดำาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มีการจัดทำาแผนงบประมาณของสภาการพยาบาล
เพื่อใช้กำากับการบริหารงบประมาณประจำาปี ๒๕63 โดยยึดหลักการดังนี้

1. เปน็การประมาณการวงเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ ๒๕63 ในลกัษณะทีป่ระหยัดและ
เพิม่ความม่ันคงทางการเงนิของสภาการพยาบาล โดยไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่สภาพคลอ่งของเงนิหมนุเวยีนในการบรหิาร
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี

๒. ใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ อำานาจหน้าที่และพันธกิจของสภาการพยาบาล

3. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕6๒
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การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 
31 ธนัวาคมของปงีบประมาณนัน้ งบการเงนิดงักล่าวของสภาการพยาบาลได้ผ่านการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบ
บญัชรัีบอนญุาตตามท่ีสภาการพยาบาลอนมุตัจิา้ง สามารถรายงานผลการดำาเนนิงานด้านการเงนิและงบประมาณได้
ดังนี้

1) รายได้ของสภาการพยาบาลเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล ตามอำานาจหน้าท่ีท่ีกำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจที่กำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำา
ปงีบประมาณ ๒๕63 สภาการพยาบาลมรีายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมประเภทต่างๆ คา่ลงทะเบยีนและจากการบริหาร
สนิทรพัยห์มนุเวยีน รวมทัง้สิน้จำานวน 13๘,66๐,๕1๐.9๘ บาท (หนึง่ร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนหกหมืน่หา้รอ้ย
สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

1.1) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน ๔๘,7๔9,1๕๐.๐๐ บาท
1.๒) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก ๔๕,1๕๒,1๕๐.๐๐ บาท 
1.3) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร   6,๔99,๕๐๐.๐๐ บาท
1.๔) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ   7,99๘,๒1๐.๐๐ บาท
1.๕) งานวุฒิบัตร     131,๐๐๐.๐๐ บาท
1.6) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ   9,๐๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท
1.7) งานหนังสือและวารสาร     6๔๒,๕37.๕๒ บาท
1.๘) เงินดอกผลจากการลงทุน 17,6๐๐,3๔๕.๔9 บาท
1.9) เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม   ๒,๔๘6,9๕๘.๐๐ บาท
1.1๐) เบ็ดเตล็ด    3๔6,1๕9.97 บาท

๒) รายจ่ายของสภาการพยาบาล เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานและพัฒนาสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล การดำาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการคุ้มครอง
ประชาชน แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แผนงาน
ประชาสมัพนัธแ์ละเสรมิสร้างภาพลกัษณว์ชิาชพีและแผนงานส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จ่ายจากเงินงบประมาณประจำาปี และเงินกองทุนต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล รวมท้ังส้ินจำานวน 
๘๘,7๐6,๒9๐.67 บาท (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) แยกเป็นรายจ่าย
ดังต่อไปนี้

๒.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ๕7,77๒,7๔1.1๐ บาท
๒.๒) ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแผนงาน 3๐,933,๕๔9.๕7 บาท
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕63 มีจำานวนทั้งสิ้น 6๕ คน แบ่งตามงานออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้

1) กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล จำานวน 13 คน
๒) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ  จำานวน ๔๕ คน
3) กลุ่มสนับสนุนบริการ   จำานวน 7 คน

ผลการดำาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕63 การปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. การรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีประจำาสภาการพยาบาล 
1.1 นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล  จำานวน 1 อัตรา
1.๒ พนักงานขับรถยนต์  จำานวน 1 อัตรา
1.3 จ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ 1 ปี จำานวน ๘ อัตรา

๒. โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล 
สุขภาพของบุคลากรท่ีแข็งแรงเป็นสิ่งสำาคัญต่อการทำางานในทุกองค์กร สภาการพยาบาลจึงให้ความสำาคัญ 

ต่อการส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเป็นประจำาทุกปี สำาหรับในปี 
พ.ศ. ๒๕63 มีเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ จำานวน 6๕ คน คิดเป็นร้อยละ 1๐๐ 
เมือ่วนัที ่1๕ ธันวาคม ๒๕63 โดยทมีแพทย–์พยาบาล และเจ้าหนา้ที ่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 
ซึ่งมาให้บริการตรวจสุขภาพ ณ สภาการพยาบาล โดยรายการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจร่างกายท่ัวไป 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเอกซเรย์เพ่ือดูสภาพปอด (Chest X–ray) ตรวจมะเร็งปากมดลูก ผลการตรวจ
สุขภาพพบว่า เจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาลมีภาวะสุขภาพปกติ จำานวน ๒๘ คน และมีผลการตรวจผิดปกติ จำานวน 
37 คน พบความผิดปกติเช่น ระดับนำา้ตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง BMI เกินค่ามาตรฐาน มีความไม่สมบูรณ์
ของเม็ดเลือดแดง เป็นต้น 
และสภาการพยาบาลได้ให้
คำาแนะนำาในการปฏิบัติตัว
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
กับเจ้าหน้าท่ีทุกคน 
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การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และยานพาหนะ

