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

การสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ยังคงดำาเนินการ
ตลอดปี ๒๕6๔ โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานฉบับน้ีแล้ว และปี พ.ศ. ๒๕6๔ น้ี เป็นปีท่ีสภาการพยาบาลมีอายุ
ครบ 36 ปี ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเฉลิมฉลอง ได้แก่ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 6 เรือ่ง “การปฏิรปูการจดัการศึกษาพยาบาลเพือ่ผลติพยาบาลสำาหรบัระบบสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลง : ขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย” ระหว่างวันที่ 13–1๔ สิงหาคม ๒๕6๔ ในรูปแบบ Virtual Conference การจัดประชุมวิชาการ
เรื่อง การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๒9–3๐ พฤศจิกายน ๒๕6๔ 
ในรปูแบบ Virtual Conference การประชมุวชิาการทัง้ ๒ ครัง้ จะนำาไปสูก่ารผลติพยาบาล สำาหรบัระบบสขุภาพ
ท่ีกำาลงัเปลีย่นแปลงได ้และในการพฒันาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้บริหารในสถานบริการ และผู้รับผิดชอบงาน
ดา้นจรยิธรรมในองคก์รพยาบาล ไดม้กีารจดัการประชมุวชิาการประจำาปีด้านจรยิธรรมวชิาชีพการพยาบาล คร้ังที ่7 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคล่ือน
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล Best Practice และ Ethical Learning Center” ระหวา่งวนัที ่1๕–16 
ธันวาคม ๒๕6๔ อีกด้วย 

ค�ำน�ำ



การดำาเนินงานของสภาการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕6๔ นี้ สำาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือ 
ร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  รวมท้ัง
คณะอนุกรรมการ คณะทำางาน ผู้บริหารสำานักงานสภาการพยาบาล เจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล และผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและ
สตปิญัญา ตลอดปี พ.ศ. ๒๕6๔ เพือ่รว่มกนัสรา้งสรรคผ์ลงานทีท่รงคณุคา่ และเปน็ประโยชนต่์อสมาชกิและวชิาชพี
เพื่อการบรรลุเป้าหมายสำาคัญคือสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
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●● งานสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ๘๔
●●  งานทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ๘7
●●  งานสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง ๘9 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
●● องค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล 9๔

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเสริมสร้�งภ�พลักษณ์วิช�ชีพ 
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ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน�องค์กรเพื่อคว�มเป็นเลิศ 
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ภ�รกิจสภ�ก�รพย�บ�ลในก�รสนับสนุนรัฐบ�ลแก้ไขปัญห�วิกฤตก�รระบ�ด� 136 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน��2019�(COVID-19)

ร�ยชื่อคณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี�2564� 146





รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาล คนท่ีหน่ึง

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร 
อุปนายกสภาการพยาบาล คนท่ีสอง

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี 
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
เหรัญญิกสภาการพยาบาล

รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล

วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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ศ. เกียรติคุณ  
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.สมพร เจษฎาญานเมธา
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิงอมราภรณ์ หมีปาน

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางศิริมา ลีละวงศ์ 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางศุภนิตย์ พลไพรินทร์ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาเอกหญิง 
วิภากร ศิลสว่าง 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางบุษบา การกล้า

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางกาญจนา อนุตริยะ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาอากาศเอกหญิง 
รวิภา บุญชูช่วย 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.ปัทมา ทองสม

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์
ผู้แทนสภากาชาดไทย

กรรมการสภาการพยาบาล

นางปกฉัตร ชมภูทอง

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

8



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

ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี 
เรืองอัมพร

กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
กรรมการสภาการพยาบาล

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต 
กรรมการท่ีปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการท่ีปรึกษา

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
กรรมการท่ีปรึกษา

รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต 
กรรมการท่ีปรึกษา

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
กรรมการท่ีปรึกษา

ดร.ดวงวดี สังโขบล
กรรมการท่ีปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กรรมการท่ีปรึกษา

ดร.กฤษดา แสวงดี
กรรมการท่ีปรึกษา

รายนามกรรมการท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล

วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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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
หัวหน้าส�านักงานฯ

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์
รองหัวหน้าส�านักงานฯ

รายนามผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ
ท่ีปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา  

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
ท่ีปรึกษาด้านวิชาการและ  

โครงการเฉพาะกิจ

รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา
ท่ีปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี
ประธานผู้บริหาร  

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูง  

แห่งประเทศไทย

ดร.ราศรี ลีนะกุล
ท่ีปรึกษาด้านบริหารงานท่ัวไป

ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล�้ าประเสริฐ
ท่ีปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อ� านวยการ  

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

สาขาพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
ผู้อ� านวยการ  

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล  
แห่งประเทศไทย

รายนามท่ีปรึกษาประจ�าส�านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อ�ำนำจหน้ำท่ี วัตถุประสงค์

•  คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำล

•   โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรพยำบำล

•  แผนปฏิบัติงำนสภำกำรพยำบำล ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ส่วนท่ี ๑

สภาการพยาบาล





สภาการพยาบาล

วิสัยทัศน์

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งม่ันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเน่ือง ช้ีนำาสังคม
ดา้นสขุภาพ สรา้งเสริมวชิาชพีใหม้คีวามกา้วหนา้สูส่ากล โดยการมสีว่นรว่มของสมาชกิและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

พันธกิจ

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

การผดุงครรภ์ และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ

อ� านาจหน้าท่ี 

1.  รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๒.  สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

3.  ใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรการศกึษาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์นระดบัอดุมศกึษาของสถาบัน
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 เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพยาบาล 

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

ในประเทศไทย
7. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
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คณะกรรมการสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลดำาเนินกิจการโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา 1๔ ประกอบด้วย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขห้าคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผู้แทน
ทบวงมหาวิทยาลัยสี่คน (ปัจจุบันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ผู้แทน
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผู้แทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคน ซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดย
สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

เลขาธิการ 
สภาการพยาบาล  

กรรมการ 
และเลขานุการ

กรรมการ 
จากการเลือกต้ัง  

ของสมาชิก 
จ� านวน ๑๖ คน

กรรมการจากการเป็นผู้แทนหน่วยงาน  
จ� านวน ๑๖ คน

– ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ๕ คน

– ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ๓ คน

– ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ๑ คน

– ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย ๔ คน

    (ปัจจุบันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

– ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ๑ คน

– ผู้แทนสภากาชาดไทย ๑ คน

– นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ๑ คน
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โครงสร้างการบริหารงานของส�านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

ส�านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล แบ่งการบริหารงาน เป็นดังน้ี

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 

มีหน้ำท่ี

(1) บริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ  ในสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
(๒)  สนับสนุนการดำาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่

ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
(3) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
(๔) บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล

๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้ำท่ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชดำาริ นโยบาย
ระดบัสงู งานหนงัสอื จดหมายขา่ว งานพพิธิภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุงานมลูนธิสิภาการพยาบาล และงานกจิกรรม
พิเศษต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 
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๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำท่ี

(1) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(๒) ดำาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(3) พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

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

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

๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม มีหน้ำท่ี 
(1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอำานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
(๒)  ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
(3) ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
(๔) ดำาเนินการด้านนิติกรรม สัญญา และคดีพิพาท

๗.  ฝ่ายสอบความรู้เพ่ือข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีหน้ำท่ี 
(1) พัฒนาระบบการสอบ ประเมินความรู้ และจัดทำาคลังข้อสอบ
(๒)  บริหารจัดการการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ 
(3) ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
(๔) ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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๘. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ มีหน้ำท่ี

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 มีหน้ำท่ี

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 มีหน้ำท่ี

(1) ดำาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย
(๒) บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(3) สนับสนุนเทคโนโลยีและบำารุงรักษา 

๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย มีหน้ำท่ี

ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
ดังนี้

(1)  ดำาเ นินการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้หรือความชำานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และ การผดงุครรภ์สาขาตา่ง ๆ  ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ด้วยหลกัเกณฑก์ารออกวฒุบิตัรแสดง
ความรู้ ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

(๒)  กำาหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในสาขาต่าง 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  

ในต่างประเทศ
(๘) ออกบัตรประจำาตัวสมาชิก
(9) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(1๐)  กำาหนดหลกัเกณฑ์การออกหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรเก่ียวกบัความรูห้รอืความชำานาญเฉพาะทางและ

หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(11)  เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำาทุกปี
(1๒)  ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้ำท่ี

ปฏิบัติงานด้านการวิจัยตามนโยบายของสภาการพยาบาลโดยประสานงานกับสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

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  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบัน
การศึกษาพยาบาล

๒.๒  โครงการประกวดการพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมขององคก์ร
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล

๒.3  โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/
การจัดการศึกษาพยาบาล

๒.๔  จดัทำาชดุโครงการวจิยัเรือ่ง “การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย”

3.  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีพฤติกรรม
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม

3.1  โครงการประชุมวิชาการประจำาปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล 
ครัง้ที ่7 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 36 ป ีสภาการพยาบาล เรือ่ง 
“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best 
Practice และ Ethic Learning Center”

3.๒  โครงการประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล เรื่อง 
“สมรรถนะทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัย”

3.3  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับอาจารย์พยาบาลเรื่อง 
“การจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ ในรายวิชาการพยาบาล
และการปฏิบัติการพยาบาล” 

3.๔  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาล ศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ เรื่อง “Ethical Leadership Camp for 
Nursing Students” รุ่นที่ 3 

3.๕ โครงการธนาคารความดี
3.6 โครงการประกวดผลงานการสง่เสรมิจรยิธรรม (Moral Project)
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เป้�หม�ย �กิจกรรม/โครงก�ร

๔.  วางแผนการกำากับติดตามการดำาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

๔.1  ประชุมคณะกรรมการศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลเพือ่วางแผน
การทำางาน/โครงการทกุกจิกรรม กำากบัตดิตามใหม้กีารดำาเนินงาน
ตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม

๕. มีคลังความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล ๕.1  ปรบัปรงุ “คู่มอืส่งเสริมจรยิธรรมสำาหรบัองค์การพยาบาล: กลไก 
และการปฏิบัติ” จัดพิมพ์จำานวน ๕,๐๐๐ เล่ม

๕.๒  จดัทำาหนงัสือเรือ่ง “สมรรถนะทางจรยิธรรมของผู้ประกอบวชิาชพี
การพยาบาล” จัดพิมพ์จำานวน ๕,๐๐๐ เล่ม 

6.  พัฒนากระบวนการดำาเนินการทางกฎหมาย
และจริยธรรม

6.1  กลั่นกรองและพัฒนาการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของสภาการพยาบาล

6.๒ การสืบสวน–สอบสวน ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
6.3 ดำาเนินการด้านคดีความ
6.๔ ดำาเนินการด้านนิติกรรม สัญญา

7.  พัฒนากระบวนการผดุงความเป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

7.1  ดำาเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการประกอบวิชาชีพ

7.๒  โครงการประชุมวชิาการป ี๒๕6๔ สภาการพยาบาล : การปกปอ้ง
และผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
จำานวน ๕ ครั้ง ใน ๕ ภาค

๘.  พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐาน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘.1 การจัดอัตรากำาลังทางการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ
๘.๒ การจัดทำาหลกัสตูรเฉพาะทางตน้แบบและแนวปฏิบตักิารพยาบาล

๒.  แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

1.1  โครงการประชมุวชิาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำาป ี๒๕6๔ : 
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน

1.๒  โครงการพฒันาสมรรถนะผู้นำาเพือ่การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ
สำาหรับพยาบาลวิชาชีพ

1.3  โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพพยาบาลเพือ่การพฒันาระบบสุขภาพ
ชุมชน

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
ทาง การพยาบาล

๒.1  โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ คร้ังที่ 7 เรื่อง 
แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล
ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (The 7 th National Nursing 
Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing 
Research Networking in a Technology Disruption Era)
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เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

๒.๒  โครงการวิจัยประสบการณ์และผลการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางรปูแบบ Post Baccalaureate Residency Training 
โครงการที่ 1 ศึกษาประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post 
Baccalaureate Residency Training ดำาเนินการวิจัยในปี 
พ.ศ. ๒๕6๔ 

๒.3  จัดสรรทุนสนับสนุนการทำาวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สำาหรับสถาบันการศึกษาการพยาบาล และองค์กรพยาบาลที่
พัฒนาระบบและกลไกการพยาบาล (วิจัยองค์กร/สถาบัน)

3.  จัดทำาวารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ 
และงานวิจัย

3.1 การจัดทำาวารสารสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕6๔
3.๒  การจัดทำาวารสาร Pacific Rim International Journal of 

Nursing Research ประจำาปี ๒๕6๔

๔.  จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล

๔.1  การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล 
และการผลักดันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

๕.  มีกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ
และการประกอบวิชาชีพ 

๕.1  การทบทวนและแกไ้ขกฎหมายดา้นการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

6.  มีโครงการดำาเนินการร่วมกับภาคี/องค์กร
วิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่นำาไปสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพ
และการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

6.1  การประชุมและประสานความร่วมมือกับภาคีสภาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ 

6.๒ การประชุมและประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
6.3  การประสานความร่วมมือกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ในการดำาเนินการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

7.  มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
ในระดับนานาชาติ

7.1 การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค
7.๒ การเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับโลก
7.3 การเข้าร่วมประชุมกับองค์กรเครือข่าย
7.๔ ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่างประเทศ
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๓. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทุกระดับ

1.1 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 1)  หลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร ์ระดบัปรญิญาโท 

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

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.๕  โครงการสัมมนาผู้ทรงคุณวฒุพิิจารณาหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์
1.6  การทบทวนและแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการรับรอง

สถาบนัการศกึษา การใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรวชิาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1.7  โครงการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 
เร่ือง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาล
สำาหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
(Transforming nursing education in a changing healthcare 
system: Policy recommendation)

1.๘  โครงการประชุมวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม
ทุกระดับหลังปริญญาตรี

๒.  พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง

๒.1 การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 1)  การรับรองสถาบันทีจ่ดัการศกึษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร์

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

สาขาพยาบาลศาสตร์
 ๔)  การจัดทำาชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเน่ืองทาง Internet 

Online
๒.๒ การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
๒.3  การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง
๒.๔  การทบทวนและแก้ไขระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการจดัการศกึษา

ต่อเนื่อง และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

3.  ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1  การสอบและประเมนิความรู้เพือ่ขอขึน้ทะเบยีน และรบัใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๔

3.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้สำาหรับผู้ขอ
ขึน้ทะเบยีนรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี ประจำาป ี๒๕6๔

3.3 โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
3.๔  การจัดทำาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจำาตัวสมาชิก 

ประจำาปี ๒๕6๔
3.๕  การทบทวนและแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบ

และประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

๔.  ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต ๔.1  การต่ออายุใบอนุญาต ต่อบัตรประจำาตัวสมาชิก และการอื่น ๆ  
ที่ เ ก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๔ 

๕.  พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ 
เพื่อการออกหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

๕.1  โครงการสอบความรู้เพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๔ 

๕.๒  โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๔

๕.3  การออกวฒุบิตัร หนงัสืออนมุตั ิแสดงความรูค้วามชำานาญเฉพาะ
ทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๔ 

๕.๔  การรับสมัครสมาชิกสามัญวิทยาลัยและการต่ออายุบัตรสมาชิก 
ปี ๒๕6๔

๕.๕  การตรวจเยี่ยมสถาบันที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร

๕.6  โครงการประชุมวิชาการประจำาปี ๒๕6๔ เร่ืองก้าวทันยุคนวัตกรรม
และการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Get Up to Date with 
Nursing Innovation and Best Practice) 

6.  รับรองสมรรถนะบุคคล  
อาชีพพนักงานให้การดูแล

6.1  การทดสอบสมรรถนะเพื่อรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
พนักงานให้การดูแล
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๔. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล 
และสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
การพยาบาล

1.1 การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
1.๒  รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำาปี ๒๕6๔
1.3  โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน

ตามรอยสมเด็จย่า
1.๔ การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕6๔
1.๕ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล 
1.6  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล
1.7  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  

(Facebook Line@สภาการพยาบาล
1.๘  การผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ 
1.9 การจัดทำาจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจำาปี ๒๕6๔ 
1.1๐ การจัดทำารายงานประจำาปี ๒๕63 
1.11 การจัดทำาหนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท
1.1๒  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิชาชีพเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน และค้นคว้า 

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล
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๕. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ

เป้�หม�ย กิจกรรม/โครงก�ร

1.  การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส เพื่อรองรับ
พันธกิจของสภาการพยาบาล

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

คณะทำางาน ของสภาการพยาบาล
1.๕  การจัดทำาประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

ประจำาปี ๒๕6๔ 

๒.  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สภาการพยาบาล สามารถใช้งานได้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และคุ้มทุน

๒.1  การซ่อมบำารุงรักษาและพัฒนาอาคารนครินทรศรี และภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม

3.  การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีความสมบูรณ์ทันสมัย ถูกต้อง 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

3.1 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
3.๒ การพัฒนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน เพิ่มเติม 
3.3 การพัฒนาระบบ ICT ช่วงที่ ๒ ของสภาการพยาบาล 
3.๔ การพัฒนาเว็บไซต์สภาการพยาบาล
3.๕ การบำารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
3.6 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT

๔.  การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์
และการเงินของสภาการพยาบาล
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

๔.1 การจัดทำาแผนงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจำาปี ๒๕6๔ 
๔.๒  การบรหิารจดัการดา้นการเงนิของสภาการพยาบาลใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
๔.3 การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล
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•   ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

•  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

•  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

•  ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

•  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ

•   ภารกิจสภาการพยาบาลในการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหา 
วิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID –19)

ส่วนท่ี ๒

ผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี ๒๕๖๔





ผลการดำาเนินงาน ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล

การสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและผดุงครรภป์ระพฤติปฏบัิติตนอยา่งถกูต้องตามจรยิธรรมของ
วชิาชีพ เปน็วตัถปุระสงคท์ีส่ำาคญัอยา่งหนึง่ของสภาการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มุง่เนน้การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครอบคลุมผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติ อาจารย์พยาบาล และนักวิจัยทางการพยาบาล พัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม
ทางการพยาบาล การวจิยัดา้นจรยิธรรมและแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรม รวมถงึสนบัสนนุการดำาเนนิงานดา้นจรยิธรรม
ขององค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕7 และสภาการพยาบาลได้จัดตั้ง
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕63 ดำาเนินการโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรม
ทาง การพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕6๔) ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล การจัดทำานโยบายจริยธรรม
และการสง่สรมิ การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมขององคก์รพยาบาลและสถาบนัการศึกษาพยาบาล การสง่เสรมิ
พฤติกรรมจริยธรรมและพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การสร้างคลังความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมทาง การพยาบาล รวมท้ังจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

ผลการด�าเนินงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ดำาเนินงานและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้

๑.  เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ได้รับการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายจริยธรรม เช่น 

นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล นโยบายสภาการพยาบาล
ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รวมท้ังติดตามผลการดำาเนินงานขององค์กรพยาบาลท่ีสอดคล้องกับนโยบายจริยธรรมของสภาการพยาบาล 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้ 
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1.1 ถ่ายทอดในการประชุมวิชาการประจำาปีด้านจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 36 ปี สภาการพยาบาล เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคล่ือนระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center” ในวันที่ 1๕-16 ธันวาคม ๒๕6๔

1.๒ เผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์สภาการพยาบาลในพื้นที่ของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

๒.  สนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษา

พยาบาล
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมขององค์กร

พยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยจัดทำาชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย” ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ได้ดำาเนินโครงการวิจัยย่อย ดังนี้

๒.1 ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 1 เรื่องคือ “การสำารวจระดับประเทศด้านระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล” ในวารสารสภาการพยาบาล (Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council) ปีท่ี 36 
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕6๔

๒.๒ งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำาเนินการจำานวน ๔ เรื่อง คือ
(1) โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ เรื่อง “การดำาเนินการขององค์กรพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรม

จริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร และพยาบาลประจำาการ”
(๒) โครงการวจิยัยอ่ยที ่3 เรือ่ง “การพฒันาแบบวดัพฤตกิรรมจรยิธรรมในการบรหิารงานของหวัหนา้

หอผู้ป่วย”
(3) โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ เรื่อง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

ของพยาบาลประจำาการ”
(๔) โครงการวิจัยย่อยที่ ๕ เรื่อง “ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

จากประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำาการ”

๓.  พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
คณะกรรมการศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาล จัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทาง

จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
3.1 จดัการประชมุวชิาการประจำาปดีา้นจริยธรรมวชิาชพีการพยาบาล คร้ังที ่7 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 