งานพสัด ุงานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ เปน็หนว่ยงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานท่ัวไป ฝา่ยบรหิารกลาง 
สำานักงานเลขาธกิารสภาการพยาบาล มีภารกจิดา้นการสนบัสนนุการดำาเนนิงานของสภาการพยาบาล ใหบ้รรลตุาม
เป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน 

ผลการดำาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕63 การบรหิารจดัการพสัดุ ครภุณัฑ์ อาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ มผีลการดำาเนนิงาน ดงันี้

๑. การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำานักงานและครุภัณฑ์
1.1 จัดซื้อวัสดุสำานักงาน จำานวน 16๘ รายการ 
1.๒ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดทำาทะเบียนครุภัณฑ์ จำานวน  39 รายการ
1.3 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำานวน 16๕ รายการ

๒. การจ้างพิมพ์จดหมายข่าว วารสาร และหนังสือ
๒.1 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล จำานวน 6 ฉบับ ๆ  ละ ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม
๒.๒ วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 3๕ จำานวน ๔ ฉบับ ๆ  ละ     6๐๐ เล่ม
๒.3 วารสาร Pacific Rim International Journal จำานวน ๔ ฉบับ ๆ  ละ     ๕๐๐ เล่ม 
 of Nursing Research
๒.๔ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง  จำานวน  1๘,๐๐๐ เล่ม
 เล่มที่ 19 (พิมพ์เพิ่ม) เรื่อง การผดุงครรภ์
๒.๕ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง  จำานวน  1๐,๐๐๐ เล่ม
 เล่มที่ ๒๐ เรื่อง พยาบาลนำาการจัดการนำ้าหนักเกิน
๒.6 หนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จำานวน     3๐๐ เล่ม
๒.7 หนังสือพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำานวน     3๐๐ เล่ม
 (ฉบับปรับปรุง) พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
๒.๘ หนังสือคู่มือรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำานวน   1,๐๐๐ เล่ม
๒.9 รายงานประจำาปี ๒๕6๒ จำานวน   1,๐๐๐ เล่ม
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๓. งานสั่งซื้อสั่งจ้างและทำาสัญญาจ้างอื่น ๆ
3.1 สญัญาจา้งพฒันาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละฐานขอ้มลูโปรแกรม Web Application (สว่นเพิม่เตมิ)
3.๒ สัญญาจ้างงานบำารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
3.3 สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย (สำานักงานกฎหมายไชยรพี)
3.๔ สัญญาจ้างผลิตสกู๊ปเชิงข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกให้บริการร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 
3.๕  จา้งผลติสือ่วดีทิศันเ์กีย่วกบัการดำาเนนิงานของสภาการพยาบาลในชว่งท่ีมกีารระบาดโรคติดเชือ้ไวรสั 

โคโรนา ๒๐19 (COVID–19) 
3.6 เช่าซื้อโปรแกรมสำาหรับการประชุมทางไกล Cisco Webex 
3.7 เช่าซื้อโปรแกรม Photoshop CC จำานวน ๒ License
3.๘ สั่งจ้างทำาโล่รางวัลพยาบาลผู้บำาเพ็ญความดี จำานวน 37 โล่
3.9 สั่งจ้างบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก
3.1๐ สั่งจ้างบริการพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในและภายนอกอาคาร 
3.11  สั่งจ้างทำาไดอารี่สภาการพยาบาล จำานวน ๕๐๐ เล่ม บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำาปี ๒๕6๔
 จำานวน 1๒,๐๐๐ ใบ
3.1๒ จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำานวน 1๒๐,๐๐๐ ชิ้น

๔. การจ้างบริการบำารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและภูมิทัศน์
๔.1 บำารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์  จำานวน ๒9 รายการ
๔.๒ บำารุงรักษา ซ่อมแซม อาคาร   จำานวน ๒7 รายการ
๔.3 บำารุงรักษา ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   จำานวน  ๒ รายการ
๔.๔ บำารุงรักษายานพาหนะ (รถยนต์)   จำานวน  6 คัน

●● ตรวจเช็คระยะตามกำาหนดและบำารุงรักษา ต่อประกันภัยรถยนต์พร้อม พ.ร.บ. และต่อภาษี
๔.๕ เบ็ดเตล็ด      จำานวน  ๒ รายการ

●● จ้างทำาความสะอาดถังเก็บนำ้าประปา กำาจัดสิ่งปฏิกูลและนำ้าเสียบ่อเกรอะ 

๕. งานทำาสัญญาจ้างบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย
๕.1 การรักษาความปลอดภัย
๕.๒ การบำารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
๕.3 การบริการบำารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Chiller 
๕.๔ การบริการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
๕.๕ การบริการบำารุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
๕.6 การบริการทำาความสะอาดอาคาร
๕.7 การทำาประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
๕.๘ การบริการกำาจัดปลวก
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การบริหารจัดการการประชุม

การจัดการประชมุเปน็ภารกจิหนึง่ของสำานกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาลเพือ่ระดมความคดิในการกำาหนด
นโยบายและวางแผนงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาการพยาบาล 
ตามอำานาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม 

ผลการดำาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕63 งานบริหารจัดการการประชุม มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาล บรหิารกจิการสภาการพยาบาลใหเ้ปน็ไปตามอำานาจหนา้ทีแ่ละวตัถปุระสงค์

ของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ในปี พ.ศ. ๒๕63 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล จำานวน 1๔ ครั้ง 
คณะกรรมการ สภาการพยาบาลมีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้

1.1 รับรองผลการสอบและการประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ จำานวน 3 ครั้ง

1.๒ อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านความรู้ฯ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

– การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จำานวน 11,7๔9 คน

– การพยาบาล ชั้นหนึ่ง จำานวน 7๘9 คน

1.3 อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้สำาหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 
ที่ใบอนุญาตฯ ขาดอายุมีสิทธิได้รับใบอนุญาตฯ ตามประเภทและชั้นที่เคยได้รับ

จำานวน ๔93 คน

1.๔ ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำานวน ๒7 สถาบัน

1.๕ ให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันท่ีจะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

จำานวน 1 สถาบัน

1.6 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน ๕ หลักสูตร

 หลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน ๔ หลักสูตร

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำานวน 3 หลักสูตร

1.7 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำานวน 17 หลักสูตร
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1.๘ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล จำานวน 1 หลักสูตร

1.9 ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถาบัน จำานวน ๔๔ หลักสูตร

1.1๐ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำานวนการรับนักศึกษาของสถาบัน จำานวน ๔๐ หลักสูตร

1.11 อนุมัติการขอสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตฯ ของผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ

จำานวน 7 คน

1.1๒ ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

 หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล จำานวน ๔ หลักสูตร

 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ จำานวน 3๐ หลักสูตร

  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี 
(Post Baccalaureate Residency Training Program) ของสถาบันต่าง ๆ

จำานวน 1๘ หลักสูตร

1.13 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕63

จำานวน ๕ คน

1.1๔ อนุมัติการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

จำานวน 6 คน

1.1๕ อนุมัติการออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

จำานวน ๕ คน

1.16 ให้ความเห็นชอบการออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำานาญเฉพาะสาขา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์แก่อาจารย์พยาบาลที่มีส่วนร่วมในหลักสูตร
ฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร 

จำานวน 6 คน

1.17 พิจารณาเรื่องร้องเรียนความประพฤติผิดด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพฯ

 ชั้นสืบสวน จำานวน 1๘ เรื่อง

 ชั้นสอบสวน จำานวน 11 เรื่อง

1.1๘ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล จำานวน 9 ฉบับ

1.19 ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาการพยาบาล จำานวน 1 ฉบับ

1.๒๐ ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาการพยาบาล จำานวน 3 ฉบับ

1.๒1 อนุมัติกรอบงบประมาณสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕63 จำานวน 1 ครั้ง

1.๒๒ รับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีของสภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕6๒ จำานวน 1 ครั้ง

1.๒3 รับรองรายงานการรับ–จ่ายเงินของสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

1.๒๔ อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ดำาเนินงานต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล จำานวน ๒3 
1๕

โครงการ/
กิจกรรม

1.๒๕ อนุมัติให้จ้างเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลที่เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ
เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปีงบประมาณ ๒๕6๔ 