36 ปี สภาการพยาบาล ระหว่างวันท่ี 1๕-16 ธันวาคม ๒๕6๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพ่ือเป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายและ
กจิกรรมกลุม่ในหอ้งประชมุใหญแ่ละหอ้งประชมุยอ่ยผ่านระบบออนไลน ์Zoom กจิกรรมการเสนอภาพผู้รับรางวัล
ออนไลน์ในโครงการประกวดผลงานต่าง ๆ  กิจกรรมการนำาเสนอผลงานการประกวด Best Practice การพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมท้ังการเยี่ยมชมโปสเตอร์ออนไลน์ผลงาน 
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การประกวดทุกโครงการ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำานวน ๔๕๘ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ทางการพยาบาลฝา่ยบริการและการศึกษาในองคก์รทีม่รีะบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล และคณะกรรมการ
จริยธรรมทางการพยาบาล (Nursing Ethics Committee: NEC) คณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน (Institutional 
Ethics Committee: IEC) คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับหอผู้ป่วย (Nursing Ethics Committee- 
Ward: NEC-W) พยาบาล/อาจารย์พยาบาล ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน

3.๒ โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล สภาการพยาบาลจัดพิธีมอบโล่และ
เข็มสภาการพยาบาลใหพ้ยาบาลผู้บำาเพ็ญความด ีในงานประชุมวิชาการประจำาปดี้านจริยธรรมวชิาชีพการพยาบาล 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 36 ป ีสภาการพยาบาล ในวนัที ่1๕ ตลุาคม ๒๕6๔ โดยม ีรศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายก
สภาการพยาบาลเป็นผู้มอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ Zoom มีพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษา
พยาบาล จำานวน 19 คน ได้ส่งเหตุการณ์ทำาความดีประจำาปี ๒๕6๔ จำานวน 17 เหตุการณ์ คณะกรรมการ
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ ได้คัดเลือกเหตุการณ์ที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล จำานวน 11 เหตุการณ์ 
รวมเป็นพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล จำานวน 11 คน ดังนี้

(1) นางกัญจนา ปุกคำา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(๒) นางจารุวรรณ สุวรรณประทีป โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(3) นางสาวนงลักษณ์ ประภัสสร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(๔) นางสาวภัทรนันท์ สุสุทธิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(๕) นางมลิวัลย์ รัตยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
(6) นางวาสนา นำ้าพลอยเทศ โรงพยาบาลบางละมุง
(7) นางสรัชชนา สวัสดี โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
(๘) นางสาวสุชาดา โยวะผุย โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
(9) นาวาอากาศเอกหญิงสุวิสาส์ ศุขตระกูล สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
(1๐) นางเสาวลักษณ์ คูณทวี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
(11) นางสาวหงส์นภัส ไชยคำา โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

3.3 โครงการประกวดผลงาน “Best Practice การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมขององคก์รพยาบาล
และการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล” 
สภาการพยาบาลจัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล” ในงานประชุมวิชาการประจำาปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ 1๕ ตุลาคม ๒๕6๔ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาลเป็นผู้มอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทที่ 1 
การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมในการบรกิารพยาบาล มอีงค์กรพยาบาล และกลุม่งาน/สาขา/แผนกด้านบรกิาร
พยาบาล ส่งผลงานเข้าประกวด จำานวน 3๘ หน่วยงาน (3๘ ผลงาน) คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ 
ได้คัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล 1๘ หน่วยงาน (1๘ ผลงาน) และประเภทที่ ๒ การพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล มีองค์กรพยาบาล 
ส่งผลงานเขา้ประกวด จำานวน 1 หนว่ยงาน (1 ผลงาน) คณะกรรมการศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลฯ พจิารณา
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ว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา สำาหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล ประเภทที่ 1 จำานวน 1๘ หน่วยงาน มีดังนี้

ร�งวัลชนะเลิศ�ประเภทสำ�หรับองค์กรพย�บ�ล�จำานวน 3 หน่วยงาน
(1)  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (รางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม

ทางการพยาบาล สำาหรับองค์กรพยาบาลที่พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมทางการพยาบาล)
(๒) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
(3) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร�งวัลชนะเลิศ�ประเภทสำ�หรับองค์กรพย�บ�ล� (กลุ่มง�น/ส�ข�/แผนกด้�นบริก�รพย�บ�ล)�
จำานวน 3 หน่วยงาน 

(1) งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
(๒) งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
(3) งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ�1�สำ�หรับองค์กรพย�บ�ล�จำานวน 1 หน่วยงาน
(1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางไทร

ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ�1�สำ�หรับองค์กรพย�บ�ล�(กลุ่มง�น/ส�ข�/แผนกด้�นบริก�รพย�บ�ล)�
จำานวน ๔ หน่วยงาน 

(1) กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
(๒)  แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3)  แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๔)  สำานักงานผูจ้ดัการรายกรณีการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคองและระยะทา้ย ฝา่ยการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ�2�สำ�หรับองค์กรพย�บ�ล�จำานวน ๒ หน่วยงาน

(1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำาพูน
(๒) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ�2�สำ�หรับองค์กรพย�บ�ล�(กลุ่มง�น/ส�ข�/แผนกด้�นบริก�รพย�บ�ล)��
จำานวน ๕ หน่วยงาน

(1)  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

(๒) คณะทำางานจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำาปาง
(3) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
(๔)  หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่
(๕)  ห้องตรวจนรีเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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3.๔ โครงการประกวดผลงาน “Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของสถาบนัการศึกษา
พยาบาล และการพฒันาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูก่ารจดัการ
ศึกษาพยาบาล” สภาการพยาบาลจัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในหัวข้อ
เรือ่ง “การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล” ในงานประชมุวชิาการประจำาปด้ีานจริยธรรมวชิาชพี
การพยาบาลเน่ืองในโอกาสครบรอบ 36 ปี สภาการพยาบาล ในวันท่ี 1๕ ตุลาคม ๒๕6๔ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นผู้มอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ Zoom การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 
การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาล และภาควิชา/สาขาวิชา/
กลุ่มวิชา/หลักสูตร และประเภทที่ ๒ การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาพยาบาล มีสถาบันการศึกษาพยาบาล และภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/
หลกัสูตรสง่ประกวดผลงานการพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล จำานวน 9 หนว่ยงาน (9 ผลงาน) 
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ ได้คัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ๕ หน่วยงาน 
(๕ ผลงาน) โดยทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้นำาเสนอโปสเตอร์ออนไลน์

ประเภทการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลส�าหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล

ร�งวัลชนะเลิศ�จำานวน ๒ สถาบัน
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ร�งวัลรองชนะเลิศ�อันดับ�1�สำ�หรับสถ�บันก�รศึกษ�พย�บ�ล�จำานวน 1 สถาบัน 
(1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ร�งวัลรองชนะเลิศ�อันดับ�1�สำ�หรับสถ�บันก�รศึกษ�พย�บ�ล�ระดับหลักสูตร�จำานวน 1 สถาบัน 
(1) สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประเภทการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การจัดการศึกษาพยาบาล

ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ�1�จำานวน 1 สถาบัน
(1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

3.๕ โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาลจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับ
รางวัลจากการจัดประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล (Moral Project) ในงานประชุมวิชาการ
ประจำาปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ 1๕ ตุลาคม 
๒๕6๔ โดยมี รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ผูม้อบรางวลัผา่นระบบออนไลน ์Zoom โดยเป็น
ผลงานของนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Ethical Leadership Camp for Nursing 
Students” สำาหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ 1๔-1๕ พฤศจิกายน 
๒๕63 มีสถาบันการศึกษาพยาบาลส่งผลงานประกวด จำานวน 19 แห่ง ๆ  ละ 1 ผลงาน คณะกรรมการศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลฯ ได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล จำานวน 9 สถาบันการศึกษา
พยาบาล
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ร�งวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ จำานวน ๔ สถาบัน
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
(3) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ร�งวัลเกียรติบัตรชมเชย จำานวน ๕ สถาบัน
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
(3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำาปาง
(๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
(๕) สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เน่ืองด้วยปี พ.ศ. ๒๔6๔ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ จึงวางแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕6๕ และวางแผนจัดโครงการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล (Moral 
Project) ในปี พ.ศ. ๒๕66 ต่อไป
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๔. พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านจริยธรรม
๔.1. ปรบัปรงุ “คูม่อืสง่เสรมิจรยิธรรมสำาหรบัองคก์ารพยาบาล : กลไกและการปฏบิตั”ิ ครัง้ที ่1 แลว้เสร็จ 

และจัดพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕6๔ จำานวน ๕,๐๐๐ เล่ม จำาหน่ายเล่มละ ๒๐๐ บาท
๔.๒ จัดทำาร่างหนังสือเรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” มีเนื้อหาจำานวน 

1๒ บท อยู่ระหว่างการพิจารณาวิพากษ์จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ ก่อนจัดพิมพ์

๕. สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการท�าวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนยจ์ริยธรรมทางการพยาบาลฯ ใหค้วามสำาคญักบัการส่งเสริมจริยธรรม

ของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล จงึขอสนบัสนนุงบประมาณจากสภาการพยาบาลเพ่ือสนบัสนนุผู้ประกอบวชิาชพี
พยาบาลในการทำาวจิยัดา้นจรยิธรรมทางการพยาบาล สำาหรับป ีพ.ศ. ๒๕6๔ ได้พิจารณาจัดสรรทุนอดุหนนุการวจิยั
ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล เป็นทุนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ทุนละ 1๐,๐๐๐-1๕,๐๐๐ บาท 
มีหน่วยงานส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจำานวน 1 โครงการ คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ 
ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จึงไม่มีผู้วิจัยได้รับ
ทนุอดุหนนุการวิจยัดา้นจรยิธรรมทางการพยาบาล สำาหรบัผูไ้ดร้บัทุนอดุหนนุการวจัิยดา้นจรยิธรรมทางการพยาบาล 
ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕6๒ จำานวน ๘ ทนุ มโีครงการวจัิยทีด่ำาเนนิการแล้วเสร็จ ในป ีพ.ศ. ๒๕63 จำานวน 3 โครงการ 
และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน ๕ โครงการ ผลงานวิจัยทุกโครงการได้นำาเสนอโปสเตอร์ออนไลน์ในการ
ประชุมวิชาการประจำาปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลเน่ืองในโอกาสครบรอบ 36 ปี สภาการพยาบาล นอกจากน้ี
ผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำาปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน 1 ทุน อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำาให้การดำาเนินโครงการวิจัย
เสร็จล่าช้ากว่ากำาหนด
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การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายและจริยธรรม

สภาการพยาบาลเปน็องคก์รวชิาชพีทีม่อีำานาจ หนา้ที ่วตัถุประสงคช์ดัเจนในการดแูลสง่เสรมิผูป้ระกอบวชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ประพฤติตนให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ กำาหนด ปรับปรุง และให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการด้านผดุงความเป็นธรรมให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล 

ผลการด�าเนินงาน

๑.  เตรียมการเลือกต้ังกรรมการสภาการพยาบาล ชุดท่ี ๑๐ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙
ด้วยกรรมการสภาการพยาบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง วาระ พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕ จำานวน 16 คน จะสิ้นสุด

วาระการดำารงตำาแหน่งครบ ๔ ปี ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕6๕ สภาการพยาบาลได้ประกาศให้มีการเลือกต้ัง
กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๕-๒๕69 จำานวน 16 คน และสภาการพยาบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
อำานวยการเลือกต้ังข้ึนชุดหน่ึง เพ่ือทำาหน้าท่ีดำาเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาการพยาบาลให้เป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย และรายงานให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลทราบ

คณะกรรมการอำานวยการเลอืกตัง้ฯ ไดป้ระกาศใหส้มาชกิสภาการพยาบาลผูป้ระสงคจ์ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็
กรรมการสภาการพยาบาลส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายังสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม–
31 สิงหาคม ๒๕6๔ มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนจำานวน 7๘ คน

วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลครั้งนี้ ดำาเนินการ ๒ วิธี คือ 1) การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง 
โดยสภาการพยาบาลส่งบัตรเลือกต้ังและข้อมูลผู้สมัครไปให้สมาชิกทุกท่านเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนน และส่งบัตรเลือกต้ัง
กลับมายังสภาการพยาบาลเพ่ือดำาเนินการ และ ๒) การลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ e–voting) 
โดยสภาการพยาบาลได้ประกาศกำาหนดข้ันตอนการลงทะเบียน เลือกวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบออนไลน์ e–voting) เพื่อให้สมาชิกเลือกและดำาเนินการลงคะแนนโดยกำาหนดให้ส่งบัตรเลือกต้ังกลับมายัง
สภาการพยาบาล ภายในวนัที ่3๐ ธนัวาคม ๒๕6๔ และบตัรอเิล็กทรอนกิส์ ใหเ้ลือกระหวา่งวนัท่ี 1–3๐ ธนัวาคม 
๒๕6๔ และจะประกาศผลการเลือกตั้งให้ทราบในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕6๕

๒. พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาล ออกประกาศ และค�าส่ังสภาการพยาบาล 
2.1�ออกข้อบังคับสภ�ก�รพย�บ�ล จำานวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย

(1)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1๐ มีนาคม ๒๕6๔

(๒)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕6๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕6๔

(3)  ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการเลือกต้ังกรรมการสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕6๔ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕6๔
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(๔)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕6๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 1๘ สิงหาคม ๒๕6๔

(๕)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1๘ สิงหาคม ๒๕6๔

(6)  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕6๔ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1๘ สิงหาคม ๒๕6๔

(7)  ขอ้บังคบัสภาการพยาบาลวา่ด้วยการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕6๔ หรือ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕6๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 
1๘ สิงหาคม ๒๕6๔

2.2�ออกประก�ศสภ�ก�รพย�บ�ล จำานวน ๒6 ฉบับ ประกอบด้วย
ประก�ศเกี่ยวกับก�รฝึกอบรมและหลักสูตรก�รศึกษ�

(1)  เรื่องหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรที่เทียบเคียง
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต

(๒)  เรือ่งแนวทางการจัดการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติในสถานการณก์ารแพร่ระบาดรนุแรง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19)

(3)  เรื่องการกำาหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำาหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติ 
พ.ศ. ๒๕6๔

(๔) เรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
(๕) เรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต (ฉบับที่ ๒)
(6)  เรื่องมาตรฐานการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมประเภทที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕6๔
(7)  การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำาการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์
ประก�ศเกี่ยวกับก�รประกอบวิช�ชีพ

(๘)  เรือ่งแนวปฏิบัตสิำาหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์เพือ่การให้บรกิารฉดีวคัซนี
โควิดในสถานการณ์แพร่ระบาด

(9)  เร่ืองแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพ่ือการเตรียมฉีดวัคซีน
ชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ประก�ศเกี่ยวกับก�รเลือกตั้งกรรมก�รสภ�ก�รพย�บ�ล�ว�ระ�พ.ศ.�2565-2569
(1๐) เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๕-๒๕69
(11) เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๕-๒๕69 (ฉบับที่ ๒)
(1๒)  เรือ่งขัน้ตอนการลงทะเบยีนเลือกวธิกีารลงคะแนนเลือกต้ังแบบบตัรอเิล็กทรอนกิส์ (ระบบออนไลน ์

(e-voting)) การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๕-๒๕69
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(13)  เร่ืองข้ันตอนการลงคะแนนเลือกต้ังแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ (e-voting)) การเลือกต้ัง
กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๕-๒๕69

ประก�ศเกี่ยวกับก�รรับสมัครสอบ–ผลก�รสอบ
(1๔)  เรื่องผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำานาญ

เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๔
(1๕)  กำาหนดสอบความรู้ผู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๕
(16)  เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนใน

จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปีการศึกษา ๒๕6๔
(17)  เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปีการศึกษา ๒๕6๔
(1๘)  เรือ่งรายชือ่ผูม้สีทิธเิข้าศึกษา ประจำาปกีารศกึษา ๒๕6๔ โครงการผลติพยาบาลเพือ่พฒันาสขุภาพ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
ประก�ศเรื่องทั่วไป

(19)  เร่ืองการกำาหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

(๒๐) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๐-๒๕6๔ (ฉบับที่ 11)
(๒1)  เรือ่งแนวทางการปฏบัิตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภเ์กีย่วกบัหนังสอืแสดง

เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต (มาตรา 1๒ 
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)

(๒๒)  เรือ่งการใหท้นุอดุหนนุการวจัิยดา้นจรยิธรรมทางการพยาบาล ประจำาป ี๒๕6๔ (ทนุพฒันาระบบ
และกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล)

(๒3) เรื่องแถลงการณ์สภาการพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
(๒๔) เร่ืองการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒)
(๒๕)  เรื่องการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (โรคโควิด-19)
(๒6) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาต่าง ๆ

2.3�ออกคำ�สั่งสภ�ก�รพย�บ�ล จำานวน ๒3๐ ฉบับ

๓. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จ�ำนวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย

3.1 การพิจารณาโทษทางด้านจริยธรรม ต่อกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
3.๒ การทำาหัตถการ Nasopharyngeal swap และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19
3.3 การให้บริการชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID–19 Antigen teste self-test kits) ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในห้องปฐมพยาบาลของโรงงานอุตสาหกรรม
3.๔ การประกอบธุรกิจการให้บริการการพยาบาลทางไกล (Tele-nursing)
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3.๕ การมอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ตัดไหม
3.6 (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ....
3.7 (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....

๔. งานด้านจริยธรรม
๔.1 พิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

(1) เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน 1๘ เรื่อง 
(๒) เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน 19 เรื่อง 

   รวมจำานวน 37 เรื่อง 
 อยู่ระหว่างดำาเนินการ จำานวน ๒3 เรื่อง 
 รอผลคดีอาญา/แพ่ง จำานวน  3 เรื่อง 
 ดำาเนินการแล้วเสร็จ จำานวน 1๔ เรื่อง (จำานวน ๒๐ ราย)

• ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ   7 ราย
• ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน   ๕ ราย
• ลงโทษภาคทัณฑ์   1 ราย
• ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ   ๕ ราย
• เพิกถอนใบอนุญาตฯ    ๒ ราย

๔.๒ ลักษณะความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
(1) ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

 ฐานปลอมแปลง แก้ไข ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  ฐานปลอมแปลง แก้ไข ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนให้บุคคลอื่นท่ีมิได้เป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทำาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ  ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
ตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

(๒) ความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
(3) ความผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ

๔.3 การพิจารณาคดีเกี่ยวกับการนำาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์   จำานวน 1 เรื่อง
๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแพทย์ในการทำาหัตถการ จำานวน 1 เรื่อง
๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิสัญญี จำานวน 1 เรื่อง

๕. ภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย

๕.1 งานด้านคดี
(1) คดีปกครอง 

เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕6๔  ไม่มี 
เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน  ๒ เรื่อง 
เรื่องที่ดำาเนินการเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน  ๒ เรื่อง 
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(๒) คดีอาญา จำานวน  7 เรื่อง
ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม จำานวน  ๒ เรื่อง
(ผู้กระทำาความผิด เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)
ความผิดฐานปลอมและสนับสนุนหรือตัวการร่วม จำานวน  ๕ เรื่อง
(ผู้กระทำาความผิด มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)

๕.๒ งานด้านนิติกรรมสัญญา จำานวน ๒๕ เรื่อง
๕.3 งานด้านให้คำาปรึกษาแก่สมาชิก จำานวน 1,๒๐๐ เรื่อง
๕.๔ การเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕6๔

(๒)  คณะทำางานศึกษาและจัดทำาร่างกฎหมายเก่ียวกับข้อจำากัดและเง่ือนไขในการประกอบโรคศิลปะ 
สาขาทัศนมาตรตามร่างพระราชกฤษฎีกาให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ....