จำานวน 7 คน
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๒.  จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำางานของสภาการพยาบาล 
จำานวนรวม ๒๘๗ ครั้ง

๒.1 คณะกรรมการสภาการพยาบาล จำานวน 1๔ ครั้ง

๒.# คณะกรรมการกำากับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.3 คณะกรรมการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.๔ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕ 

จำานวน 11 ครั้ง

๒.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕ 

จำานวน ๕ ครั้ง

๒.6 คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ 
วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕

จำานวน 3 ครั้ง

๒.7 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕ จำานวน ๕ ครั้ง

๒.๘ คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล 
วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕ 

จำานวน 13 ครั้ง

๒.9 คณะกรรมการอำานวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

จำานวน ๔ ครั้ง

๒.1๐ คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวน 6 ครั้ง

๒.11 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.1๒ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล จำานวน ๒ ครั้ง

๒.13 คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

๒.1๔ คณะกรรมการดำาเนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี จำานวน 1 ครั้ง

๒.1๕ คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางการกำาหนดความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำานวน ๒ ครั้ง

๒.16 คณะทำางานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จำานวน ๔ ครั้ง

๒.17 คณะทำางานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญีระดับปริญญาโท 
เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 

จำานวน 3 ครั้ง

๒.1๘ คณะทำางานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

จำานวน 1๐ ครั้ง
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๒.19 คณะทำางานจัดทำาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล
ด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๒๐ คณะทำางานจัดทำาร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ จำานวน 6 ครั้ง

๒.๒1 คณะทำางานติดตามการบำารุงรักษาโปรแกรม Web Applications ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาล ในการพัฒนาระบบ ICT ระยะที่ 1

จำานวน 7 ครั้ง

๒.๒๒ คณะทำางานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน จำานวน 11 ครั้ง

๒.๒3 คณะทำางานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการต่าง ๆ  

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๒๔ คณะกรรมการอำานวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

จำานวน 3 ครั้ง

๒.๒๕ คณะทำางานการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลจิตเวชชุมชน จำานวน 1 ครั้ง

๒.๒6 คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training 

จำานวน ๔ ครั้ง

๒.๒7 คณะทำางานโครงการ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Disruptive Innovation” จำานวน 3 ครั้ง

๒.๒๘ คณะกรรมการจัดทำาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตระหว่างและหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐19 

จำานวน 19 ครั้ง

๒.๒9 คณะกรรมการจัดทำาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำาแหน่งพยาบาลชำานาญการ
พิเศษ (ระดับ ๘) 

จำานวน 11 ครั้ง

๒.3๐ คณะทำางานพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในการร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรา 1๒ 
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จำานวน ๔ ครั้ง

๒.31 คณะกรรมการดำาเนินงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) 

จำานวน 7 ครั้ง

๒.3๒ คณะทำางานจัดทำาร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกัน
โรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

จำานวน 13 ครั้ง

๒.33 คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล จำานวน 3 ครั้ง

๒.3๔ คณะทำางานจัดทำาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) จำานวน 3 ครั้ง

๒.3๕ คณะทำางานจัดทำาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล จำานวน 3 ครั้ง

๒.36 คณะทำางานโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาสมรรถนะความเป็นนักวิชาการ
และการสร้างผลงานวิชาการทางการพยาบาล 

จำานวน 17 ครั้ง
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๒.37 คณะทำางานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 

จำานวน 1 ครั้ง

๒.3๘ คณะทำางานทบทวนนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของสภาการพยาบาล จำานวน 1๐ ครั้ง

๒.39 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน จำานวน ๕ ครั้ง

๒.๔๐ คณะกรรมการกำาหนดขอบเขตการประกอบวิชาชีพของพยาบาลบริการผ่าตัด จำานวน 1 ครั้ง

๒.๔1 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Reform: Nurse as a Change Agent in Future 
Health System 

จำานวน ๕ ครั้ง

๒.๔๒ คณะทำางานกำาหนดแนวทางการนำาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
(Certificate Program for Nurses’ aides/Caregivers) ไปใช้

จำานวน ๒ ครั้ง

๒.๔3 คณะทำางานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN–QA

จำานวน 1 ครั้ง

๒.๔๔ คณะทำางานโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำานวน 7 ครั้ง

๒.๔๕ คณะทำางานโครงการจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล จำานวน 3 ครั้ง