(3) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เสนอจากคณะกรรมการวิชาชีพ
(๔) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า

๕.6 กระทำาการในฐานะพนกังานเจา้หนา้ทีใ่นการตรวจสอบใบอนญุาต คน้หรอืยดึเอกสารหลกัฐานหรอืสิง่ของ
ที่อาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือดำาเนินคดีอาญา กรณีมีการปลอมแปลง และ/หรือสวมสิทธิเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผิดกฎหมาย จำานวน ๔ ครั้ง

๕.7 เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สำาหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนิติกรท่ีบรรจุหรือปฏิบัติหน้าท่ีใหม่ 
ปี พ.ศ. ๒๕6๔
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การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล

ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เผชิญกับปัญหาท่ีเกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตที่คุกคามทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมาก 
หากไดมี้การชว่ยสมาชกิสภาการพยาบาลท่ีเผชญิภาวะวกิฤตจากสือ่สงัคมในขณะทีย่งัไมม่คีวามผดิทีป่ระจกัษน์ี ้ ก็จะ
เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ของสมาชิกได้ สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นในกรณีที่สมาชิก
สภาการพยาบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำาหนด
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขหรอืวิธกีารผดงุความเป็นธรรมแกส่มาชกิสภาการพยาบาล สง่เสรมิสนบัสนนุกจิกรรม เพ่ือพฒันา
ความเป็นธรรมในหน่วยงานและวิชาชีพ รวมทั้งดำาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงท่ัวโลก ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเปน็อยูข่องประชาชนเป็นอยา่งมาก ซึง่ทกุภาคสว่นมกีารปรบัตวัและดำาเนนิชวีติในวถิใีหม ่(New Normal) 
ในการอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกับไวรัสที่พร้อมจะระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง สภาการพยาบาลได้มีมาตรการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อขึ้นภายในองค์กร โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคมุเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุอยา่งเครง่ครัด ทำาใหใ้นป ีพ.ศ. ๒๕6๔ 
สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ได้งดการจัดกิจกรรม
การจดัประชมุวชิาการตามทีเ่คยจดัมา รวมทัง้จดัใหม้กีารประชมุคณะอนุกรรมการฯ เทา่ทีจ่ำาเปน็และเปน็การประชมุ
ในรูปแบบออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ สรุปผลการดำาเนินงานได้ดังนี้

๑. ด�าเนินการกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาล
 ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ มีกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาล ท้ังส้ิน ๕ กรณี คณะอนุกรรมการฯ ยุติ

กรณีร้องเรียนได้ จำานวน ๔ กรณี

๒. ประชุมคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ
 เพ่ือวางแผนการทำางาน กำากับติดตามการดำาเนินงาน วาระปกติ ๘ คร้ัง วาระพิเศษ 1 คร้ัง รวมท้ังหมด 9 คร้ัง
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การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักท่ีมีบทบาทสำาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการท่ีปลอดภัย โดย
การส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาล แนวทางการจัดทำาระบบข้อมูล
และค่าบริการการพยาบาลผดุงครรภ์ (Nursing Service) จัดระบบผู้ดูแลในทีมการพยาบาล ตลอดจนพัฒนา
แนวปฏิบัติการ พยาบาลให้ผู้ประกอบวิชาชีพนำาสู่การปฏิบัติ โดยออกประกาศสภาการพยาบาล และได้มีการปรับ
ยกระดับมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความทันสมัยตามบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของ
ประชาชน และความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน

ผลการด�าเนินงาน

๑.  การก�าหนดอัตราก�าลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕63 วันที่ 1๕ มิถุนายน ๒๕63 มีมติให้

ความเห็นชอบอัตรากำาลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ  ประกอบด้วย
(1) อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ
(๒) อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร
(3)  อัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลขั้นตำ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาลตติยภูมิ และโรงพยาบาลทุติยภูมิ
(๔) สัดส่วนพยาบาลเฉพาะทาง และพยาบาลที่มีความชำานาญพิเศษเฉพาะทาง

ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ สภาการพยาบาล โดยคณะทำางานการทบทวนหลกัเกณฑข์ดีความสามารถและอตัรากำาลงั
ของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ  อยู่ระหว่างการดำาเนินการจัดทำาเป็นหนังสือวิชาการเพื่อให้
หน่วยบริการสุขภาพนำาไปใช้ในการจัดอัตรากำาลังบุคลากรพยาบาลต่อไป

๒. พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ สภาการพยาบาล โดยคณะทำางานเกีย่วกบัการพฒันาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ 

ไดด้ำาเนนิการทบทวนเนือ้หา ปรบัปรงุรปูแบบเนือ้หา และอยูร่ะหวา่งการจดัทำาเปน็หนงัสอืวชิาการเพือ่ใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลฯ นำาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลต่อไป ดังนี้ 

๒.1 การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
(1) การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๒) การจัดการความปวดเฉียบพลันที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บสำาหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
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(3) การพยาบาล เมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
(๔) การบันทึกและรักษาหลักฐานวัตถุพยานทางนิติเวชในกระบวนการการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๒.๒ การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินเร่งด่วน
(1) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน และเร่งด่วน
(๒) การพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ
(3) การจัดการผู้ป่วยภาวะกำาเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(๔) การพยาบาลผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง

๒.3 การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินระบบ FAST TRACT
(1) การพยาบาลผู้บาดเจ็บรุนแรง
(๒) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
(3) การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง
(๔) การพยาบาลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ และภาวะพิษเหตุติดเชื้อ

๒.๔ การพยาบาลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินวิกฤต
(1) การส่งต่อผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างโรงพยาบาล
(๒) การส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง
(3) การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
(๔) การส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ 

๓. การจัดท�าหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดท�าระบบข้อมูลและค่าบริการการพยาบาล
สภาการพยาบาลเห็นสมควรให้มีการจัดทำาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำาระบบข้อมูลและค่าบริการการพยาบาล 

จึงได้แต่งตั้งคณะทำางานทำาหน้าที่ทบทวนมาตรฐานของการจัดทำาระบบข้อมูลการให้การพยาบาล จัดทำาหลักเกณฑ์
และแนวทางการจดัทำาระบบขอ้มลูการใหก้ารพยาบาล ไดแ้ก ่ระบบการจัดเกบ็ขอ้มลู ความปลอดภยัและการรกัษา
ความลับของข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนของผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมการพยาบาล (Data level) และกำาหนดข้อมูล
ระบบบริการ ท้ัง Professional Data เช่น บันทึกข้อมูลผู้ให้การพยาบาล การบันทึกเวชระเบียนของผู้ให้การพยาบาล 
และข้อมูลที่เป็น Supporting Data ระบบข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ  เช่น ICD 9, ICD 10 เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 
สรุปการดำาเนินงานได้ดังนี้

3.1 จดัทำารา่งเนือ้หาและกำาหนดรหสักจิกรรมทีเ่ปน็ Chapter ของพยาบาล และได้นำาเสนอขอ้มลูกจิกรรม
การพยาบาลทีเ่ปน็ Chapter ของพยาบาล ในการประชมุเรือ่งการพัฒนาปรับปรุงรหสั HEALTH INTERVENTION 
และแนวทางมาตรฐานการให้รหัสในวันที่ ๒9 มีนาคม ๒๕6๔ ณ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ 
โดยกิจกรรมการพยาบาลเหล่านี้อยู่ภายใต้ Chapter 18 ของ ICD-10-TM Health Intervention Codes 2021

3.๒ จัดทำาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสกิจกรรมการพยาบาลฉบับประเทศไทย Standard Coding Guideline: 
ICD-10-TM Health Intervention for Nursing Codes, 2021 อยู่ระหว่างการดำาเนินการจัดทำาเป็นหนังสือวิชาการ 
เพื่อเป็นแนวทางการบันทึกข้อมูลกิจกรรมทางการพยาบาลที่ได้จัดทำาข้ึนเพื่อให้พยาบาลของสถานพยาบาล
ในระดับต่าง ๆ  ใช้เป็นคู่มือในการบันทึกข้อมูลการให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็น
สื่อกลางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
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๔. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล 
ในป ีพ.ศ. ๒๕63 คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชมุครัง้ที ่6/๒๕63 วนัที ่1๕ มถินุายน ๒๕63 

มีมติให้ความเห็นชอบการกำาหนดอัตราค่าบริการทางการพยาบาลผดุงครรภ์ (Nursing Service) ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 
สภาการพยาบาลโดยคณะทำางานจัดทำาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล อยู่ระหว่างการจัดทำาอัตรา
ค่าบรกิารทางการพยาบาลและผดงุครรภเ์ปน็หนงัสอืวชิาการ ซึง่ประกอบด้วย ตน้ทนุแรงงาน ตน้ทนุค่าบรหิารจัดการ 
ต้นทุนการพัฒนา ค่าบริการพยาบาลเหมารวม และค่าปฏิบัติการพยาบาล องค์การบริการด้านสุขภาพที่มี
การให้บริการทางการพยาบาลและผดงุครรภ ์สามารถนำาอตัราคา่บรกิารทางการพยาบาลและผดงุครรภท์ีก่ำาหนดไป
ใช้เป็นฐานในการพิจารณาและกำาหนดค่าบริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ขององค์การได้อย่างสมเหตุผล
และเป็นธรรมกับประชาชนผู้รับบริการและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
นำาไปสู่การจัดสรรงบประมาณกำาลังคน การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม
ต่อไป
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ผลการดำาเนินงาน  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล รวมถึงผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด ให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการปฏบัิตกิารพยาบาลใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมายขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วข้อง สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล

ผลการด�าเนินงาน

๑. งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล 
ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้อนุมัติโครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร 

ประจำาปี ๒๕6๔ : สภาการพยาบาลกบัการคุม้ครองประชาชน จำานวน 7 เขตสขุภาพ ซึง่เปน็โครงการตอ่เนือ่งจาก
ป ีพ.ศ. ๒๕63 เพือ่ใหก้ารจดัการประชุมวชิาการสภาการพยาบาลสัญจรครอบคลุมพืน้ทีเ่ปา้หมาย 13 เขตสขุภาพ
ทัว่ประเทศ แตเ่น่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำาใหไ้มส่ามารถดำาเนนิการ
จัดประชุมได้ สำาหรับงานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล มีผลการดำาเนินงานดังนี้

1.1 การตดิตามการรายงานผลการดำาเนนิงานพัฒนาและส่งเสริมวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
ผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจำาจงัหวดั ประจำาป ี๒๕6๔ มีรายงานผลการดำาเนนิงานฯ มาจำานวนทัง้สิน้ ๕1 จงัหวดั 
คิดเป็นร้อยละ 66.๒ พบว่ามีการดำาเนินงาน ดังนี้

(1) พัฒนากลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาการพยาบาล
ในแต่ละจังหวัดเพื่อสื่อสารนโยบาย กิจการของสภาการพยาบาล รับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิก และพัฒนา
ช่องทาง การสื่อสาร การแจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางกลุ่มไลน์

(๒) การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ ๒1 ตุลาคม ๒๕6๔ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 
มอบรางวลัพยาบาลดเีดน่ จดัประชุมวชิาการ คัดกรองและใหค้ำาแนะนำาการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ออกรับบรจิาค
โลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง จัดโรงทาน จัดบูธสอนการล้างมือที่ถูกวิธี ฯลฯ
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(3) จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 1๒ พฤษภาคม ๒๕6๔ จัดพิธีเชิดชูเกียรติคุณค่าพยาบาล
จัดบอร์ดนิทรรศการ New Normal รณรงค์การล้างมือให้ถูกวิธี แจก mask และเจลล้างมือ เย่ียมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 
กิจกรรมมิตรภาพบำาบัด คัดกรองและให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน

(๔) เข้าร่วมประชุมวิชาการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดโดยสภาการพยาบาล
(๕) การจัดระบบข้อมูลสมาชิก มีการสำารวจและปรับปรุงจัดระบบข้อมูลสมาชิกของจังหวัด ได้แก่ 

สมาชิกที่ปฏิบัติงาน เกษียณอายุ และสมาชิกที่เสียชีวิต โดยจัดระบบตรวจสอบให้สมาชิกท่ียังปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน
ระบบมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน ด้วยการประสานงานขอความร่วมมือไปยังหัวหน้า
พยาบาลแต่ละโรงพยาบาลทุกจังหวัด

(6) ขบัเคลือ่นนโยบายและนำามาตรฐาน/แนวทางปฏบิติัการพยาบาล สูก่ารปฏบิตั ิมกีารจดัประชมุชีแ้จง
นโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการพยาบาล ท่ีกำาหนดโดยสภาการพยาบาลแก่สมาชิกเพ่ือความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง

(7) เยี่ยมพยาบาลในฐานะผู้แทนสภาการพยาบาล กรณีนำ้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน

1.๒ แผนการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัด
ประจำาปี ๒๕6๔ (วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕) ผู้แทนสภาการพยาบาลฯ ส่งแผนการพัฒนาฯ มาจำานวนท้ังส้ิน 
๔7 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 61

1.3 ปรับปรุงรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน

๒.  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น� าเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ 
รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล มแีนวคดิวา่ผู้บริหารทางการพยาบาลจำาเปน็ต้องมกีารพัฒนา

ภาวะผู้นำาด้านวิชาการที่จะสร้างเสริมสมรรถนะให้เป็นผู้นำาวิชาชีพการพยาบาล
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ

และการวิจัยเพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้บริการพยาบาลไทยก้าวสู่
การเป็นบริการช้ันนำาระดับนานาชาติด้วยการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำาทางการพยาบาลในทุกระดับให้สามารถนำา
การเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำาทางการพยาบาลเพ่ือการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสำาหรับพยาบาลวิชาชีพข้ึนในปี ๒๕63 และได้ดำาเนินการต่อเน่ืองมาในปี ๒๕6๔ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้นำาทางการพยาบาล ให้สามารถเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงโดยสร้างผลงานวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ได้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในสถานบริการทั่วประเทศ

การด�าเนินงานโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม

1. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร (workshop) โดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิระยะ 6 เดือนแรก เดือนละ 1 สปัดาห์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕63–เดือนมีนาคม ๒๕6๔ รวม 6 ครั้ง ณ สภาการพยาบาล

๒. ปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลด้วยตนเองภายใต้
คำาแนะนำาของ Mentors ระยะ 6 เดือนหลัง ณ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่เดือนเมษายน–
เดือนกันยายน ๒๕6๔
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ระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�ร 1๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕63–เดือนกันยายน ๒๕6๔ แต่เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เข้ารับการอบรม
ท่ีต้องรับภาระงานบริหารจัดบริการในสถานการณ์โควิด ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมหารือมายังสภาการพยาบาลเก่ียวกับ
ระยะเวลาและกจิกรรมปฏบัิติการพฒันาผลงานวชิาการด้วยตนเอง ไมส่ามารถดำาเนนิการไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด
ภายในเดือนกันยายน ๒๕6๔ ได้ สภาการพยาบาลจึงมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาดำาเนินการโครงการฯ จากเดือนกันยายน 
๒๕6๔ ไปถึงเดือนมีนาคม ๒๕6๕ และในปี ๒๕6๔ มีการดำาเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้

 ก�รอบรมคร้ังที่�4� เดือนกุมภ�พันธ์�2564 เพ่ือให้ผู้บริหารการพยาบาลออกแบบโครงการพัฒนา
ระบบบริการพยาบาล การเขียนกรอบแนวคิด การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้าง/พัฒนาเคร่ืองมือในการดำาเนินงาน
และเคร่ืองมือในการประเมิน/วัดผลลัพธ์ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการเขียน 
เพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาล และให้ผู้รับการอบรม
ทำากิจกรรม สร้างเครื่องมือการดำาเนินงานและเครื่องมือในการประเมิน/วัดผลลัพธ์ รวมถึงเขียนเอกสารเพื่อขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามแบบฟอร์ม

 ก�รอบรมคร้ังที�่5�เดอืนมนี�คม�2564 เพ่ือใหผู้้บริหารการพยาบาลวางแผนดำาเนนิงานตามโครงการ
พัฒนาระบบบริการพยาบาลท่ีตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยนำาหลักการ
วเิคราะหข์อ้มลู การแปลผลลพัธ ์และการนำาเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และใหผู้้รับการอบรมทำากจิกรรมวางแผน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ รวมถึงเขียนเอกสารเพ่ือใช้ในการดำาเนินงานตามโครงการฯ

 ก�รอบรมครัง้ที�่6�เดอืนพฤษภ�คม�2564 เพือ่ใหผู้บ้รหิารการพยาบาล นำาเสนอโครงการการพฒันา
ระบบบรกิารพยาบาล ทีม่คีณุภาพพรอ้มดำาเนนิการจากอาจารยท์ีป่รกึษา (Mentors) และ Facilitators เพือ่รบัฟงั
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และนำาไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำาไปดำาเนินการขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

การติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการโครงการ โดยการจัดประชุม online เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
ร่วมนำาเสนอโครงการฯ และประเด็นปัญหาท่ีพบในการดำาเนินโครงการ ภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และ Facilitator เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค แนวคิดในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลแต่ละโครงการ 
และฝึกทักษะการนำาเสนอในเวทีสาธารณะ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. คาดว่าจะได้ผลงานวิชาการจากการจัดทำาโครงการฯ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล คนละ 1 โครงการ 
มีการนำาเสนอรายละเอียดและกระบวนการดำาเนินงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะ โดยผลงาน
จะต้องผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการฯ กำาหนด มีผลงานจำานวน ๒9 โครงการ (มีผู้รับการอบรมผ่าตัดตา แพทย์
ให้งดใช้สายตา 1 ราย) ประกอบด้วย

●● โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลจิตเวช/ยาเสพติด   3 โครงการ
●● โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน   ๕ โครงการ
●● โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลมารดา    1 โครงการ
●● โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลเด็กและทารกแรกเกิดวิกฤติ  ๔ โครงการ
●● โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลภาวะวิกฤติ    ๕ โครงการ
●● โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลทางอายุรกรรมและศัลยกรรม  9 โครงการ
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●● โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล  ๒ โครงการ
๒. ผูเ้ขา้รบัการอบรมแบง่เปน็ 3 กลุม่ จดัทำาบนัทกึการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนผู้นำาวชิาชพีการพยาบาล

จำานวน 6 คน โดยร่วมกันศึกษาแนวคิดและความสำาคัญของผู้นำาทางการพยาบาล บทบาทหน้าที่ สมรรถนะ
การเปน็ผูน้ำาวชิาชพีการพยาบาล เพือ่การพฒันาระบบบริการสขุภาพ และการวิเคราะหส์มรรถนะหลกัของผูน้ำาทาง 
การพยาบาล

๓.  หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสู่เส้นทางช�านาญการพิเศษ 

(สาขาเฉพาะทาง)
สภาการพยาบาลเปน็องคก์รทีม่หีนา้ทีส่ำาคญัในปกปอ้งสิทธิข์องประชาชนท่ีได้รับการดูแลจากพยาบาลวชิาชพี 

จึงมีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะสาขาท่ีมีปัญหา
ความรุนแรงซับซ้อน ต้องการการพยาบาลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะความสามารถที่ลุ่มลึกเฉพาะสาขา 
เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการการดแูลของประชาชน และสามารถนำาไปสูก่ารออกแบบระบบบรกิารพยาบาลทีย่ดึ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทันต่อสถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการ

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการจัดทำาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำาแหน่งพยาบาล 
ระดับชำานาญการพิเศษ (ระดับ ๘) ได้ดำาเนินการจัดทำาและพัฒนาหลักสูตรต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕63 และคณะกรรมการ
สภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕6๔ เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕6๔ มีมติเห็นชอบในหลักสูตร
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสู่เส้นทางชำานาญการพิเศษ (สาขาเฉพาะทาง) ระยะเวลาการฝึกอบรม 1.๕–๒ ปี 
และไดน้ำาเสนอหลกัสตูรตอ่ปลดักระทรวงสาธารณสขุ (หนงัสอืที ่สภ.พ.๐1/๐1/๔๔9 ลงวนัที ่3 สงิหาคม ๒๕6๔) 
โดยมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๔ หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า    ๒๔ หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 36๐ ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า    ๒๐ หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 1,๒๐๐ ชั่วโมง)

เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร

 ชุดคว�มรู้ที่�1 ฝึกอบรมเต็มเวลาระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน เป็นไปตามหลักสูตรสาขาการพยาบาล
เฉพาะทางระยะสั้น ๔ เดือน ที่สภาการพยาบาลกำาหนด

 ชดุคว�มรูท้ี�่2 ฝึกอบรมเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ เดือน การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีความรุนแรงซับซ้อน 
ทางดา้นพยาธสิภาพ จติสงัคม ทางด้านกฎหมายและจรยิธรรม การพฒันาทมีการพยาบาลและการประสานงานกับ
ทีมสุขภาพ (practice based learning)

 ชุดคว�มรู้ที่�3 ฝึกอบรมเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ เดือน การพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาล
เฉพาะทาง (system based practice) หลักการพัฒนาคุณภาพ โครงสร้าง การจัดหาทรัพยากร ค่าใช้จ่ายบริการ
พยาบาล คณุลกัษณะองคก์รทีม่มีาตรฐาน มาตรฐานและคณุภาพของหนว่ยบริการพยาบาล การประเมนิและประกนั
คุณภาพบริการสุขภาพ ตัวชี้วัด และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
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๔.  การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency 

Training
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบ

การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางที่เน้นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ในรูปแบบการปฏิบัติงานประจำาควบคู่
การฝึกอบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นผลลัพธ์ สมรรถนะที่หลักสูตรกำาหนดในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
โดยไมต่อ้งลาอบรมเตม็เวลา เพือ่พฒันาพยาบาลจบใหมใ่หม้คีวามชำานาญเฉพาะทางอยา่งต่อเนือ่ง เปน็ระบบเพือ่ให้
พยาบาลใหม่สามารถให้การพยาบาลโดยตรงแก่ผู้รับบริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
ลดความเส่ียง ความสูญเสีย เป็นการฝึกอบรมตรงกับสาขาท่ีปฏิบัติงาน ผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากการปฏิบัติงานจริง 
โดยไม่ต้องลาเข้ารับการอบรม ช่วยลดความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ

๑ หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency 

Training ต้นแบบ

คณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ 
Post Baccalaureate Residency Training ต้นแบบ ทั้งสิ้น 1๕ สาขา จำานวน ๒๘ หลักสูตร ดังนี้

(1) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(1.1) การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป   (1.๒) การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท
(1.3) การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต   (1.๔) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร Learning at workspace

Start

พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�และได้รับ 

ใบประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ล 

และก�รผดุงครรภ์ขั้น 1

ประกาศนียบัตร 
ช�านาญการพิเศษเฉพาะด้าน

ผู้ที่มีคว�มพร้อมและได้รับประก�ศนียบัตร

เทียบเท่�ระดบัปริญญ�โทท�งก�รพย�บ�ล

Module 1 Module 2

Module 3Module 4

เน้นการพัฒนาความรู้
เรียน 16 หน่วยกิต

(ภ�คทฤษฎีอย่�งน้อย 11 หน่วยกิต : 185-210 ชั่วโมง

   ภ�คปฏิบัติอย่�งน้อย 5 หน่วยกิต : 300-480 ชั่วโมง)

เน้นการพัฒนาคน 
Pratice and case based learning

เรียน 15 หน่วยกิต

(ภ�คทฤษฎีอย่�งน้อย 7 หน่วยกิต : 105 ชั่วโมง และ

  ภ�คปฏิบัติอย่�งน้อย 8 หน่วยกิต : 480 ชั่วโมง)

เน้นการพัฒนาองค์กร 
System based learning/service inovation

เรียน 12 หน่วยกิต

(ภ�คทฤษฎีอย่�งน้อย 6 หน่วยกิต : ๙0 ชั่วโมง และ

  ภ�คปฏิบัติอย่�งน้อย 6 หน่วยกิต : 360 ชั่วโมง)

เรียน 4 หน่วยกิต 6 เดือน

Thematic paper/project 

based
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(1.๕) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
(1.6) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

(๒) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(๒.1) การพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป (๒.๒) การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต
(๒.3) การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท (๒.๔) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

(3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(3.1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(3.๒) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
(3.3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ติดยาและสารเสพติด

(๔) สาขาการผดุงครรภ์
(๕) สาขาการพยาบาลเด็ก

(๕.1) การพยาบาลเด็กทั่วไป  (๕.๒) การพยาบาลวิกฤตเด็ก
(๕.3) การพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด

(6) สาขาการพยาบาลชุมชน
(7) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
(๘) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  
(9) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
(1๐) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 
(11) สาขาการพยาบาลจักษุ
(1๒) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก 
(13) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
(1๔) สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา  
(1๕) สาขาการพยาบาลนรีเวช

๒.  สถาบันท่ีจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency 

Training

สถ�บันที่จัดฝึกอบรม หลักสูตร
ได้รับก�รรับรองจ�ก 
สภ�ก�รพย�บ�ล

1.  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

1) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕61

๒) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

3) สาขาการพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์

๔) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป

๕) สาขาการพยาบาลจักษุ
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สถ�บันที่จัดฝึกอบรม หลักสูตร
ได้รับก�รรับรองจ�ก 
สภ�ก�รพย�บ�ล

1.  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

6) สาขาการพยาบาลเด็ก ๒๐ กรกฎาคม ๒๕61

7) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

๘) สาขาการผดุงครรภ์

9) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป 19 สิงหาคม ๒๕6๒

1๐) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 16 กันยายน ๒๕6๒

11) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1๕ กุมภาพันธ์ ๒๕6๔

1๒) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ระบบประสาท

13) สาขาการพยาบาลอายรุศาสตรร์ะบบประสาท

1๔) สาขาการพยาบาลโสต ศอ นาสิก

1๕) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ระยะวิกฤต

16)  สาขาการพยาบาลศลัยศาสตรห์วัใจหลอดเลือด
และทรวงอก

๒.  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

1) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 1๔ มกราคม ๒๕6๒

๒) สาขาการพยาบาลจักษุ 1๘ มีนาคม ๒๕6๒

3) สาขาการผดุงครรภ์ 19 สิงหาคม ๒๕6๒

๔) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 1๘ ตุลาคม ๒๕6๒

๕) สาขาการพยาบาลโสต ศอ นาสิก 1๕ พฤศจิกายน ๒๕6๒

6) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป 1๘ พฤษภาคม ๒๕63

7) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

๘) สาขาการพยาบาลชุมชน

9) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ๒1 กันยายน ๒๕63

1๐) สาขาการพยาบาลเด็ก

11) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

3.  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

1) สาขาการพยาบาลเด็ก ๒1 กันยายน ๒๕63

๒) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 16 สิงหาคม ๒๕6๔
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สถ�บันที่จัดฝึกอบรม หลักสูตร
ได้รับก�รรับรองจ�ก 
สภ�ก�รพย�บ�ล

๔.  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

1) สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด ๒1 กันยายน ๒๕63

๒) สาขาการพยาบาลเด็ก

3) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป

๔) สาขาการพยาบาลประสาทศัลยศาสตร์

๕) สาขาการพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์

6)  สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์หัวใจ 
หลอดเลือด และทรวงอก

7) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

๘) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

9) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

1๐) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

11) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ระยะวิกฤต

๓. จ�านวนผู้เข้าฝึกอบรม

สถ�บัน
ปี�2561

(คน)
ปี�2562

(คน)
ปี�2563

(คน)
ปี�2564 

(คน)
รวม 
(คน)

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1๔๘ 3๐๕ 367 ๔17 1,๒37

๒. โรงพยาบาลศิริราช - ๒๘๐ 3๔7 ๔1๒ 1,๐39

3. โรงพยาบาลรามาธิบดี - - ๔1 - ๔1

๔. โรงพยาบาลขอนแก่น - - - 1๘๐ 1๘๐

รวมจำ�นวน 148 585 755 1,009 2,497
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๔.  โครงการวิจัยประสบการณ์และผลการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ 

Post Baccalaureate Residency Training

คณะกรรมการกำาหนดนโยบายและวางแผนการฝกึอบรมการพยาบาลทางคลนิกิเฉพาะสาขาและคณะกรรมการ
ดำาเนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate 
Residency Training) เห็นสมควรให้มีการทำาวิจัยชุดโครงการวิจัยประสบการณ์ และผลการจัดการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เพ่ือการเรียนรู้ประสบการณ์
การจัดการอบรม และแสดงผลลัพธ์การอบรมในรูปแบบดังกล่าวในเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาการจัดการอบรม
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 โครงการดังนี้

โครงก�รท่ี�1 ศึกษาประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training (ดำาเนินการวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕6๔)

โครงก�รที่�2 ประเมินผลการจัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training ประกอบด้วย ๒ โครงการ ได้แก่

๒.1 ศึกษาประสบการณ์ชีวิตของการเปล่ียนสถานะจากพยาบาลใหม่สู่พยาบาลท่ีผ่านการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ในแต่ละสาขา (ดำาเนินการวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕6๕)

๒.๒ ผลของหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency 
Training ต่อสมรรถนะและทักษะที่ได้รับ และประสบการณ์ของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน หลังผ่าน
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training (ดำาเนินการวิจัย 
ปี พ.ศ. ๒๕6๕)

โครงก�รที่�3 การศึกษาผลสำาเร็จของการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post 
Baccalaureate Residency Training ในเรื่องค่าใช้จ่ายและอัตราการคงอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร (Retention 
rate) ของผูผ้า่นการอบรม ในระยะเวลา 3, ๔, ๕ ป ีหลังสำาเร็จการอบรม (ดำาเนนิการวจัิย ป ีพ.ศ. ๒๕6๕-๒๕67)

๕.  โครงการประเมินผลการน� ารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สภาการพยาบาลได้ดำาเนินโครงการประเมินผลการนำารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕6๐ เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ได้ดำาเนินการเก่ียวกับการพัฒนาส่ือการสอนท่ีสามารถแบ่งปัน
ให้สถานศึกษาอื่นนำาไปประยุกต์ใช้ในสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดทำารายงานผลของหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอน
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และรายงานประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕63

ผลการด�าเนินงาน

1. รายงานการประเมนิสมรรถนะดา้นการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวชิาชพีของนกัศกึษา
พยาบาลชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕63
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๒. รายงานผลของหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” เมื่อวันที่ ๒3 สิงหาคม ๒๕6๔ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี
รองคณบดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร อาจารย์พยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 
พยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมรวมจำานวน 6๒๐ คน และมีผู้ให้ความสนใจชม
การถา่ยทอดสดผา่น Facebook Live กวา่ 1๒๐ คน การประชุมในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบัิตใินการจดัการเรยีนการสอนการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
รวมทั้งยกย่องเชิดชูสถาบันการศึกษาที่มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการบรรยายท่ีสำาคัญ เช่น ความสำาคัญและการมีส่วนร่วมของวิชาชีพพยาบาลในการดำาเนินงาน
เพือ่พฒันาระบบยาแหง่ชาต ิการดำาเนนิงานของวชิาชพีการพยาบาลในการพฒันาการจัดการเรยีนการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา ตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
การอภปิรายเรือ่งการจดัการเรียนการสอน การใชย้าอยา่งสมเหตุผลในลกัษณะของสหวชิาชพี (Inter professional 
education: IPE) ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ซึง่หากผูร้ว่มประชมุสามารถนำาความรูท้ีไ่ดร้บัจากการประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นครัง้นีไ้ปประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรยีนการสอน ยอ่มนำาไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะบณัฑติพยาบาล
ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป

ในการประชุมมีการมอบเกียรติบัตร และโล่ให้สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 6 สถาบัน ได้แก่

(1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(๒) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
(๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
(๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
(6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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๖. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล 
สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำาคัญของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การพัฒนาพยาบาลผดุงครรภ์ให้มีสมรรถนะ

ในการทำาหน้าที่ ปกป้อง สนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่การศึกษาพยาบาล
ในระดบัปรญิญาตร ีจงึไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูด้วยนมแมใ่นสถาบนัผลติพยาบาล 
ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซ่ึงได้ดำาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้นำาแนวคิด “ความเช่ือม่ันและไว้วางใจ
ในกิจกรรมวิชาชีพ” (Entrustable Professional Activities; EPAs) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ โดยมเีปา้หมายเพือ่กำาหนดสมรรถนะทีพ่งึประสงคใ์ห้ชัดเจน 
เน้ือหาสาระสอดคล้องกับสมรรถนะและข้อจำากัดของเวลาในการจัดการเรียนการสอน จัดหาส่ือท่ีเหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย 
และวัดประเมินผลที่สะท้อนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล

ผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีดังน้ี

ทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ:การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการศึกษาพยาบาล
1. สำารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้แทนสถาบันการศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒. นำาเอาข้อมูลจากข้อ 1 และข้อ ๒ มาจัดทำาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาล ศาสตร

บัณฑิต ตามกรอบแนวคิดกิจกรรมวิชาชีพท่ีได้รับความไว้วางใจ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EPAs เป็นท่ีปรึกษา มีรายละเอียด
ประกอบด้วย นิยาม กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ขอบเขตเนื้อหา/สาระหลักภาคทฤษฎี 
ขอบเขตเน้ือหา/สาระหลักภาคปฏิบัติ ส่ือและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๔. จดัทำาขอ้เสนอเชงินโยบายตอ่สภาการพยาบาล เพ่ือให้สถาบนัการศกึษาพยาบาลใชแ้นวคดิ “กจิกรรม

วิชาชีพท่ีได้รับความไว้วางใจ จัดประสบการณ์ การเรียนการสอนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย” โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาคุณภาพ
ประชากรไทยรวมถึงการลดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของชาติในอนาคตได้

ซึง่ในปี พ.ศ. ๒๕6๕ วางแผนพฒันาตน้แบบนำาขอ้เสนอเชงินโยบายนีสู้ก่ารปฏบิตัจิรงิ โดยการสานพลังระหวา่ง
ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบริการพยาบาลในโรงพยาบาลแหล่งฝึก พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการให้สตรีหลังคลอด
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำาเร็จก่อนออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นข้ันตอนสำาคัญสู่ความสำาเร็จของการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนต่อไป

๗. การก�าหนดบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
จากสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีการออกพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกาศให้สามารถใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องดำาเนินการ
ภายใต้เงื่อนไข กฎระเบียบต่าง ๆ  ท่ีออกโดยสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกฎหมายยังอนุญาต
ให้หน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าท่ีให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการ
ทางเกษตรกรรมเพือ่ประโยชนท์างการแพทย ์เภสชักรรม หรือหนว่ยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการปอ้งกนั ปราบปราม 
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และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทยสามารถครอบครองกัญชาได้เพ่ือการศึกษาวิจัย จึงมีหลาย ๆ  หน่วยงาน
ร่วมมือกันผลิตและวิจัย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มกัญชาทางการแพทย์เป็นสาขาที่ ๒๐ ในแผนพัฒนา
ระบบบริการ (Service Plan) อีกทั้งมีนโยบายเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ

สภาการพยาบาลได้แต่งต้ังคณะทำางานการจัดทำาร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพ่ือศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการใชก้ญัชาทางการแพทย ์และบทบาทของพยาบาลในการใชกั้ญชาทางการแพทย์
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ พรอ้มเสนอรา่งนโยบาย และ/หรอืบทบาทของพยาบาลกบัการใชก้ญัชาทางการแพทย ์
โดยปี พ.ศ. ๒๕6๒ ได้จัดทำาหนังสือ “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำาหรับพยาบาล” และในปี พ.ศ. ๒๕63 
ได้จัดทำาแบบทดสอบท้ายบทของหนังสือดังกล่าวเพ่ือให้พยาบาลสามารถนำาไปศึกษาและทำาแบบทดสอบในการ
เก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (CNEU) ได้ นอกจากน้ียังได้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรการอบรมพยาบาลผู้จัดการ
การดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัสารสกดักญัชาทางการแพทย์ ร่วมกบักรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เพือ่เปน็การเตรยีม
ความพรอ้มให้พยาบาลมคีวามรู ้ความเขา้ใจสถานการณแ์ละนโยบายของการใชก้ญัชาทางการแพทย ์ประโยชนจ์าก
การใช้ กลไกการออกฤทธ์ิ อาการไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน อันตรกิริยา การคัดกรอง การบริหารยาตามแผนการรักษา 
การใหค้ำาปรกึษาแกผู่ใ้ช้ และแนวปฏิบัตกิารดแูลผูป้ว่ยทีใ่ชส้ารสกดักญัชา เพือ่ใหพ้ยาบาลมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็
ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้กัญชาทางการแพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชา
ทาง การแพทย์ และออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าพยาบาลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ที่สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วย
ที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ สภาการพยาบาลได้ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตร “พยาบาล
ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (Care manager)” ระหว่างวันท่ี ๒๒–๒๔ มีนาคม 
๒๕6๔ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ช้ัน 1๒ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พยาบาลท่ีมีหน้าท่ีให้การดูแล
ผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน 
การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ  จำานวน 1๘6 คน หัวข้อการประชุม
มกีารบรรยายเรือ่งสถานการณแ์ละนโยบายการใชก้ญัชาและสารสกดักญัชาในประเทศและตา่งประเทศ นโยบายและ
ทิศทางของสภาการพยาบาลในผู้ป่วยท่ีได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ กฎหมายเก่ียวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
ในประเทศไทย แนวคิดและหลักการการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์และการใช้กัญชาในการแพทย์แผนไทย
และแผนปัจจุบัน ระบบ Endocannabinoid : เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) และผลข้างเคยีงจากการใชส้ารสกดักญัชา สารสกดักญัชาทางการแพทยกั์บการจดัการอาการ
ในกลุม่ผูป้ว่ยตา่ง ๆ  นอกจากนีม้กีารอภิปรายประเด็น Care Protocol และทมีการดูแลผูป้ว่ยทีไ่ด้รับสารสกดักัญชา
ทางการแพทย์ และกิจกรรม Workshop การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการผู้ป่วยท่ีได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
และมีการประเมินสมรรถนะการเป็น Care Manager จาก Case Based and System Based Scenario
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๘. โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สภาการพยาบาลได้จัดทำาโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ศกัยภาพและพฒันา
บทบาทของพยาบาล พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับ
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพชุมชน ระยะเวลาในการดำาเนินโครงการวันที่ 16 กรกฎาคม 
๒๕63–1๕ กรกฎาคม ๒๕66

ในปี ๒๕6๔ สภาการพยาบาลได้ดำาเนินโครงการตามแผนงานโครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
โดยศกึษาพืน้ทีท่ีส่มคัรใจ มศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มตามขอ้ตกลงความรว่มมอืทีจ่ะได้จัดทำาขึน้ สนบัสนนุใหอ้งคก์ร
ที่เกี่ยวข้องร่วมออกแบบระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในชุมชน โดยครอบคลุมระบบข้อมูล
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาแผนสุขภาพชุมชน มาตรฐานการบริการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาบริการ 
และการพฒันาศกัยภาพกำาลงัคน รวมถงึการจัดทำาแนวทางการบริการสุขภาพและกำาหนดบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาล
และบคุลากรดา้นสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง ประสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สนบัสนนุระบบการบรกิารสขุภาพ ตลอดจน
พัฒนากลไกและแนวทางการเพิ่มศักยภาพและกำากับติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน 
โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญ ดังนี้

๑. การคัดเลือกพ้ืนท่ีต้นแบบ

จากรายงานการสรุปบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
หน่วยบริการปฐมภูมิ จาก 13 เขตบริการสุขภาพ จำานวน 3๔ แห่ง มีหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น
พื้นที่ต้นแบบจำานวน 17 แห่ง ดังนี้

เขตสุขภ�พ หน่วยบริก�ร

เขตสุขภาพที่ 1 รพ.สต.หนองหอย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เขตสุขภาพที่ ๒ รพ.สต.หนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

เขตสุขภาพที่ 3 รพ.สต.ป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร

เขตสุขภาพที่ ๔ รพ.สต.วัดพระญาติการาม ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

เขตสุขภาพที่ ๕ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขตสุขภาพที่ 6 รพ.สต.ท่าพริก ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด

เขตสุขภาพที่ 7 รพ.สต.บ้านหัวขัว ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เขตสุขภาพที่ ๘ ศสม.รพ.อุดรธานี 1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เขตสุขภาพที่ 9 รพ.สต.มะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เขตสุขภาพที่ 1๐ ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำานาจเจริญ

เขตสุขภาพที่ 11 รพ.สต.บ้านบ่อทราย ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

เขตสุขภาพที่ 1๒ รพ.สต.โคกหล่อ ต.เมือง อ.เมือง จ.ตรัง
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เขตสุขภ�พ หน่วยบริก�ร

เขตสุขภาพที่ 13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1๐ สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6๒ ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕3 ทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕ ลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

๒. การประชุมสรุปงานและกิจกรรมของพ้ืนท่ีต้นแบบ

ข้อมูลการดำาเนินงานในปัจจุบันและงานที่ต้องการพัฒนาตามรูปแบบชุดกิจกรรมที่กำาหนด โดยศึกษา
ครอบคลุมกลุ่มประชากร 1๒ กลุ่ม ใน ๔ บริบท คือ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ๒) องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 3) ทอ้งที ่ (กำานนั ผูใ้หญ่บา้น) และ ๔) องคก์รชมุชน ภาคประชาชน ได้แก ่เด็กปฐมวยั (อาย ุ๐-๕ ป)ี 
วัยเด็ก (อายุ 6-1๔ ปี) เด็กและเยาวชน (อายุ 1๕-๒๔ ปี) วัยทำางาน (อายุ ๒๕-๕9 ปี) ผู้สูงอายุ (อายุ 6๐ ปีข้ึนไป) 
สตรีและทารกแรกเกิด โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มจิตเวช ผู้ป่วยระยะท้าย ภาวะฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ 
ผู้ป่วยวิกฤต ภัยพิบัติ) และคนพิการ

๓. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สภาการพยาบาลจดัการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจดับรกิารสขุภาพของหนว่ยบรกิารปฐมภูมใินสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของพยาบาลในการจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 ผูเ้ขา้รว่มประชุมเปน็พยาบาลวชิาชพีผูร้บัผดิชอบงานบรกิารปฐมภูมิ 
ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ จำานวน 17 พ้ืนท่ี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพ 13 เขต
สุขภาพ และคณะกรรมการโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำานวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่�1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕6๔