๓. จัดประชุมภาคีเครือข่ายของสภาการพยาบาล

3.1 สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย จำานวน ๘ ครั้ง

3.๒ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ จำานวน 6 ครั้ง

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาการพยาบาล 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มหีนา้ทีห่ลกัในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพวิเตอร ์
ฐานขอ้มลูสภาการพยาบาล ดแูลบำารงุรกัษาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ใหม้ัน่คง ปลอดภยั และเสถียรภาพ ประสานดแูลการใชง้าน Web Applications เพือ่ใหบ้รกิารสมาชิก และพัฒนา
เว็บไซต์ของสภาการพยาบาล รวมทั้งเสนอรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ผลการดำาเนินงาน 
ในปี พ.ศ. ๒๕63 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามการบำารุงรักษาโปรแกรม Web Applications ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ

ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล กับบริษัทผู้พัฒนาระบบ 
1.๒ ให้คำาแนะนำา แก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม Web Applications บริการสมาชิก ผ่าน LINE Official 

Account โดยใช ้ ID : @wku5296n ดว้ยการสนทนาแบบ 1:1 ในเวลาทำาการ หรือผ่านข้อความตอบกลับอตัโนมตัิ
นอกเวลาทำาการ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕63 มีผู้เพิ่มเพื่อนเข้ามาสอบถาม จำานวน 7,9๒๒ คน

๒. การพัฒนาโปรแกรม Web Applications เพิ่มเติม
สภาการพยาบาลได้จัดทำาสัญญาจ้างพัฒนาระบบส่วนเพิ่มเติมโปรแกรม Web Applications ระบบงาน

คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ในการพัฒนาระบบงาน ๔ ระบบที่มีความต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ 
งานทะเบียนฯ งานสอบความรู้ฯ งานมาตรฐานการศึกษาฯ และงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

๓ การบำารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
3.1 ให้บริการ ดูแล แก้ปัญหา แนะนำาการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผ่านระบบแจ้งปัญหา Intranet ชื่อ Help Desk และแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยโปรแกรม TightVNC Viewer
3.๒ ดแูลเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่่าย ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และเฝา้ระวงั ประเมินความเส่ียงของระบบ

ผ่านโปรแกรม OpManager
3.3 ทำาสัญญาจ้างบริษัทในการบำารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์

1) บำารงุดแูลรกัษา ตรวจเชค็ แกไ้ขและ/หรอืซอ่มแซมระบบงานคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย และอปุกรณ ์สำาหรบั
เครื่อง Server Dell R430 Service TAG39TN7C2, 39QM7C2 and 39SH7C2 และอุปกรณ์ EON NAS and 
WD RED 2 TB Disk บรษัิทเข้ามาบรกิารบำารงุดแูลรกัษา และตรวจเชค็ระบบงานคอมพวิเตอรแ์มข่่าย และอปุกรณ ์
ทุก 3 เดือน 

๒) บำารุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เป็น Core Switch, Access 
Switch, Firewall, Wireless LAN Controller, Wireless Access Point, Network Management และอืน่ ๆ  
บริษัทเข้ามาบริการบำารุงดูแลรักษา และตรวจเช็คระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ ทุก 3 เดือน 
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ภารกิจสภาการพยาบาลในการสนับสนุน
รัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) 

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ท่ีเร่ิมข้ึนในเมืองอู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโรคอุบัติใหม่ 
ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมีอันตรายร้ายแรง ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕63 ปรากฏว่าเริ่มมี
ผู้ติดเช้ือในประเทศไทย และมีการแพร่ระบาดมากข้ึนในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕63 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ  
ในการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ตั้งแต่แรกเริ่มในหลาย ๆ  ด้าน ได้แก่ มาตรการต่อ
ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ มาตรการการกกักนัผูท้ีเ่ดนิทางจากพ้ืนทีเ่ส่ียง และมาตรการจำากดัการเดินทางเข้า–ออกพ้ืนที่
เสีย่ง จัดตัง้ศูนยบ์รกิารสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 (ศบค.) เปน็หน่วยงานทีจ่ดัต้ังขึน้
เป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำานวยการ การประกาศใช้พระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ สภาการพยาบาลได้ร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 มาต้ังแต่ต้น ในภารกิจต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. ๒๕63 มีการดำาเนินงาน
ดังนี้ 