คร้ังที่�2�การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ในกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ ๐–๕ ปี) วัยเด็ก (อายุ 6–1๔ ปี) 
และวัยเด็กและเยาวชน (อายุ 1๕–๒๔ ปี) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕6๔
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การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

ด้วยสภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
การพยาบาลของประเทศท่ีมคีวามเข้มแขง็ จะสามารถสรา้งผลลพัธท์างสขุภาพทีด่ ี เพิม่พนูคณุภาพชวีติของประชาชน 
จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน

๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล

๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลสนบัสนนุการสรา้งงานวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยการวจิยัที่
ดำาเนินการจะตอ้งเป็นงานวจิยัทีม่คุีณภาพมุง่เนน้ใหเ้กดิเปน็รปูแบบและแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิในทกุบริบทการบรกิาร
สุขภาพและการบริการพยาบาล โดยคำานึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัย และนักวิจัย สภาการพยาบาลจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สภาการพยาบาลขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕3 ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
การดำาเนินโครงการวิจัยของสภาการพยาบาลหรือโครงการท่ีสภาการพยาบาลมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานวิจัย 
และโครงการวจิยัของหนว่ยงานอืน่ทีจ่ะขอดำาเนนิการทีส่ภาการพยาบาลหรือขอรับทนุสนบัสนนุจากสภาการพยาบาล 
ซึ่งมีผลการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

จัดทำาวิธีดำาเนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล โดยมีเนื้อหาจำานวน 16 บท ซ่ึงอยู่ระหว่างทบทวนร่างฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อเสนอขออนุมัติประกาศใช้ตามระเบียบของสภาการพยาบาล

จัดทำาหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติสำาหรับผู้วิจัยในการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยโดยสอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมสากลสำาหรับการวิจัย ซ่ึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ได้จัดทำาร่างแบบฟอร์มประกอบการพิจารณา
จรยิธรรมการวจิยั จำานวน 1๒ แบบฟอรม์ ซึง่อยูร่ะหวา่งทบทวนรา่งแบบฟอร์มเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการดำาเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
ประสบการณ์การวิจัย ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยท่ีเสนอให้พิจารณา 
เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกกลุ่ม จำานวน 3 โครงการ ดังนี้
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ลำ�ดับ ชื่อโครงก�รวิจัย หัวหน้�โครงก�รวิจัย

(1) การดำาเนินการขององค์กรพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและ
การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพยาบาลประจำาการ (Nursing Service 
Organizations’ Operations to Promote Moral Behaviors and Ethical 
Decision Making of Nurse Administrators and Staff Nurses)

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

(๒) ประเดน็ขดัแยง้ทางจรยิธรรมและการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม จากประสบการณข์อง
หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำาการ (Ethical Dilemmas and Ethical 
Decision Making from Experiences of Head Nurses and Staff Nurses)

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

(3) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการสื่อสารด้วยสติระหว่างพยาบาลจิตเวช
กับผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว (The Development of Ethical 
Communication with Mindfulness Guideline between Psychiatric 
Nurses and Aggressive Behavior Clients)

นางบุญพา ณ นคร

๒. ให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการท�าวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล 

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้ความสำาคัญกับ
การส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการทำาวิจัย
ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕6๒ จำานวน ๘ ทุน ปี พ.ศ. ๒๕63 จำานวน 1 ทุน

ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ โครงการวจิยัซึง่ไดร้บัทนุในป ีพ.ศ. ๒๕6๒ ทีด่ำาเนนิการแลว้เสรจ็ ๕ โครงการ ผลงานวิจัย
ทุกโครงการได้จัดทำาโปสเตอร์ออนไลน์นำาเสนอในงานประชุมวิชาการประจำาปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล คร้ังท่ี 7 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี สภาการพยาบาล สำาหรับทุนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 
ประจำาปี ๒๕6๔ ไม่มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การให้ทุนวิจัย

๓. ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประสบการณ์ และผลการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

คณะกรรมการสภาการพยาบาลอนุมัติให้ทุนเพื่อทำาวิจัยชุดโครงการวิจัยประสบการณ์ และผลการจัดการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เพื่อการเรียนรู้
ประสบการณก์ารจดัการอบรม และแสดงผลลัพธก์ารอบรมในรปูแบบดงักล่าวในเชงิวชิาการเพือ่การพฒันาการจดัการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 โครงการ เป็นเงิน 3๒๒,79๕.๐๐ บาท ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อโครงก�รวิจัย ทุนสนับสนุน

โครงการที่ 1 ศึกษาประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training

ดำาเนินการวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 
งบประมาณ 7๘,6๕๐.๐๐ บาท
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ลำ�ดับ ชื่อโครงก�รวิจัย ทุนสนับสนุน

โครงการที่ ๒ ประเมนิผลการจดัการฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรปูแบบ Post 
Baccalaureate Residency Training ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย 
ได้แก่
 ๒.1 ศกึษาประสบการณช์วีติของการเปล่ียนสถานะจากพยาบาล
ใหมสู่พ่ยาบาลท่ีผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรปูแบบ Post 
Baccalaureate Residency Training ในแต่ละสาขา

ดำาเนินการวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕6๕ 
งบประมาณ 1๒3,๕3๐.๐๐ บาท

 ๒.๒ ผลของหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ 
Post Baccalaureate Residency Training ต่อสมรรถนะและ
ทักษะท่ีได้รับ และประสบการณ์ของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ
ในงาน หลังผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ 
Post Baccalaureate Residency Training

ดำาเนินการวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕6๕ 
งบประมาณ 77,16๕.๐๐ บาท

โครงการที่ 3 การศกึษาผลสำาเรจ็ของการจดัการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ในเร่ือง
ค่าใช้จ่ายและอัตราการคงอยู่ในหน่วยง่านหรือองค์กร (Retention 
rate) ของผู้ผ่านการอบรม ในระยะเวลา 3, ๔, ๕ ปี หลังสำาเร็จ
การอบรม

ดำาเนนิการวจิยั ป ีพ.ศ. ๒๕6๕-๒๕67
งบประมาณ ๔3,๔๕๐.๐๐ บาท

๔. การจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ คร้ังท่ี ๗ เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี 

สภาการพยาบาล

ในปี พ.ศ. ๒๕63 สภาการพยาบาลแต่งต้ังคณะกรรมการอำานวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัย
ทาง การพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (The 7th National Nursing Research Conference: Trends, 
Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era) เพ่ือทำาหน้าท่ีอำานวยการ 
วางแผน และสนบัสนนุให้การจดัการประชุม ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ เพ่ือเฉลมิฉลองการครบรอบ 36 ป ีสภาการพยาบาล 
แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 การจัดประชุมจึงต้องเลื่อนไปจัด
ในปี พ.ศ. ๒๕6๕
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การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล แถลงการณ์ และการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ

๑.  การให้ความเห็นต่อ (ร่าง) การก�าหนดสายงานฯ การก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารอัตราก�าลัง และค�าอธิบายลักษณะงาน ของกองการพยาบาล 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยกองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือมายัง

สภาการพยาบาลเพือ่ขอความเหน็ในเรือ่งตา่ง ๆ  สภาการพยาบาลได้มกีารประชมุโดยคณะทำางานเฉพาะกิจพจิารณา
หารือ เพื่อให้ความคิดเห็นดังนี้

1.1�ก�รพจิ�รณ�ใหค้ว�มเหน็ในก�รขอกำ�หนดส�ยง�นวชิ�ก�รพย�บ�ล�ตำ�แหน่งนักวชิ�ก�รพย�บ�ล�
ให้ได้สิทธไิดร้บัเงนิประจำ�ตำ�แหนง่ประเภท�ระดับชำ�น�ญก�รและระดับชำ�น�ญก�รพเิศษ�เช่นเดียวกับส�ยง�น
พย�บ�ลวิช�ชีพ

สภาการพยาบาลไดม้กีารจดัประชมุพจิารณาการกำาหนดสายงานดงักลา่วแลว้ในวันที ่3๐ กรกฎาคม ๒๕6๔ 
เห็นควรกำาหนดให้ตำาแหน่งนักวิชาการพยาบาลเป็นวิชาชีพเฉพาะและได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง เนื่องจากผู้ดำารง
ตำาแหน่งนักวิชาการพยาบาล นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในฐานะนักวิชาชีพแล้ว
ยังต้องทำาหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ พัฒนางานวิจัยเพื่อนำาผลไปพัฒนาการบริการวิชาชีพ ลักษณะงานของ
สายงานวชิาการพยาบาล มลีกัษณะงานทีม่คีวามเปน็วชิาชพีเฉพาะ และเปน็งานด้านวจัิยและพัฒนา ส่งเสริมกจิการ
พยาบาลไทยสู่ความเป็นสากล และมีแนวโน้มของการขาดแคลนผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำารงตำาแหน่งนักวิชาการ
พยาบาลมากข้ึน ดังน้ันการกำาหนดให้สายงานวิชาการพยาบาลเป็นสายงานท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจำาตำาแหน่งตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง ระดับชำานาญการและระดับชำานาญการพิเศษ 
จึงมีความสอดคล้องกับลักษณะงานของตำาแหน่งในสายงานวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงานที่ขาดแคลนในภาคราชการ 
ซึ่งไม่สามารถให้บุคลากรอื่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นสายงานท่ีปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนางานด้าน
วิชาการพยาบาล ให้มีมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ตามหนังสือท่ี สภ.พ.๐1/๐1๘/๔๔๘ 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕6๔

1.2�ก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังท�ง�
ก�รพย�บ�ลในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคไวรัสโคโรน��2019�ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดตำ�แหน่ง
ประเภทวิช�ก�รระดับชำ�น�ญก�รพิเศษ�(ชั่วคร�ว)�ส�ยง�นพย�บ�ลวิช�ชีพ

สภาการพยาบาล ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพระดับชำานาญการ 
เพื่อให้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ และสามารถเข้าสู่ตำาแหน่งชำานาญการพิเศษได้ทุกคน 
และสภาการพยาบาลมีการจัดประชุมพิจารณาในเรือ่งดังกล่าวในวันที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕6๔ เห็นชอบในหลักการ
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และวิธีการบริหารอัตรากำาลังทางการพยาบาลที่กำาหนดให้พยาบาลผู้มีความรู้ ทักษะที่สามารถเทียบได้กับระดับ
ชำานาญการพเิศษ พฒันาพยาบาลรุน่ใหมร่ว่มกับทีมพยาบาลอยา่งต่อเนือ่ง เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ เปน็ผู้จัดระบบ
เฉพาะกลุ่มเฉพาะโรคโดยเฉพาะสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐19 
เป็นการสร้างระบบใหม่ในสถานการณ์สาธารณภัย จึงให้ข้อคิดเห็นดังนี้

1. พยาบาลวชิาชพีระดบัชำานาญการ เปน็ผู้มปีระสบการณ ์ความรู้ ความชำานาญในการประกอบวชิาชพี
และสามารถเข้าสู่ตำาแหน่งชำานาญการพิเศษได้ทุกคน

๒. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานมากกว่า ๘ ปี นับได้ว่าเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงในการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วย เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะดังต่อไปนี้

๒.1 เป็นผู้ท่ีมีการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสูง สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่ยากมาก

๒.๒ เป็นผู้ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทักษะ สอน หรือนิเทศงานให้กับพยาบาลวิชาชีพจบใหม่
และบุคลากรสุขภาพอื่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

๒.3 เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลและบุคลากรสุขภาพทักษะผสมผสานสำาหรับการดูแลประชาชน
เฉพาะกลุ่ม ผู้ป่วยเฉพาะโรคในการบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ

๒.๔ เป็นผู้จัดระบบ พัฒนาระบบการบริการสุขภาพและการพยาบาล ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ประสบการณ์ การหาความรู้เพิ่มเติม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน/ผู้ป่วย แม้ในสถานการณ์ขาดแคลนที่มีจำานวนพยาบาลน้อยกว่าความต้องการของผู้ป่วย

3. การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชำานาญการในสถานการณ์สาธารณภัยท่ีมีการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของโรคอุบัติใหม่ COVID-19

3.1 ปฏบิตังิานในฐานะบคุลากรด่านหนา้อยา่งเต็มความสามารถด้วยความรู้ทกัษะทางการพยาบาล 
ทั้งด้านการป้องกันการแพร่ระบาด และตอบโต้กับภัยพิบัติในสถานการณ์ที่ยาก มีความไม่แน่นอน และผันผวน
ตลอดเวลา

3.๒ เป็นผู้วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงในงาน จัดการทรัพยากรให้เพียงพอกับความต้องการ
รับผิดชอบหน้าที่ แนะนำา กำากับ ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน

3.3 เป็นทมีงานหรอืผูน้ำาสำาคญัในการสรา้งนวตักรรม แนวปฏบิติั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค ในระหว่างสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID-19

3.๔ เป็นผู้สร้างหรือจัดระบบ และกำากับระบบการบริการใหม่ ในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 
COVID-19 ให้ดำาเนินไปได้ตามมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕6๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕6๔ 
มคีวามเหน็วา่ 1) พยาบาลวชิาชพีระดบัชำานาญการ และ ๒) พยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานมากกวา่ ๘ ปี มศีกัยภาพ
ในการครองตำาแหน่งระดบัชำานาญการพเิศษ ดงันัน้พยาบาลวชิาชพีทีค่าดวา่จะเกษยีณอายใุนปงีบประมาณ ๒๕6๕–
๒๕67 จึงเป็นกลุ่มวิชาชีพท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนรอบด้าน ในการเข้าสู่ตำาแหน่งระดับชำานาญการพิเศษ ตามหนังสือท่ี 
สภ.พ.๐1/๐6/๐๔๔ ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕6๔
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1.3�พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคำ�อธิบ�ยลักษณะง�นของส�ยง�นพย�บ�ลวิช�ชีพและส�ยง�น
วิช�ก�รพย�บ�ล

กองการพยาบาล สำานกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ ไดข้อความเหน็เกีย่วกบั (รา่ง) คำาอธบิายลกัษณะงานของ
สายงานพยาบาลวชิาชพีและสายงานวิชาการพยาบาล ตามหลักเกณฑ์และอตัราเงินเพ่ิมสำาหรับตำาแหนง่ทีม่เีหตุพิเศษ
ของขา้ราชการพลเรอืน เพือ่เปน็ขอ้มลูประกอบการพิจารณาขอปรับอัตราเงินเพ่ิมสำาหรับผู้ปฏบิติังานด้านสาธารณสขุ 
(พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

สภาการพยาบาล โดยคณะทำางานเฉพาะกจิฯ ได้มกีารประชมุเพือ่หารอืและใหค้วามเหน็ต่อ (รา่ง) คำาอธบิาย
ลักษณะงานของสายงานพยาบาลวิชาชีพและสายงานวิชาการพยาบาล พิจารณาเห็นว่าไม่ควรเขียนแยกออกจาก
สายงานพยาบาลวชิาชพี ควรทีจ่ะศกึษาเทยีบเคยีงกบัสายงานอืน่ ๆ  ในการขอปรับอตัราเงนิเพ่ิมในสายงานวชิาการ 
และควรเขียนลักษณะงานในรูปแบบคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับสายงานพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงเป็นงานยากที่ทำาให้
เกิดประโยชน์กับประชาชนในภาพใหญ่ ทั้งด้านการกำากับดูแลพัฒนาและเพิ่มคุณภาพการพยาบาลทั้งระบบ และ
ลักษณะงานอาจเทียบได้กับการเป็นผู้ชำานาญการ ชำานาญการพิเศษ เช่ียวชาญฯ และได้ส่งข้อคิดเห็นให้กองการพยาบาล
ปรบัแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของสภาการพยาบาล ตามหนงัสอืที ่สภ.พ.๐1/๐1/7๐๔ ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน ๒๕6๔

๒.  การให้ความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เร่ืองมาตรฐานสถานพยาบาลท่ีให้บริการเก่ียวกับ เวชศาสตร์จีโนม
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่ง 

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองมาตรฐานสถานพยาบาลท่ีให้บริการเก่ียวกับเวชศาสตร์จีโนม ให้สภาการพยาบาล
พิจารณาในระดับสภาวิชาชีพ

สภาการพยาบาลได้แต่งต้ังคณะทำางานเฉพาะกิจจัดการประชุมแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นเร่ืองบทบาทของ
พยาบาลเก่ียวกับเวชศาสตร์จีโนม โดยมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ถึงบทบาทของพยาบาลในเร่ือง เวชพันธุศาสตร์
และจีโนมิกส์ ซึง่เปน็ศาสตรส์าขาใหมท่ีเ่ขา้สูป่ระเทศไทย และไดน้ำาเสนอตอ่คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/๒๕6๔ เมื่อวันที่ 1๘ มกราคม ๒๕6๔

“เวชศ�สตร์จีโนม” หมายความว่า การแพทย์ที่อาศัยเทคโนโลยีพันธุศาสตร์เพ่ือวินิจฉัย ดูแลรักษา 
พยากรณ์โรค และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค

“ก�รแพทยจี์โนมิกส”์ คอื กระบวนการวนิจิฉยั รกัษา ใหค้ำาปรกึษา ปอ้งกนั ส่งเสรมิ ฟืน้ฟสูขุภาพหรอื
ลดภาวะแทรกซ้อนโดยการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลจำาเพาะอย่างอื่นในการวินิจฉัยทำานายหรือค้นหาโรค 
หรือภาวะทางพันธุกรรม

บทบาทของพยาบาลกบัการใหค้ำาปรกึษาดา้นเวชพนัธศุาสตรแ์ละจโีนมกิส ์พยาบาลวชิาชพีผูท้ำาหนา้ทีใ่นการ
ให้คำาปรึกษา การปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้กระบวนการวางแผนให้การพยาบาล
ระดบับคุคลและครอบครวั โดยเน้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการดแูลตนเองใหค้รอบคลมุ ๔ มติิ ไดแ้ก ่การสง่เสรมิ 
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วยและความพิการ และการป้องกันโรค

คณะกรรมการสภาการพยาบาลเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยให้คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ให้บริการ
เกีย่วกบัเวชศาสตรจ์โีนมตอ้งมคีณุสมบัตติามท่ีสภาการพยาบาลประกาศกำาหนด และได้สง่ขอ้คดิเหน็ให้ผูอ้ำานวยการ
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตามหนังสือที่ สภ.พ.๐1/๐1/๐๒1 ลงวันที่ 19 มกราคม ๒๕6๔

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

68



๓.  การให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุข

และบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ...
เน่ืองจากปัจจุบันข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขจำานวนหลายแสนคนทั้งสายงานวิชาชีพ 

สายงานสนับสนุน สายงานวิชาการ สายงานบริหารต่าง ๆ  นับร้อยสายงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล 
การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค การฟืน้ฟสูขุภาพ เพือ่ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุทีม่มีาตรฐาน
อย่างทั่วถึงมีความเสมอภาค แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ขอความอนุเคราะห์มายังสภาการพยาบาลพิจารณา 
ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ...

สภาการพยาบาลในฐานะผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้จัดประชุมพิจารณาร่าง
ฉบับดังกล่าว โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่าง ๆ  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕6๔ ผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะออกพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้มีความเห็นส่งให้
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ ตามหนังสือที่ สภ.พ.๐1/๐3/๒16 ลงวันที่ 1๕ กรกฎาคม ๒๕6๔ ดังนี้

1. หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ ไม่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร
กับการมีพระราชบัญญัติดังกล่าว

๒. คณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข หรือ ก.สธ. มีองค์ประกอบที่โน้มเอียง
เอื้อประโยชน์กลุ่มบุคคลบางกลุ่ม และไม่มีบุคคลที่มีความเป็นกลางในองค์ประกอบของคณะกรรมการ

3. การจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากรมอันเป็นการเพิ่มภาระ
งบประมาณที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๔.  บันทึกข้อตกลงโครงการ Life Begin with GHB 

ระหว่างสภาการพยาบาลกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน การตลาด 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Life Begin with GHB ระหว่างสภาการพยาบาล
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งสินเชื่อและเงินฝากได้สะดวกยิ่งขึ้น เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕6๔ 
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
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ผลการดำาเนินงาน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

งานมาตรฐานการศึกษา 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

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

ผลการด�าเนินงาน

๑. การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 

รวมจำานวน ๒3 สถาบัน ดังนี้
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
๕) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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1๐) วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ
11) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1๒) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
13) คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
17)  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

(ปีที่ ๕ ของการเปิดดำาเนินการ)
1๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปีที่ ๔ ของการเปิดดำาเนินการ)
19) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี (ปีที่ 3 ของการเปิดดำาเนินการ)
๒๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ปีที่ 3 ของการเปิดดำาเนินการ)
๒1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (ปีที่ 3 ของการเปิดดำาเนินการ)
๒๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร (ปีที่ ๒ ของการเปิดดำาเนินการ)
๒3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ปีที่ ๒ ของการเปิดดำาเนินการ)

๒.  การให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันท่ีจะเปิดสอนหลักสูตร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันท่ีจะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน ๒ สถาบัน ดังนี้
(1) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(๒) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

๓. การให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร 
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 
ดังนี้

3.1�ให้คว�มเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�ส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์ รวมจำานวน 17 หลักสูตร
●● หลักสูตรระดับปริญญ�เอก จำานวน 3 หลักสูตร ได้แก่

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๒) พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕)

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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●● หลักสูตรระดับปริญญ�โท จำานวน 1๔ หลักสูตร ได้แก่

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

(3) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

(๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

(๕) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

(6) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

(7) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

(๘) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(9) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕)

(1๐) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕)

(11) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕)

(1๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕)

(13) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕)

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(1๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
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3.2�ให้คว�มเห็นชอบหลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต รวมจำานวน 1๕ หลักสูตร 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(3) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

(๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม

(๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำาหรับผู้สำาเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์(6) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๕)

(7) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕) สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๕) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

(9) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

(1๐) Bachelor of Nursing Science Program International 
Program (New Curriculum 2021)

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

(11) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๕)
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(1๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำาหรับผู้สำาเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๕)

(13) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

(1๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(1๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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3.3�ให้ก�รรับรองหลักสูตรประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล รวมจำานวน 1๕ หลักสูตร ดังนี้ 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

(๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) 
(หลักสูตรภาคพิเศษ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

(3) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จังหวัดนนทบุรี

(๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

(๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕6๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

(6) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(7) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

(๘) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(9) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(1๐) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

(11) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(1๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
วิทยาเขตอุดรธานี

(13) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

(1๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

(1๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๕) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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3.4�ให้ก�รรับรองหลักสูตรประก�ศนียบัตรพนักง�นให้ก�รดูแล รวมจำานวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

ลำ�ดับ �หลักสูตร� สถ�บัน

(1) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(๒) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๔)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

(3) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๔) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

(๕) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๔)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

(6) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕6๕)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

๔.  การให้ความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�า

หลักสูตร และ/หรือปรับเน้ือหาหลักสูตร ในหลักสูตรท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

สภาการพยาบาลแล้ว 
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำาหลักสูตร และ/

หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน 
๕๔ หลักสูตร ประกอบด้วย

๔.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวน 1๒ หลักสูตร
๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    จำานวน 39 หลักสูตร
๔.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  จำานวน   3 หลักสูตร

๕. การให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการรับนักศึกษา 
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน ๔6 สถาบัน ประกอบด้วย
๕.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    จำานวน ๔๕ สถาบัน
๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  จำานวน   1 สถาบัน
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๖.  การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพ่ือขอสอบข้ึนทะเบียน 

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
มีผู้สำาเร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ ขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียน

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน 9 คน

ลำ�ดับ วุฒิก�รศึกษ�/สถ�บัน/ประเทศ
จำ�นวน� 
(คน)

มีสิทธิสมัครสอบคว�มรู้
เพื่อรับใบอนุญ�ต

(1) Bachelor of Science in Nursing จาก Kristianstad University 
ประเทศสวีเดน

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(๒) Bachelor of Nursing จาก University of South Australia 
ประเทศออสเตรเลีย

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(3) Bachelor of Science in Nursing จาก KOREA ARMED FORCED 
NURSING ACADEMY: KAFNA สาธารณรัฐเกาหลี

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(๔) Bachelor of Nursing จาก Faculty of Health Sciences, 
University of Muhammadiyah Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(๕) Bachelor of Nursing จาก Faculty of Health Sciences, 
University of Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(6) Bachelor of Nursing จาก Universitas Muhammadiyah 
Jember ประเทศอินโดนีเซีย

3 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(7) Bachelor of Nursing จาก AP Hogeschool, Antwerpen
ประเทศเบลเยี่ยม

1 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๗. เร่ืองอ่ืน ๆ
7.1 ปรบัปรงุประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งการจดัเตรียมความพรอ้มในการจดัตัง้สถาบนัและเปดิสอนสาขา

วิชาพยาบาลศาสตร์ ข้อ 13.1 คำาจำากัดความ “ผู้บริหาร” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๒ ในเรื่องคุณสมบัติของ
ผู้บริหารระดับรอง

7.๒ ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์) จากเดิม ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท 
และการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากเดิม 1๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท
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7.3 จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำานวน ๒ ครั้ง 
ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ สภาการพยาบาล

●● ครั้งที่ 1 การประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕6๔
●● คร้ังท่ี ๒ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPex) เม่ือวันท่ี ๒1 มิถุนายน ๒๕6๔

๘. การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี ๖
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ 

วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕6๕ จดัประชมุวชิาการพยาบาลศาสตร์ศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 6 เร่ือง “การปฏรูิปการจดัการ
ศกึษาพยาบาลเพือ่ผลติพยาบาลสำาหรบัระบบสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลง : ขอ้เสนอเชิงนโยบาย Transforming nursing 
education in a changing healthcare system: Policy recommendation” ระหว่างวันที ่13–1๔ สงิหาคม 
๒๕6๔ ในรปูแบบ Virtual Conference โดยได้รับเกยีรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน ์ รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม เปน็ประธานการเปิดประชมุ และปาฐกถาเรือ่ง “นโยบาย
และแนวทางการอุดมศึกษาในสังคมวิถีปกติใหม่เพ่ือความเป็นเลิศในการผลิตคนด้านสุขภาพ” และ รศ.ดร.ทัศนา 
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการผลิตพยาบาลสำาหรับระบบสุขภาพในสังคมปกติใหม่” 
โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา อาจารย์พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิต กรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วม
ประชุมกว่า 1,๐๒๐ คน

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย (Recommendations) ในการจัดการศึกษาพยาบาล
เพ่ือผลิตพยาบาลสำาหรับระบบสุขภาพในอนาคต และสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และพิจารณาร่างหลักสูตรการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนท่ีหน่ึง 
และรองประธานคณะกรรมการจัดทำาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตระหว่างและ
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐19 รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการฯ 
และคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายฯ ร่วมนำาเสนอ และอภิปรายประเด็นนโยบายจากการประชุมย่อยพิจารณา
รา่งข้อเสนอเชิงนโยบาย ระหว่างเดอืนตลุาคม ๒๕6๒–กรกฎาคม ๒๕63 รวม ๕ ประเดน็ ไดแ้ก ่Transformative 
Education for Future Nurses, Curriculum Design for Future Nurses and Health System, Community 
Engaged Nursing Education, Research and Innovation in Nursing Education และ Accreditation for 
Institutional Development โดยผู้เข้าประชุมได้ร่วมอภิปรายเพื่อให้มีระบบการจัดการศึกษาพยาบาลที่ทันสมัย 
สนองตอบตอ่ความตอ้งการดา้นสขุภาพของประชาชนในสงัคมปกติใหม ่มภีาคีเครอืข่ายความร่วมมอืระหวา่งสถาบนั
การศกึษาพยาบาล และเครอืข่ายผูเ้กีย่วขอ้งผนกึพลังปฏรูิปการศกึษาพยาบาล รวมทัง้มขีอ้เสนอเชงินโยบาย (Policy 
Recommendations) เพื่อผลิตพยาบาลผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับระบบสุขภาพในอนาคตต่อไป

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

Annual Report 2021 
Thailand Nursing and Midwifery Council

77



๙.  การประชุมวิชาการเร่ืองการศึกษาพยาบาลเพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการสาธารณสุข
สภาการพยาบาลตระหนกัถงึความสำาคญัของความรว่มมอืกันระหวา่งสภาการพยาบาลกับคณะกรรมการปฏริปู

ประเทศด้านการสาธารณสุข จึงได้จัดทำาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต้นแบบ โดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลทกุสงักดั เพือ่เปน็กลไกสำาคญัในการสรา้งบคุลากรพยาบาลทีม่คีณุลักษณะสอดคล้องกบัความต้องการของ
สังคมสูงอายุ และได้จัดประชุมวิชาการเร่ืองการศึกษาพยาบาลเพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข 
เมือ่วนัที ่๒9 มนีาคม ๒๕6๔ ณ หอ้งประชมุราชนครินทร์ ชัน้ ๔ สภาการพยาบาล โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้้แทน
สถาบนัการศกึษาพยาบาลมคีวามรูค้วามเขา้ใจนโยบายและทศิทางการจัดการศกึษาพยาบาลเพ่ือการปฏรูิปประเทศ
ด้านการสาธารณสุข บทบาทของสถาบันการศึกษาในการสร้างวิชาชีพการพยาบาลรองรับสังคมสูงอายุปกติวิถีใหม่ 
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข เพ่ือขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขต่อไป โดยได้รับเกียรติ
จาก ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข บรรยายพิเศษเร่ือง 
“วิชาชีพการพยาบาล : A big rock เพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข” รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ดา้นการสาธารณสขุ” และ รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุอปุนายกสภาการพยาบาล คนทีห่นึง่ บรรยายพิเศษเร่ือง “แนวทาง
การใชห้ลกัสตูรตน้แบบสงัคมปกตวิถิใีหม ่เพือ่รว่มขับเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ” นอกจากนัน้ยงัมผู้ีนำาทางการศกึษา
พยาบาลจากหลากหลายหน่วยงานและสถาบันร่วมบรรยายและเสวนาด้วย ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ผูบ้ริหารสภาการพยาบาล ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาพยาบาล และผู้เกีย่วขอ้งทัง้จากภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วมประชุมจำานวนกว่า ๔๐๐ คน
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๑๐.  การประชุมวิชาการ “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับ

หลังปริญญาตรี”
สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี” ระหว่าง

วันที่ ๒9–3๐ พฤศจิกายน ๒๕6๔ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบและเข้าใจในนโยบายสภาการพยาบาลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และการจัดการ
ฝกึอบรมหลงัปรญิญาตร ีรวมท้ังแนวทางในการนำาหลกัสตูรไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของพยาบาลหลงัปรญิญาตรี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายสภาการพยาบาลและนโยบายของประเทศ 
โดยมีผู้บรหิารสถาบนัการศกึษาพยาบาล ประธานหลกัสตูรทกุหลกัสตูร หวัหนา้ฝา่ยการพยาบาล/ผูบ้รหิารพยาบาล
ของหนว่ยงาน ทัง้จากภาครฐัและเอกชน กรรมการสภาการพยาบาลและผูบ้รหิารสภาการพยาบาล เขา้รว่มประชุม
ในรูปแบบ Virtual Conference กว่า ๔๒๐ คน
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งานการศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.) ของสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการรับรองสถาบัน 
ทีจั่ดการศึกษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร ์รบัรองหลกัสตูรและโครงการอบรมระยะสัน้ การจัดการศกึษาตอ่เนือ่ง
ดว้ยตนเองสำาหรบัสมาชกิ กำาหนดและบันทึกหนว่ยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ง เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ที่เข้าศึกษาอบรมได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การรับรองสถาบันท่ีจัดการศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ 
ศนูยก์ารศกึษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ใหก้ารรบัรองสถาบนัทีจ่ดัการศกึษาต่อเนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร ์

และรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้นเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้
1.1 รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน 6๕ แห่ง ดังนี้

1) สถาบันหลัก จำานวน ๒๒ แห่ง (สมัครใหม่ จำานวน  -  แห่ง ต่ออายุ จำานวน ๒๒ แห่ง)
๒) สถาบันสมทบ จำานวน 39 แห่ง (สมัครใหม่ จำานวน 3 แห่ง ต่ออายุ จำานวน 36 แห่ง)
3) สถาบันสมทบ ที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำาหรับบุคลากรในหน่วยงาน จำานวน ๔ แห่ง

1.๒ สรุปสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
รวมจำานวนท้ังส้ิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕6๔ มีสถาบันหลัก จำานวน 7๘ แห่ง สถาบันสมทบ จำานวน 139 แห่ง 
และสถาบันสมทบที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำาหรับบุคลากรในหน่วยงาน จำานวน 7๘ แห่ง

๒. การรับรองหน่วยคะแนนโครงการการศึกษาต่อเน่ืองและหน่วยคะแนนรายบุคคล
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ให้การรับรองหน่วยคะแนนโครงการการศึกษาต่อเนื่องและ

หน่วยคะแนนรายบุคคล เพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้
๒.1 รับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น รวมจำานวน 1,๐1๐ โครงการ
๒.๒ รับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล  รวมจำานวน 1,3๔๔ ราย

๓. การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และจ�านวนผู้ผ่านการอบรม
สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ปี พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้
3.1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

(1) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล จำานวน 6 หลักสูตร
(1.1) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(1.๒) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
(1.3) สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(1.๔) สาขาสารสนเทศทางการพยาบาล
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(1.๕) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
(1.6) สาขาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิและการพยาบาลเวชปฏิบัติในชุมชน

(๒) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Nursing Residency 
Training ต้นแบบ จำานวน ๕ หลักสูตร

(๒.1) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก
(๒.๒) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
(๒.3) สาขาการพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยา
(๒.๔) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด
(๒.๕) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช

(3) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ  จำานวน ๔๕ หลักสูตร
(3.1) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำานวน 36 หลักสูตร
(3.๒) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency 

Training จำานวน 9 หลักสูตร
3.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

(1) จำานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ต้ังแต่ปี ๒๕๔6 ถึง 31 ธันวาคม 
๒๕6๔ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำานวน 71,3๕1 คน

(๒) จำานวนผูผ้า่นการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิติั ต้ังแต่ป ี๒๕๔7 
ถึง 31 ธันวาคม ๒๕6๔ ทุกสาขารวม จำานวน 39,76๕ คน จำาแนกเป็นสาขาต่าง ๆ  ดังนี้

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

(1) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ๒9,๐3๘

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

39

(3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 1,39๘

(๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1,๔31

(๕) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ๔,๔๒๐

(6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 7๔6

(7) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 1,7๔9

(๘) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด ๔๒๘

(9) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด ๔7๕

(1๐) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ๔1

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 39,765
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๔. งานจัดการศึกษาด้วยตนเองส�าหรับสมาชิกจากหนังสือวิชาการ/บทความวิชาการ
ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ ศนูยก์ารศึกษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตรไ์ดป้รบัชดุบทความวชิาการเปน็หนังสอืวชิาการ

เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเอง จำานวน 3 เล่ม

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

เล่มที่ ๒๐ พยาบาลนำาการจัดการ 
ภาวะนำ้าหนักเกิน
(3๐ หน่วยคะแนน)

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

1-31 ธันวาคม ๒๕6๔ 3๐,๐๒6

เล่มที่ ๒1 การใช้สารสกัดกัญชาทาง 
การแพทย์ สำาหรับพยาบาล
(๘ หน่วยคะแนน)

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ 16 เมษายน– 
31 ธันวาคม ๒๕6๔

9,3๕6

เล่มที่ ๒๒ แผลและการดูแลแผล
(๒๐ หน่วยคะแนน)

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ 1 พฤศจิกายน– 
31 ธันวาคม ๒๕6๔

๕,1๒๔

๕. การบันทึกคะแนนและออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ดำาเนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ ขึ้นทะเบียนและ

ออกหนังสือรับรองสำาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้
๕.1 การบันทึกหน่วยคะแนน

ลำ�ดับ ร�ยก�ร จำ�นวน

(1) สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ บันทึกข้อมูลและคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม 
ส่งให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

1,๐๕9
โครงการ/หลักสูตร

(๒) การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดและพยาบาลจิตอาสา กรณีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 (7 วันขึ้นไป) 
ได้รับ ๒๐ หน่วยคะแนน

69,๒๔1 คน

(3) การปฏิบัติงานพยาบาลจิตอาสาฉีดวัคซีน ได้รับวันละ ๕ หน่วยคะแนน
  โครงการของสภาการพยาบาล
  โครงการอื่น ๆ

1,๘7๐ คน
1,๐1๒ คน
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๕.๒ การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสำาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ลำ�ดับ หลักสูตรก�รฝึกอบรม
จำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียน�(คน)

ในปี�พ.ศ.�2564
รวมจำ�นวน�(คน)
ผู้ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น

(1) พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ๕๔๕ ๒๘,13๔

(๒) พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
(หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

1๐ 1๐

(3) พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 3 17๕

(๔) การให้ยาเคมีบำาบัด 16๘ ๘,3๒7

๖. การจัดท�า (ร่าง) ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์มีการดำาเนินการจัดทำา (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล 

และปรับแก้ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้
1)  (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๔
๒) ประกาศสภาการพยาบาลเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการขอข้ึนทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาต่าง ๆ
3)  ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งการกำาหนดกจิกรรมการศกึษาต่อเนือ่งและการกำาหนดหนว่ยคะแนน

ของพยาบาลเวชปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕6๔
๔)  ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ใน

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (โรคโควิด-19)
๕) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
6) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต ฉบับที่ ๒
7)  ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งมาตรฐานการเตรียมความพรอ้มในการจดัการฝกึอบรมประเภทท่ี 1 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภข์องสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕6๔

๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕6๔ เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ที่ดำาเนินการในปัจจุบัน มี 1 เว็บไซต์ ได้แก่ 

www.cnethai.org เพื่อให้สมาชิกทำาแบบทดสอบจากการลงทะเบียนซ้ือหนังสือวิชาการหรือบทความวิชาการ 
สภาการพยาบาลมีการพัฒนาระบบที่เก่ียวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ โดยโปรแกรมใหม่ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นการใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 7 ระบบ ได้แก่

1) การขอหน่วยคะแนนรายบุคคล
๒) การลงทะเบียนบทความวิชาการ
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3) การรับรองสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
๔) การรับรองหลักสูตรเฉพาะทาง
๕) การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น
6) การบันทึกหน่วยคะแนน
7) การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม

การตรวจสอบหนว่ยคะแนน และการยืน่คำาขอตา่ง ๆ  ของสมาชกิและสถาบนั จะสามารถยืน่คำาขอผา่นระบบ
เว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก ใน www.tnmc.or.th

งานสอบความรู้เพ่ือข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา 3๐ กำาหนดใหผู้ม้สีทิธขิึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ต้องสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรองและผ่านการสอบความรู้
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ เพื่อให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพมั่นใจว่าจะได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การจัดสอบความรู้เพ่ือข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 ยงัคงเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

เพือ่ปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 และขอ้จำากดัของจำานวนทีน่ัง่สอบ สภาการพยาบาล
ได้ดำาเนินการจัดสอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยกำาหนดให้ผู้สอบความรู้ฯ 
๘ รายวิชาใน 1 วัน จำานวน 3 ครั้ง สรุปผลการจัดสอบได้ดังนี้
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ร�ยก�ร
ครั้งที่�1/2564

27-28�มีน�คม�2564
(คน)

ครั้งที่�2/2564
26-27�มิถุน�ยน�2564

(คน)

ครั้งที่�3/2564
16�ตุล�คม�2564

(คน)

จำ�นวนรวม
(คน)

ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ�ชั้นหนึ่ง

จำานวนผู้สมัครสอบ ๕,37๘ 7,๒11 ๒,๔37 1๕,๐๒6

สอบครั้งแรก ๕,131 ๔,๒๔๐ ๕๐1 9,๘7๒

สอบแก้ตัว ๒๔7 ๒,971 1,936 ๕,1๕๔

สอบผ่าน ๘ วิชา ๒,376 ๕,๒๘๘ 1,๔๘๐ 9,1๔๔

สอบผ่าน 7 วิชา 
(ยกเว้นวิชาผดุงครรภ์)

1๕๕ 371 113 639

๒. การข้ึนทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลไดด้ำาเนินการข้ึนทะเบยีนสมาชกิสามญัสภาการพยาบาล ใหแ้กผู่ส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนั

การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ท่ีมีคุณสมบัติและดำาเนินการถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้

สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง จำานวน 9,๘71 คน
สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง  จำานวน   – คน

๓. การข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ การพยาบาล ให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและ
สอบความรู้ฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำาหนด ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จำานวน 9,1๔๔ คน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง   จำานวน   639 คน

๔. การประเมินความรู้กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ
สภาการพยาบาลจัดให้มีการประเมินความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ เนื่องจากใบอนุญาตฯ 

เดมิขาดอาย ุโดยจัดใหม้กีารประเมนิความรู ้จำานวน 3 ครัง้ ซึง่มผีลการประเมนิความรูใ้นภาพรวมทัง้ 3 ครัง้ ดังนี้
4.1�กรณมีหีลกัฐ�นก�รเกบ็หนว่ยคะแนนก�รศกึษ�ต่อเน่ืองไมน้่อยกว�่�50�หน่วยคะแนน และยืน่ขอรบั

ใบอนญุาตฯ ใหม่ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีใบอนญุาตฯ ขาดอาย ุประเมนิความรูว้ชิากฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 
1 รายวิชา
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ร�ยก�ร
�ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ

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

จำานวนผู้สมัครสอบ 1๘๘ 19 ๒๐7

จำานวนผู้สอบผ่าน 169 1๕ 1๘๔

4.2�กรณีมีหลักฐ�นก�รเก็บหน่วยคะแนนก�รศึกษ�ต่อเนื่องน้อยกว่��50�หน่วยคะแนน หรือเก็บหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน แต่ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่เกินกำาหนด 1 ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้ ๘ รายวิชา

ร�ยก�ร
�ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ

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

จำานวนผู้สมัครสอบ 163 ๕ 16๘

จำานวนผู้สอบผ่าน 1๕๕ ๔ 1๕9

สรุปผลก�รประเมินคว�มรู้กรณีขอรับใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพฯ�ใหม่�พ.ศ.�2564

ร�ยก�ร
�ผู้ประกอบวิช�ชีพฯ

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

จำานวนผู้สมัครสอบ 3๕1 ๒๔ 37๕

จำานวนผู้สอบผ่าน 3๒๔ 19 3๔3
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งานทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ

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

ผลการด�าเนินงาน

๑. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาล ได้ดำาเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีใบอนุญาตฯ หมดอายุ โดยดำาเนินการผ่านระบบ
เว็บแอปพลิเคชัน ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕6๔ ดังนี้

ประเภทและชั้น�ของใบอนุญ�ตฯ
จำ�นวนผู้ที่ใบอนุญ�ตฯ�

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

คิดเป็น
ร้อยละ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 3๔,97๔ 33,769

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง ๘๒๕ 13๘

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 1๔ ๒

รวมผู้ต่อใบอนุญ�ตฯ�ชั้นหนึ่ง 35,813 33,909 94.68

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 1๐๘ 6๒

การพยาบาล ชั้นสอง ๕ 1

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง 1๔ ๕

รวมผู้ต่อใบอนุญ�ตฯ�ชั้นสอง 127 68 38.46

จำ�นวนผู้ต่อใบอนุญ�ตฯ�รวมทั้งหมด 35,940 33,977 94.54
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๒. การให้บริการสมาชิกเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ร�ยก�ร จำ�นวน�(คน)

ต่ออายุบัตรประจำาตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 33,977

ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีสูญหาย 3๐1

แก้ไขชื่อ–นามสกุลในใบอนุญาตฯ 67๔

ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ๒,1๔3

แปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ 1,๐๐๘

ตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ๘,๐71

ตรวจสอบสถานภาพพยาบาลอาสาฉีดวัคซีน 3,๐๔๐

แก้ไขอีเมลของสมาชิก ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชัน 3,7๐๘

๓.  สถานภาพการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประเภทใบอนุญ�ตฯ
ช�ย หญิง รวม

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

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 1๒,๔๐๐ 93.๘๘ ๒๒6,6๔๘ 9๘.๒6 ๒39,๐๔๘ 9๘.๐๒

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง ๔๕3 3.๔3 1,๒13 ๐.๕3 1,666 ๐.6๘

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ๐ ๐.๐๐ 1๘1 ๐.๐7 1๘1 ๐.๐7

รวมผู้รับใบอนุญ�ตฯ�ชั้นหนึ่ง 12,853 228,042 240,895

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 3๔3 ๒.6๐ ๒,133 ๐.9๒ ๒,๔76 1.๐๒

การพยาบาล ชั้นสอง 7 ๐.๐๕ ๔3 ๐.๐๒ ๕๐ ๐.๐๒

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง ๕ ๐.๐๔ ๔๕3 ๐.๒๐ ๔๕๘ ๐.19

รวมผู้รับใบอนุญ�ตฯ�ชั้นสอง 355 2,629 2,984

จำ�นวนผู้รับใบอนุญ�ตฯ�รวมทั้งหมด 13,208 5.42 230,671 94.58 243,879 100.00
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๔.  จ�านวนผู้ข้ึนทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ แยกประเภทตามกลุ่มอายุ 

ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

กลุ่มอ�ยุ
ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง รวม

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

< ๒๕ 1๐,๒3๐ ๔.๒๕ ๐ ๐.๐๐ 1๐,๒3๐ ๔.19

๒๕ - ๒9 ๔๕,๐3๔ 1๘.69 ๔9 1.6๔ ๔๕,๐๘3 1๘.๔9

3๐ - 3๔ 39,391 16.3๕ 7๔ ๒.๔๘ 39,๔6๕ 16.1๘

3๕ - 39 ๒7,79๔ 11.๕๔ ๒๕ ๐.๘๔ ๒7,๘19 11.๔1

๔๐ - ๔๔ ๒7,19๘ 11.๒9 ๘1 ๒.71 ๒7,๒79 11.19

๔๕ - ๔9 31,6๒๒ 13.13 ๒๒9 7.67 31,๘๕1 13.๐6

๕๐ - ๕๔ ๒๐,97๒ ๘.71 319 1๐.69 ๒1,๒91 ๘.73

๕๕ - ๕9 ๒1,๘19 9.๐6 739 ๒๔.77 ๒๒,๕๕๘ 9.๒๕

6๐ + 16,๘3๕ 6.99 1,๔6๘ ๔9.๒๐ 1๘,3๐3 7.๕๐

จำ�นวนรวมทั้งหมด 240,895 98.78 2,984 1.22 243,879 100.00

งานสอบความรู้เพ่ือรับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช�านาญเฉพาะทาง 
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
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ผลการด�าเนินงาน

๑. การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร 

รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา ๒๕๕7 เป็นต้นมา โดยเปิด ๔ สาขา ได้แก่ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เปิดสอนที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ๔) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
เปิดสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ

(๒) สำาเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาโทสาขาพยาบาลศาสตร ์หรอืสาขาอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ และได้
ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยประกาศกำาหนด

(3) มีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมเต็มเวลาได้
ปี พ.ศ. ๒๕6๔ มีผู้สำาเร็จหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตรในปีการศึกษา ๒๕63 จำานวน ๕ คน 

และมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา ๒๕6๔ รุ่นท่ี ๘ จำานวน 
๕ คน

๒.  การสอบความรู้เพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญเฉพาะทาง 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
วุฒิบัตร หมายความวา่ วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางในวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ซ่ึงสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตรในสาขาที่ยื่นขอสอบ

ปี พ.ศ. ๒๕6๔ มีผู้สำาเร็จจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา ๒๕6๔ จำานวน ๕ คน 
สมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี
ผู้สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรฯ จำานวน ๕ คน 

๓.  การสอบความรู้เพ่ือขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�านาญเฉพาะทาง 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
หนังสืออนุมัติ หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำานาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๐
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ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ว.พย.ท. ได้จัดให้มีการสอบความรู้เพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 1๔ คนและมีผู้สอบผ่าน 7 คน จาก 3 สาขา ดังนี้

ส�ข� ผู้สมัครสอบ�(คน) ผู้สอบผ่�น�(คน)

(1) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๘ ๕

(๒) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๒ 1

(3) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๔ 1

รวม 14 7

๔. การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ว.พย.ท. ไดเ้สนอหลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาลระดับวฒุบิตัร จำานวน ๔ สาขา 1) สาขาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละ

ผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และ ๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน เพ่ือขอเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 3๐ มกราคม ๒๕61 และที่ประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 17/๒๕61 เมื่อวันที่ 1๒ ธันวาคม ๒๕61 ได้มีมติเห็นชอบในการรับรอง
คุณวุฒิใน ๔ สาขาข้างต้น ว่าเทียบได้กับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในการพิจารณาเพ่ือขอรับรองการเทียบเท่าคุณวุฒิเท่ากับ
ระดบัปรญิญาเอกใหส้ภาการพยาบาลพจิารณากล่ันกรองและเทยีบเทา่เปน็รายกรณ ีโดยต้องสอบผ่านการสอบเพือ่
ให้ได้วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ และผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอดุมศกึษากำาหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ว.พย.ท. ได้เสนอรายชือ่ผูส้ำาเรจ็
การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร เพื่อขอเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก รวมจำานวน ๕3 คน 
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม ๒๕63 จำานวน 37 คน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕63 จำานวน ๕ คน และ
ครั้งที่ 3 วันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕6๔ จำานวน 11 คน

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ฝกึอบรมพยาบาลระดบัวุฒบิตัร เทยีบไดเ้ท่ากบัวฒุริะดบัปรญิญาเอกตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวน ๔๒ คน ครัง้ท่ี 1 จำานวน 37 คน และครัง้ที ่๒ จำานวน ๕ คน ไดน้ำารายช่ือประกาศในเวบ็ไซต ์
www.bhes.mua.go.th แยกตามสาขาได้ดังนี้

●● สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  จำานวน ๒๘ คน
●● สาขาการพยาบาลเด็ก    จำานวน   3 คน
●● สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  จำานวน   ๒ คน
●● สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  จำานวน   9 คน
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๕.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย 

วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
คณะผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาลและผดงุครรภข้ั์นสูงแหง่ประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕61–๒๕63 ได้ครบวาระ

การดำารงตำาแหน่ง เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕63 วิทยาลัยฯ จึงได้ดำาเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ 
วาระ พ.ศ. ๒๕6๔–๒๕66 ตามประกาศสภาการพยาบาลเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารได้มาซึง่คณะผูบ้รหิารวทิยาลยั
พยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕61 รวมจำานวน ๒1 คน ดังนี้

(1) ผูท้รงคณุวุฒใินวิชาชีพฯ จำานวน ๕ คน ซึง่วทิยาลยัฯ ไดด้ำาเนนิการแตง่ต้ังคณะกรรมการสรรหา เพือ่
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ดำาเนินการให้ได้มาซ่ึงคณะผู้บริหารวิทยาลัย และได้เสนอรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสรรหาเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕6๔ วันที่ 19 เมษายน ๒๕6๔

(๒) ผู้แทนจากสถาบันหลักท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำานาญในสาขาต่าง ๆ  ทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ท่ีสภาการพยาบาลรับรอง และสถาบันที่จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาเอก 
จำานวน ๘ คน

(3) ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้เป็นผู้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะสาขาทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เพื่อรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขาละ 1 คน จำานวน ๘ คน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ วาระ พ.ศ. ๒๕6๔–๒๕66 ในการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕6๔ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
๒๕6๔ ได้พิจารณาเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ ดังนี้

1. รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยฯ
๒. ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร รองประธานผู้บริหารวิทยาลัยฯ
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย เลขาธิการวิทยาลัยฯ
๔. นางจินตนา พรรณเนตร นายทะเบียน

๖.  การประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๖๔ และพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดง

ความรู้ความช�านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�าปี ๒๕๖๔ 
ว.พย.ท. ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ร่วมกับการประชุมวิชาการประจำาปี ๒๕6๔ เรื่อง 

ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Keep Up with An Era of 
Change for Innovation and Best Practices in Nursing) ระหว่างวนัที ่๒๐–๒1 ธันวาคม ๒๕6๔ ในรปูแบบ
ออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 33๐ คน รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยาย การอภิปราย และการประชุม
เชงิปฏบิติัการ (workshop) เรือ่งการพัฒนาตนเองเพือ่การปฏบัิตทิีเ่ปน็เลศิ รวมถงึการนำาเสนอผลงานวจิยั นวตักรรม 
และ CQI เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

ผู้ได้รับมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี ๒๕6๔ 
จำานวน ๕ คน และผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำาปี 
๒๕6๔ จำานวน 7 คน ดังนี้
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ชื่อ�–�สกุล ส�ข� สถ�นที่ปฏิบัติง�น

ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ

1. นางสาวมลฤดี เกษเพชร การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒. นางสาวศิริวรรณ วรรณศิริ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. นางพรรณี บัลลังก์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สถาบันโรคทรวงอก

๔. นาวาอากาศโทหญิงธิดา ขุนทอง การพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

๕. นางมาลินี นักบุญ การพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ

1. นางมารยาท สุจริตวรกุล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชลบุรี

๒. นางสาวพนาวรรณ บุญพิมล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

3. นางนิภา ศรีมุกดา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

๔. นางกิตติญาภรณ์ พันวิไล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

๕. นายสุรัตน์ ครำ่าสุข การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

6. นางวนาลักษณ์ รอวิลาน การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงพยาบาลภูเพียง

7. นายอาคม รัฐวงษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
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๗.  การจัดท�าจดหมายข่าววิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย 

(APN Newsletter)
ว.พย.ท. ได้ดำาเนินการออกจดหมายข่าว ในปี ๒๕6๔ เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่ือสารกับสมาชิก ท้ังหมด 3 ฉบับ 

โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th

องค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
พนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides / Care Givers)

สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) เพ่ือทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรรับรองฯ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาลและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วางแผนและดำาเนินงาน บริหารกำาลังคน 
งบประมาณ จัดการทดสอบ พิจารณาตัดสินผลการประเมิน กำากับติดตามงาน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและหลัก
ฐานเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล

ฉบับที่ 1  

ประจำ�เดือนมกร�คม-เมษ�ยน 2564  

APN Newsletter Jan-April 2021 

Volume 8, Issue 1

ฉบับที่ 2  

ประจำ�เดือนพฤษภ�คม-สิงห�คม 2564  

APN Newsletter May-August 2021 

Volume 8, Issue 2

ฉบับที่ 3  

ประจำ�เดือนกันย�ยน-ธันว�คม 2564  

APN Newsletter Sep-Dec 2021  

Volume 8, Issue 3
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ผลการด�าเนินงาน

๑.  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ีสอบ สาขาวิชาชีพ

การบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ ๒
องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สภาการพยาบาล รว่มกบัสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสอบ สาขาวชิาชพี
การบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ ๒” ให้กับเจ้าหน้าท่ีสอบ ซ่ึงเป็น
อาจารย์พยาบาลจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี 
ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาลและคณะกรรมการ
ดำาเนินงานองค์กรรับรองฯ ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ คณะกรรมการดำาเนินงาน
องค์กรรับรองฯ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
รว่มบรรยายพรอ้มตอบข้อซักถาม เมือ่วนัที ่๒3 มนีาคม ๒๕6๔ ณ ห้องประชมุ 
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ สภาการพยาบาล

๒.  จัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล
ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ องค์กรรบัรองฯ ไดด้ำาเนนิการจดัทดสอบประเมนิสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ 

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ ๒ ใน ๒ หน่วยทดสอบ คือ 1) คณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ๒) สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผลการดำาเนินงานเป็นดังนี้

หน่วยทดสอบ วันที่จัดทดสอบ
ผู้ลงทะเบียน

(คน)
ผู้เข้�สอบ�

(คน)
ผู้ข�ดสอบ�

(คน)
ผู้สอบผ่�น�

(คน)

1.  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1๔ มิถุนายน ๒๕6๔ ๔๔ ๔๔ - ๐

1๕ มิถุนายน ๒๕6๔ ๕๒ ๕1 1 ๐

๒.  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

19 มิถุนายน ๒๕6๔ ๔1 36 ๕ ๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕6๔ ๔๘ ๔3 ๕ 1

รวม 185 174 11 1

สรุปผู้ลงทะเบียนในระบบ�185�คน�ผู้สอบผ่�น�1�คน�คงเหลือผู้เข้�รับก�รสอบซ่อม�184�คน

3. การสอบซ่อมในรูปแบบออนไลน์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕6๔ 1๘๔ 119 6๕ 1

สรุปผู้ลงทะเบียนในระบบทั้งหมด�185�คน�ผู้สอบผ่�นทั้งหมด�2�คน
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ผลการดำาเนินงาน 
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ 

ภาพลักษณ์วิชาชีพท่ีปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนสำาคัญต่อการเลือก
เข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลจงึมบีทบาทสำาคญัในการดำาเนนิการเสริมสร้างภาพลักษณว์ชิาชพีด้วยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจกรรมของสภาการพยาบาล และของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ รวมถึงการรว่มกจิกรรมพเิศษตา่ง ๆ  เพ่ือใหสั้งคมและผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีการรับรู้ เข้าใจความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น

ผลการด�าเนินงาน

๑. มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นการถวาย

พระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบ 1๐๐ ปี 
แห่งการเสด็จพระราชสมภพ รางวัลนี้จัดให้มีปีละ 1 รางวัลทุกปี เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔3 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 
๒๒ ปีอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่น
เป็นท่ีประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิรางวัลฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่วันท่ี 19 ตุลาคม ๒๕๔3 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจา้ฟา้กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัเป็นองค์ประธานมลูนธิริางวลัฯ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔3 ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระมหากรุณาธคิณุรับเป็นองคป์ระธานมลูนธิริางวลัฯ ต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ประกอบด้วย
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1.1�ก�รประชมุคณะกรรมก�รมลูนธิริ�งวลัสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี�ในพระบรมร�ชูปถมัภฯ์
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมสามัญ

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๔ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน ๒๕6๔ ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพิจารณา
ตดัสนิผูไ้ดร้บัพระราชทานรางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีประจำาป ีพ.ศ. ๒๕6๔ มหีนว่ยงานดา้นวิชาชีพ
การพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก 
เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
จำานวนทั้งส้ิน 1๕ ราย จาก 11 ประเทศ มูลนิธิรางวัลฯ ได้ทำาการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติ ซ่ึงที่ประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๔ คือ ศาสตราจารย์ ดร.เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส (Professor Dr.Erlinda Castro 
PALAGANAS) จากสาธารณรฐัฟลิปิปินส ์แตเ่นือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 
ทั่วโลกยังคงมีอยู่ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ จึงมีมติให้เล่ือนพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๔ ไปในปีถัดไป เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว
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1.2�ผู้ได้รับร�งวัลสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี�ประจำ�ปี�พ.ศ.�2564
ศ.ดร.เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส ชาวฟิลิปปินส์ อายุ 6๔ ปี 

เป็นผู้นำาทางการพยาบาลท่ีมุ่งม่ัน ทุ่มเท ในการพัฒนาวิชาการ การปฏิบัติ การวิจัย 
และวชิาชพีการพยาบาลใหเ้ขม้แขง็ อกีทัง้เปน็ผูน้ำาในการเรยีกรอ้งความเทา่เทยีม 
ความเป็นธรรมให้กับพยาบาล รวมท้ังสวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้กับชนเผ่า
อย่างยาวนานนับส่ีทศวรรษจนถึงปัจจุบัน มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ศ.ดร.พาลากานัส มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาการให้บริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ และบทบาทพยาบาลชุมชน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพ
ที่เน้นชุมชน จัดทำาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาทรัพยากรในการให้บริการสุขภาพ
ชมุชน พฒันาสมรรถนะของคนทำางานในหมูบ่า้นและคนทำางานสขุภาพในชมุชน 
รวมทัง้เสรมิสร้างพลังอำานาจให้ประชาชนสามารถดูแลสขุภาพตนเอง จนชนเผา่
บางกลุ่มมีความเป็นอิสระ ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นและเข้าถึงบริการสุขภาพได้ 

นอกจากการสร้างความตระหนักแก่ผู้กำาหนดนโยบายและคนทำางานด้านสุขภาพในเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ
สุขภาพแล้ว ศ.ดร.พาลากานัส ให้ความสำาคัญในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน 
เป็นผู้นำาในการจัดทำาคำาร้อง การประชุมโต๊ะกลม และการประชุมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อต่อต้านเหมืองทอง 
ในการขดุหลมุเปดิและการขุดสกดั ระหวา่ง พ.ศ. ๒๕๔3–๒๕๔6 เปน็ผูน้ำาชาวบา้นร่วมเคล่ือนไหวเพือ่ “ดำารงรกัษา
แมน่ำา้อะบรา” ทีไ่หลผา่น ๔ จังหวดั ๔7 เมอืง และบ้านเรือนของชนเผ่ากวา่ 1.6 ล้านคน ไมใ่หเ้หมอืงทองนำาดนิ 
หนิทีข่ดุจากเหมืองมาท้ิงในแมน่ำา้ ทำาใหปั้จจบัุนมกีารจำากดัปรมิาณการทิง้ของเสยีในแมน่ำา้ และหลายประเทศยงัคง
สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องแม่นำ้า