1.�ส�รจ�กน�ยกสภ�ก�รพย�บ�ลถึงผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์� ในสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน��2019�(COVID–19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 
๒๕63 ทำาให้มีจำานวนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย มีผลให้พยาบาลซ่ึงเป็นบุคลากร
สขุภาพดา่นหนา้ท่ีต้องปฏบัิตภิารกจิในการคดักรองและใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยโดยตรงอยูใ่นภาวะทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่
การติดเช้ือ จำาเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในนามของคณะกรรมการ 
สภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล มีความห่วงใยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน 
ที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์นี้อย่างดียิ่ง จึงได้จัดทำาและส่งสารแสดงความห่วงใยจาก
นายกสภาการพยาบาล เม่ือวันท่ี 1๒ มีนาคม ๒๕63 ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคอย่างเคร่งครัด ท้ังในรายท่ีทราบ
และไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐19 หรือไม่ก็ตาม โดยยึดหลักการที่สำาคัญคือ 

1) การดูแลผู้ป่วยทุกราย ให้ใช้วิธีการป้องกันแบบมาตรฐาน โดยถือว่าผู้ป่วยทุกรายอาจเป็นพาหะของ
เชื้อไวรัสนี้ ขณะให้การพยาบาลผู้ป่วยให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ก่อน
และหลังให้การพยาบาลทุกคร้ัง หากต้องสัมผัสกับเลือด สารคัดหล่ัง หรือบาดแผลของผู้ป่วยให้สวมถุงมือด้วยทุกคร้ัง 

144 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020 
Thailand Nursing and Midwifery Council



๒) การดูแลผู้ป่วยท่ีติดเช้ือหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสนี้ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ การสวมใส่
หน้ากากอนามัย เสื้อคลุม ถุงมือ และล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง 
และในกรณีที่ต้องสัมผัสกับละอองฝอยของนำ้าลาย เสมหะ หรือเลือด เช่น การดูดเสมหะ หรือการช่วยแพทย์ใส่ท่อ
ทางเดินหายใจ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าด้วย 

3) การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในสุขภาพด้วยการล้างมือฟอกสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อทำาลายและลดจุลชีพที่อยู่บนมือ เพื่อลดและป้องกัน 
การแพรก่ระจายเชือ้โรค สวมใสห่นา้กากอนามัยเมือ่มอีาการเจ็บปว่ยทางระบบทางเดินหายใจ ไมอ่ยูใ่กล้ชดิผูป่้วยที่
ไอ จาม และผูท่ี้มอีาการคลา้ยหวดั ไมน่ำามอืมาสมัผสัตา จมกู ปาก ไมใ่ชส้ิง่ของรว่มกบัผูอ้ืน่ เชน่ ผา้เชด็หนา้ แก้วนำา้ 
รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกและใช้ช้อนกลาง หลีกเล่ียงการอยู่ในสถานท่ีแออัดและงดเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง
มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ 

2.�ประส�นง�นกับรัฐบ�ลผ่�นท�งประธ�นเครือข่�ยโรงพย�บ�ลกลุ่มสถ�บันแพทยศ�สตร์แห่งประเทศไทย�
(UHOSNET)�จัดห�อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค�และหน้�ก�กอน�มัย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในชุมชน ในช่วงท่ีเกิดภาวะขาดแคลน โดยรัฐบาลได้จัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน
เชื้อโรค และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕63 

๒.1 สถานพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลจัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน และหน้ากากอนามัย (Surgical mask) ไปให้
โดยตรง 

๒.๒ สถาบันการศึกษาพยาบาล รัฐบาลได้จัดส่งหน้ากากอนามัย (Surgical mask) ให้สภาการพยาบาล 
จำานวน 1,6๐๐,๐๐๐ ชิ้น เพื่อให้ดำาเนินการกระจายไปให้สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 

3.�ประก�ศแนวปฏิบัติในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน��2019�(COVID–19)�สำ�หรับ
ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์�

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) เปน็โรคอบุตัใิหม ่และเปน็โรคตดิต่ออนัตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงหมายถึง โรคติดต่อท่ีมีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว โดยเช้ือน้ี
จะแพร่ทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplets) ในระยะไม่เกิน 1–๒ เมตร ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย 
ปอดอักเสบ ในรายที่อาการรุนแรงจะมีภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้ ส่งผลกระทบ
ต่อพยาบาลซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในทุกข้ันตอน ท้ังการเฝ้าระวัง การประเมินอาการ การรักษา และการพยาบาล
ในทกุระยะ และทุกระดบัของระบบบรกิารสขุภาพ เพ่ือใหก้ารดแูลผูป้ว่ยเกดิความปลอดภยัต่อทัง้ผูป้ว่ย และพยาบาล
ทีต่อ้งสมัผสัผูป่้วย สภาการพยาบาลจงึไดอ้อกประกาศเรือ่งแนวปฏบัิติในสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐19 (COVID –19) สำาหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์จำานวน ๒ แนวทางปฏบิตั ิ
ดังนี้

3.1 ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐19 (COVID–19) สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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3.๒ ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหมวกพยาบาลตามเครื่องแบบ
ชุดปฏิบัติงานของพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) 

4.�สภ�ก�รพย�บ�ลร่วมโครงก�รอ�ส�สมัครแพทย์และพย�บ�ลฝ่�วิกฤตโควิด–19�
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (ศบค.) มีนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการเตรียม
ความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ เป็นประธานคณะทำางานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด–19 
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ท้ังนีจ้ำานวนเตยีงทีต่ัง้เปา้หมายไวร้องรบัผูป้ว่ยโควดิ–19 มปีระมาณ ๘๐ เตยีง 
ซึ่งเป็นเตียงสำาหรับผู้ป่วยโควิด–19 ท่ีมีอาการเจ็บป่วยวิกฤต ดังนั้นจึงได้มีการหารือและขอการสนับสนุนพยาบาล
ที่มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการหนัก มีภาวะแทรกซ้อนของปอด ต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจ จำานวนอย่างน้อย ๔๐๐ คน จึงได้ส่งทีมแพทย์ประกอบด้วย นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศ
ไทยฯ ประธานเครอืขา่ยโรงพยาบาลกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (UHOSNET) อธบิดีกรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข หารือกับนายกสภาการพยาบาล เพื่อร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤติ
โควิด–19 สภาการพยาบาลได้เชิญหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพยาบาลหัวหน้าหน่วย ICU ของ 3 โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัขนาดใหญใ่นกรุงเทพมหานคร และหวัหนา้พยาบาลโรงพยาบาลเอกชน รว่มประชมุหารอื เมือ่วนัที ่7 
เมษายน ๒๕63 ซึง่นายกสภาการพยาบาล มคีวามเหน็วา่พยาบาลเปน็บคุลากรทางด้านสขุภาพทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วย
ท่ีมอีาการหนกัตลอด ๒๔ ชัว่โมง ความสำาเรจ็ของการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยในสถานการณก์ารระบาดของโควดิ–19 
ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พยาบาลต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ และหัวหน้าพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
ต่างยินดีสนับสนุนพยาบาล ICU ให้มาร่วมในการรับมือกับสถานการณ์นี้ 

5.�สภ�ก�รพย�บ�ล� ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข� เสนอให้พย�บ�ลวิช�ชีพในกระทรวงส�ธ�รณสุขได้รับ
ก�รบรรจุเป็นข้�ร�ชก�รทุกคน 

สภาการพยาบาลได้ทำาข้อเสนอและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง และร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 
และสำานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (สำานกังาน ก.พ.) ซึง่เปน็ฝา่ยเลขานกุารของคณะกรรมการกำาหนด
เป้าหมายและนโยบายกำาลังคนภาครัฐ (คปร.) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕3 เป็นต้นมา ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำา
คำาขออัตราข้าราชการเพิ่มใหม่สำาหรับพยาบาลวิชาชีพ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกำาหนดเป้าหมาย
และนโยบายกำาลงัคนภาครฐั (คปร.) และมีมติอนมุตัอิตัราขา้ราชการตัง้ใหมห่ลายครัง้ ซ่ึงโดยรวมตำาแหนง่ขา้ราชการ
ตั้งใหม่ระหว่างปี ๒๕๕๔–๒๕6๒ เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ิน ๒๔,๒91 อัตรา หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ปีละ 3,๐36 อัตรา แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้บริการสุขภาพและความเจ็บป่วยท่ีซับซ้อนของประชาชน ท่ีเพ่ิมมากข้ึน
อย่างก้าวกระโดด

 เมื่อเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) กระทรวงสาธารณสุข 
โดย ดร.กฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และ
กรรมการท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕ จึงได้จัดทำาคำาขอตำาแหน่งข้าราชการตั้งใหม่
เสนอตอ่คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่7 เมษายน ๒๕63 จำานวน ๔๕,6๘๔ อตัรา โดยในจำานวนนีเ้ปน็พยาบาลวชิาชพี 
จำานวน 13,6๐7 อัตรา ด้วยเหตุผลที่ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ลงทุนพัฒนาความรู้ทักษะรวมท้ังการฝึกอบรม
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เฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้ ท้ังด้านการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤต วิสัญญีพยาบาล และ
สาขาอืน่ ๆ ซึง่มคีวามพรอ้มในการปฏิบติังานในสถานการณใ์นภาวะวกิฤตจากการแพร่ระบาดของโรคนีไ้ด้ทันท ีรวม
ทั้งยังเป็นกำาลังหลักในการทำางานเป็นเวรผลัดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ตลอดจนการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่มี
ความเสี่ยง แต่การจ้างงานในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าราชการ อาจเป็นปัจจัยหลักให้พยาบาลกลุ่มนี้ลาออก และจะส่งผล
เสียหายต่อระบบสุขภาพ ซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถกำาลังคนให้มีจำานวนเพียงพอให้ทันต่อความต้องการของ
ประชาชนในเวลาจำากัด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำาเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขออนุมัติตำาแหน่ง
ข้าราชการอัตราตั้งใหม่สำาหรับบรรจุพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้เป็นข้าราชการทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบ
บริการสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังเป็นการธำารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์และ
มีความพร้อมในการทำางาน ให้อยู่ในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้มีพยาบาลวิชาชีพเพียงพอต่อการให้
บริการประชาชนในอนาคตอีกด้วย

6.�น�ยกสภ�ก�รพย�บ�ล�ให้สัมภ�ษณ์� ในโอก�ส�World�Health�Day�โดย�UNFPA,�
WHO�และ�UN�Women เรื่องการทำางานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ์ ในสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 “During this coronavirus 
outbreak … nurse–midwives have had to sacrifice in the hospitals around the 
clock” เมือ่วนัที ่๘ เมษายน ๒๕63 รบัชมเทปบนัทกึคำาใหส้มัภาษณจ์ากลงิก ์https://you
tu.be/Nyfyfn7KITo 

7.�สภ�ก�รพย�บ�ลประก�ศระดมสรรพกำ�ลัง�ขอสนับสนุนพย�บ�ลที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญดูแลผู้ป่วยวิกฤต�
รับมือสถ�นก�รณ์โควิด–19�ภ�ยใต้โครงก�รอ�ส�สมัครพย�บ�ลรวมใจฝ่�ภัยวิกฤตโควิด–19 

สภาการพยาบาล ได้ประกาศรับอาสาสมัครพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ICU หรือวิสัญญีพยาบาล หรือ
พยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จำานวนอย่างน้อย ๔๐๐ คน เพื่อร่วมแรง 
ร่วมใจ และลงมือเพื่อให้การพยาบาลบริการและเข้าถึงการดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในสถานการณฉ์กุเฉนินี ้สำาหรบัเตรยีมความพรอ้มรองรบัผูป้ว่ยโควดิ–19 ในระยะรนุแรงในจำานวนสะสม ๒๐๐ คน 
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕63 ในชื่อโครงการอาสาสมัครพยาบาลร่วมใจ
ฝ่าภัยวิกฤตโควิด–19 ในโครงการดังกล่าว มีพยาบาล ICU /วิสัญญีพยาบาล หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วย
ในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มาลงชื่อเป็นอาสาสมัคร จำานวน 117 คน 
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

จัดพิมพ์โดย:�  สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี
  ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
  ถนนติวานนท์ ตำาบลตลาดขวัญ
  อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11๐๐๐
  โทรศัพท์ ๐๒–๕96–7๕๐๐ โทรสาร ๐๒–๕๘9–71๒1 

คณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี�2562
1. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ระเบียบ   ประธานคณะทำางาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ  รองประธานคณะทำางาน
3. รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี   ผู้ทำางาน
๔. นางนวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา  ผู้ทำางาน
๕. นางพรวลัย  ประเสริฐวุฒิวัฒนา ผู้ทำางาน
6. นางสาวยอดขวัญ  เรืองรัตน์  ผู้ทำางาน
7. นางสาวจนัญญา  นฤตย์ศาสตร์  ผู้ทำางาน
๘. นางนฤมล   ภัทรพานิชชัย  ผู้ทำางาน
9. นางสาวจันทร์ทิมา  กาญจนะวีระ  ผู้ทำางานและเลขานุการ
1๐. นางพรทิพย์  ชื่นวัฒนานนท์  ผู้ทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางอภิญญา  วัฒนธงชัย  ผู้ทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

จำ�นวนพิมพ์  1,๐๐๐ เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 

พิมพ์ที่  สำานักพิมพ์สื่อตะวัน
  อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
  โทรศัพท์ ๐๘–7331–6๔๕9
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สภาการพยาบาล 

 อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๖-๗๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๗๑๒๑ 
 http:www.tnmc.or.th
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