ศ.ดร.พาลากานัส ได้ช่ือว่าเป็นผู้บุกเบิก และสร้างคุณค่างานวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาพยาบาลศาสตร์
ในประเทศฟิลิปปินส์ จนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งมีการบรรจุกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทุกระดับ เป็นผู้ก่อตั้งและดำารงตำาแหน่งเป็นประธานผู้ก่อตั้งสมาคมวิจัย
ทางการพยาบาลของประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. ๒๕๕1 เป็นผลให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยในสถาบันการศึกษา
หลายแห่งทั่วประเทศ อีกทั้งร่วมทำางานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น ศึกษาการย้ายถิ่นของพยาบาล
กบัมหาวทิยาลยัออตตาวา ประเทศคานาดา ทำาวิจยัเรือ่งความยากจนของสตรีกบัมหาวทิยาลยัแหง่ชาติออสเตรเลยี 
เป็นต้น รวมทั้งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือนำาเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นประจำา 
เปน็พยาบาลนกัวจัิยเพยีงคนเดยีวท่ีมตีำาแหนง่บรหิารรว่มเปน็บรรณาธกิารของวารสารของแพทยสมาคมแหง่ฟลิปิปนิส ์
และวารสารของแพทยสมาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

ศ.ดร.พาลากานสั ไดร้ว่มรณรงคใ์นการเรยีกร้องความเปน็ธรรมและความเสมอภาคใหก้บัวิชาชพี และในการ
ทำางานให้กับพยาบาลอยูเ่นอืง ๆ  โดยเฉพาะเมือ่ดำารงตำาแหนง่นายกสมาคมพยาบาลในระดบัภมูภิาคคอรเ์ดลเลอรล์า 
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศฟิลปิปินส ์ไดแ้สดงจดุยนืของกรรมการบรหิาร และขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่ป้องกัน
การถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำางานของพยาบาล และประเด็นต่าง ๆ  อาทิ การลดความเหลื่อมลำ้า การมีสัดส่วน
พยาบาลต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม การมีข้อบังคับเร่ืองส่ิงแวดล้อมในการทำางานในสถานพยาบาลทุกระดับให้มี
ความปลอดภัยและเหมาะสม และการยกเลิกการห้ามพยาบาลไปทำางานต่างประเทศ เป็นต้น รวมท้ังนำาพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร. เออร์ลินดา  
คาสโตร พาลากานัส  

(Professor Dr. Erlinda  
Castro PALAGANAS)
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ทั่วประเทศร่วมเดินขบวนกับประชาชนประท้วงเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน เป็นผลให้พยาบาลประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน 
ในภาครัฐได้รับการขึ้นเงินเดือนที่ชะลอมานาน เพิ่มขึ้น ๔3%

ในเดอืนมนีาคม ๒๕63 ทีเ่ริม่มกีารแพรร่ะบาดของโควิด-19 เปน็ผูจ้ดัตัง้กลุม่องค์กรพยาบาล เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของพยาบาลในการเผชิญกับโควิด-19 เชิญชวนพยาบาลและประชาชนให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง และอุปกรณ์จำาเป็นในการทำางาน ซึ่งกลุ่มองค์กรพยาบาลกลุ่มนี้เคยช่วยเหลือชุมชนเมื่อประเทศประสบ
พายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่สองครั้งในปลายปี พ.ศ. ๒๕63

นับว่า ศ.ดร.เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส เป็นผู้นำาด้านวิชาการ การปฏิบัติ การวิจัย และการพัฒนา
วิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายและแนวทางการให้บริการสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิสำาหรับชนเผ่า 
ตลอดจนการพัฒนาพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง เท่าเทียม และเป็นสากล

 
1.3�โครงก�รผลิตพย�บ�ลเพื่อพัฒน�สุขภ�พประช�ชนในจังหวัดช�ยแดนต�มรอยสมเด็จย่� 
โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ได้เร่ิมดำาเนินการ

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการท่ีแต่ละปี
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามจังหวดัชายแดน มนีกัเรียนสำาเร็จการศกึษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
จำานวนมากแตข่าดโอกาสในการศกึษาระดบัท่ีสงูขึน้ ขณะเดยีวกนักระทรวงสาธารณสขุมีนโยบายในการเพิม่การผลติ
พยาบาลและผดงุครรภ ์พรอ้มใหม้กีารบรรจเุขา้รับราชการตำาแหนง่พยาบาลวชิาชีพเพ่ือปฏบิติังาน จึงเปดิโอกาสให้
นกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพและมภีมูลิำาเนาอยูใ่นพืน้ทีช่ายแดน ได้มโีอกาสศกึษาต่อเปน็พยาบาลวชิาชพีหรือผู้ชว่ยพยาบาล 
เพ่ือให้กลับมาปฏิบัติงานท่ีบ้านเกิด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมโครงการฯ โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก หรือทุนการศึกษา 
และได้รับการจัดสรรตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการฯ จำานวนทั้งส้ิน ๕๐๐ อัตรา เพื่อ
การบรรจเุขา้รบัราชการตำาแหนง่พยาบาลวชิาชพี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ท่ีอยูต่ามจังหวดัชายแดนของ
ประเทศ เพ่ือการดูแลและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนจำานวนเพิ่มมากข้ึน อันเป็นการเดินตาม
รอยพระบาทสมเด็จย่า

โครงก�รระยะท่ี�1 เริม่รบันกัศึกษารุน่แรกมาตัง้แตป่กีารศกึษา ๒๕๕๕ จนถงึปกีารศกึษา ๒๕๕๘ รวม ๔ รุน่ 
ปัจจุบันนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาแล้วท้ัง ๔ รุ่น และได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕9 
จนถึงปีการศึกษา ๒๕6๔ อีก 6 รุ่น รวมเป็น 1๐ รุ่น

(1)�สรุปจำ�นวนก�รผลิตพย�บ�ลเพื่อพัฒน�สุขภ�พประช�ชนในจังหวัดช�ยแดนต�มรอยสมเด็จย่�
(1.1)�หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด 1๐ รุ่น (รุ่นที่ 1–รุ่นที่ 1๐) 

จำานวน ๔๘๒ คน สำาเรจ็การศกึษาแลว้ 6 รุน่ (รุ่นที ่1–รุ่นที ่6) จำานวน ๒๘6 คน ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
๒๕6๔ แยกตามปีการศึกษาได้ดังนี้
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รุ่นที่
ปี 

ก�รศึกษ�
รับนักศึกษ�

(คน)

นักศึกษ� 
ล�ออก
(คน)

สำ�เร็จ 
ก�รศึกษ�

(คน)

ยังไม่จบ
(คน)

ได้รับบรรจุ
ร�ชก�ร
(คน)

�สละสิทธิ 
ไม่รับร�ชก�ร

(คน)

รุ่นที่ 1 ๒๕๕๕ ๔1 - ๔1 - 39 ๒

รุ่นที่ ๒ ๒๕๕6 ๕๔ ๒ ๕๒ - ๔7 ๕

รุ่นที่ 3 ๒๕๕7 ๕๕ ๕ ๕๐ - ๔๘ ๒

รุ่นที่ ๔ ๒๕๕๘ ๕๕ 1 ๕๔ - ๕3 1

รุ่นที่ ๕ ๒๕๕9 ๕๐ 1 ๔9 - ๔7 ๒

รุ่นที่ 6 ๒๕6๐ ๔9 3 ๔3 3 ๔๒ 1

รุ่นที่ 7 ๒๕61 ๔9 ๕ กำาลังศึกษาชั้นปีที่ ๔

รุ่นที่ ๘ ๒๕6๒ ๔7 - กำาลังศึกษาชั้นปีที่ 3

รุ่นที่ 9 ๒๕63 ๔๘ - กำาลังศึกษาชั้นปีที่ ๒

รุ่นที่ 1๐ ๒๕6๔ ๔9 - กำาลังศึกษาชั้นปีที่ 1

(1.2)�หลักสูตรประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด 1๐ รุ่น (รุ่นที่ 1–
รุ่นที่ 1๐) จำานวน 1๒๒ คน มีผู้สำาเร็จการศึกษาและทำางานแล้ว จำานวน 1๒1 คน แยกตามปีการศึกษาได้ดังนี้

รุ่นที่ ปีก�รศึกษ� จำ�นวนรับนักศึกษ��(คน) จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�และทำ�ง�นแล้ว�(คน)

รุ่นที่ 1 ๒๕๕๕ ๒9 ๒9

รุ่นที่ ๒ ๒๕๕6 ๒๐ ๒๐

รุ่นที่ 3 ๒๕๕7 7 7

รุ่นที่ ๔ ๒๕๕๘ ๕ ๕

รุ่นที่ ๕ ๒๕๕9 11 11

รุ่นที่ 6 ๒๕6๐ 1๐ 1๐

รุ่นที่ 7 ๒๕61 9 ๘

รุ่นที่ ๘ ๒๕6๒  ไม่มีผู้เข้าศึกษา

รุ่นที่ 9 ๒๕63 13 13

รุ่นที่ 1๐ ๒๕6๔ 1๘ 1๘

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำาปี พ.ศ. ๒๕6๔ ได้
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๒. วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๒1 ตุลาคม นับเป็นวันท่ีมีความสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงสำาเร็จการศึกษา
ด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำาคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัย
แก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ  
ของประชาชนในชนบทท่ีห่างไกล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำาหนดให้วันท่ี ๒1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ 
สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เป็นประจำาทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕33 เป็นต้นมา เพื่อ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศพร้อมใจกันน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย 
และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ปี พ.ศ. ๒๕6๔ สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
และกองการพยาบาล สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกนั
จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒1 ตุลาคม ๒๕6๔ 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อร่วมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีพระเมตตาต่อวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบทท่ีห่างไกล โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ 
เข้าร่วมพิธี และเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐19 สภาการพยาบาลได้เชิญผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และนักศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรมในจำานวนที่จำากัดตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19
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๓. รางวัลศรีสังวาลย์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รางวลัศรสีงัวาลย ์เป็นรางวัลท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสขุ และสภาการพยาบาล เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

และน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ครบ 11๐ ปี โดยการยุบรวมรางวัล “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ “รางวัลพยาบาลดีเด่น” 
ของสภาการพยาบาล ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวมอบให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภจ์ากทุกสงักดัท้ังภาครฐัและเอกชนทีม่ผีลงานดเีดน่เป็นท่ีประจกัษใ์นระดบัชาตทิัง้ในดา้นบริหาร บรกิาร 
และวิชาการ ปีละ 3 รางวัล โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” 
เป็นช่ือรางวัล และอักษรย่อพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 
จะไดร้บัพระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

สำาหรับปี พ.ศ. ๒๕6๔ มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ตามกระบวนการ
และเกณฑ์การคัดเลือก จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับรางวัล ดังนี้

(1) สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา
(๒) สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวหรรษา เทียนทอง 
(3) สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางเสาวณีย์ อุ๋ยตระกูล

๔.  การจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสการสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ ๓๖ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๖๔)
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ประกาศใหม้กีฎหมาย

วา่ดว้ยวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ.๒๕๒๘ ได้ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี ๕ กนัยายน 
๒๕๒๘ ให้สภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคล และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
และในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ เปน็ปีแหง่การครบรอบ 36 ปขีองการสถาปนาสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลจงึรวบรวม
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสสำาคัญดังนี้

1. โครงการประชมุวชิาการพยาบาลศาสตรศ์กึษาแหง่ชาติ ครัง้ที ่6 เรือ่งการปฏริปูการจดัการศกึษาพยาบาล
เพือ่ผลติพยาบาลสำาหรบัระบบสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลง : ข้อเสนอเชงินโยบาย ระหวา่งวนัท่ี 13-1๔ สิงหาคม ๒๕6๔ 
ในรูปแบบ Virtual Conference จัดโดยคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกำาหนดข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล
ผู้ใช้บัณฑิตในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลสำาหรับระบบสุขภาพในอนาคตและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
นางสาวหรรษา เทียนทอง

สาขาผู้น� าการพยาบาลระดับนโยบาย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา

สาขาการพยาบาลในชุมชน
นางเสาวณีย์ อุ๋ยตระกูล
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๒. การประชมุวชิาการเรือ่งการจดัการศกึษาและการฝกึอบรมทุกระดบัหลงัปรญิญาตร ีระหวา่งวนัที ่๒9–3๐ 
พฤศจิกายน ๒๕6๔ จัดโดยคณะทำางานจัดประชุมวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับ
หลังปริญญาตรีในรูปแบบ Virtual Conference กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบันและการมีโรคติดต่อ
อุบตัใิหมเ่กิดขึน้ในสงัคมโลกมผีลกระทบตอ่ระบบการบริการทางดา้นสขุภาพของประเทศ อนัสง่ผลใหค้วามตอ้งการ
พยาบาลทีป่ฏิบตังิานในทมีสขุภาพสงูขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพ จึงมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ในการพัฒนาศกัยภาพของ
พยาบาลหลงัปรญิญาตร ีใหเ้ป็นผูช้ำานาญเฉพาะทางทีม่สีมรรถนะในการใหบ้รกิารพยาบาลทีม่คีณุภาพ ซ่ึงการศึกษา
พยาบาลทุกระดับท้ังหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร และปริญญาโท–เอก 
ลว้นมบีทบาทสำาคัญในการจดัการศกึษาให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและความต้องการของสงัคมไทยในปจัจุบนั 
สภาการพยาบาลตระหนักถึงความจำาเป็นในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการดังกล่าว เพื่อเอื้ออำานวยให้ผู้บริหารสถาบันทางการศึกษาและสถาบัน/
โรงพยาบาล/หน่วยงานท่ีให้บริการทางการพยาบาล รับทราบถึงนโยบายสภาการพยาบาลในการจัดการศึกษาและ
การฝึกอบรมหลังปริญญาตรี และการนำาหลักสูตรไปใช้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังปริญญาตรี เพ่ือเตรียม
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

3. การประชุมวิชาการประจำาปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี
ของสภาการพยาบาลเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรม
ทาง การพยาบาล Best Practice และ Ethic Learning Center” ระหวา่งวนัที ่1๕-16 ธนัวาคม ๒๕6๔ จดัโดย
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นปีท่ีครบรอบ 3๐ ปีของสภาการพยาบาล ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย 
สภาการพยาบาล ได้จัดประชุมวิชาการด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา
สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้บริหารในสถานบริการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล และ
ผู้รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมในองค์กรพยาบาล เพื่อให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล ซึง่จะสง่ผลตอ่จรยิธรรมในการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล การจดัประชมุวชิาการ
ด้านจริยธรรมดังกล่าวได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มาเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน จึงทำาให้องค์กรพยาบาลและ
สถาบนัการศกึษาพยาบาลทีส่ามารถพฒันาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลมจีำานวนมากขึน้ทุกป ีรวมทัง้
มีหลายแห่งสามารถพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ  ได้ ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 
เป็นปีที่ครบรอบ 36 ปีแห่งการสถาปนาสภาการพยาบาล คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย เล็งเหน็วา่องค์กรพยาบาลและสถาบนัการศกึษาพยาบาลทีม่รีะบบและกลไกจริยธรรมอยูแ่ลว้ สามารถ
พัฒนาให้เป็น Best Practice ได้ ส่วนองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีระบบและกลไกจริยธรรม
ที่เป็น Best Practice อยู่แล้ว สามารถพัฒนาให้เป็น “Ethics Learning Center” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมให้กับหน่วยงานอื่น ๆ  ได้ จึงจัดประชุมวิชาการข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการนำาหลัก
จริยธรรมและแนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ตัดสินใจเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และมี
ความสามารถในการพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาลสู ่Best Practice/Ethics Learning Center

๔. การเตรียมการในการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ คร้ังที่ 7 เรื่องแนวโน้ม ความท้าทาย 
และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก ซ่ึงจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒7-๒๘ มกราคม ๒๕6๕ 
ในรูปแบบ Virtual Conference

๕. การเตรียมการโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ประวัติสภาการพยาบาลและหอจดหมายเหตุ
6. การเตรียมการจัดทำาหนังสือ 36 ปี สภาการพยาบาล
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๕. การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  
5.1�จัดพิธีถว�ยร�ชสักก�ระและบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคต�พระบ�ทสมเด็จพระบรม

ชนก�ธิเบศร�มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช�บรมน�ถบพิตร
สภาการพยาบาล จัดพิธีถวายราชสักการะและบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ ๕ ปี วันที่ 

13 ตุลาคม ๒๕๕9 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ ในวันพุธท่ี 13 ตุลาคม ๒๕6๔ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 
โดยม ีรศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานในพิธ ีและเนือ่งด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 สภาการพยาบาลจึงจัดพิธีเป็นการภายใน โดยมีกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล
เข้าร่วมพิธี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ของกระทรวงสาธารณสุข 

5.2� บันทึกเทปโทรทัศน์กล่�วอ�ศิรว�ทถว�ยพระพรชัยมงคล
เน่ืองในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�� พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่�10

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย
คณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนาม
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
กลา่วอาศริวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕6๔ เพ่ือ
แสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม 
๒๕6๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ (ททบ. ๕)
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5.3�ลงน�มถว�ยพระพรสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้��กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ�สย�มบรมร�ชกุม�รี�
ให้ทรงห�ยจ�กพระอ�ก�รประชวร

ด้วยสำานักพระราชวังออกแถลงการณ์เมื่อ 11 มกราคม ๒๕6๔ เรื่อง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงประสบอบุตัเิหต ุทรงลม้ระหวา่งทรงพระดำาเนนิออกกำาลงัพระวรกายตามปกต ิ
เม่ือวันที่ 11 มกราคม ๒๕6๔ ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและ
ข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำาเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่าควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่าง ๆ  
และตอ่มาสำานกัพระราชวงัไดอ้อกแถลงการณ ์ฉบบัที ่๒ เมือ่วนัที ่19 มกราคม 
๒๕6๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษา
ข้อพระบาททั้งสองข้าง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕6๔

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และสภาการพยาบาล นำาโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลฯ 
และนายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เหรัญญิกมูลนิธิ
รางวัลฯ และเลขาธิการสภาการพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีพรอ้มลงนามถวายพระพรใหท้รงหายจากพระอาการประชวร 
และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕6๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง

5.4�ลงน�มถว�ยพระพรสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้��กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ�สย�มบรมร�ชกุม�รี�
เน่ืองในโอก�สวันคล้�ยวันพระร�ชสมภพ

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนท่ีสอง และคณะ เป็นผู้แทนสภาการพยาบาลร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕6๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
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5.5�ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้�ยวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระเจ้�พี่น�งเธอ�เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน��กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์�
จัดโดย�มูลนิธิ�พอ.สว.

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ท่ีปรึกษาประจำาสภาการพยาบาลด้านกิจการ
พิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจากสภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล
เนือ่งในวนัคลา้ยวนัสิน้พระชนมส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กัลยาณวิฒันา 
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์วนัที ่๒ มกราคม ๒๕๕1 เพือ่นอ้มรำาลกึถงึ
พระกรณุาธคิณุ จดัโดยมลูนธิแิพทยอ์าสาสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
(พอ.สว.) ณ ห้องประชุมใหญ่สำานักงานมูลนิธิ พอ.สว. โดยมีพลอากาศเอกชลิต 
พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 
๒ มกราคม ๒๕6๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำานักงานมูลนิธิ พอ.สว.

5.6�ร่วมพิธีว�งพ�นพุ่มถว�ยสักก�ระพระอนุส�วรีย์สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ�กรมพระย�ชัยน�ทนเรนทร�
อธิบดีกรมส�ธ�รณสุขพระองค์แรก�เนื่องในวันสถ�ปน�กระทรวงส�ธ�รณสุข�

ดว้ยพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ทรงแต่งต้ังพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข
พระองค์แรก ซึง่พระองคท์รงบำาเพญ็พระกรณยีกจิอนัเปน็ประโยชนต์อ่การแพทย์ 
การสาธารณสขุ และการเภสชักรรมตลอดพระชนม์ชพี ทำาใหก้ารสาธารณสุขไทย
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นลำาดับ จนยกฐานะข้ึนเป็นกระทรวงสาธารณสุขเม่ือวันท่ี 
1๐ มนีาคม ๒๔๘๕ และเมือ่วนัที ่1๘ สงิหาคม ๒๕๐9 คณะรัฐมนตรีได้อนมุติั
ให้วันท่ี ๒7 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อรำาลึกความสำาคัญของงานสาธารณสุขท่ีได้พัฒนาสุขภาพประชาชนตลอดมา 
และสำาหรับในปีนี้เป็นปีครบรอบ 79 ปี ของวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 
และคณะเจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล ร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาท นเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุข
พระองค์แรก เนือ่งในวนัสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒7 พฤศจิกายน 
๒๕6๔
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๖. การศึกษาดูงานและเย่ียมชมสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ มีหน่วยงาน/สถาบันท้ังภายในและต่างประเทศมาศึกษาดูงานในเร่ืองท่ีมีความสำาคัญเก่ียวกับ

วิชาชีพการพยาบาล เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าท่ีของสภาการพยาบาล การบริหาร
องค์กรวิชาชีพของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ และเยี่ยมชมสภาการพยาบาล พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล จำานวน ๕ หน่วยงาน มีผู้เข้าชม จำานวน 396 คน ดังนี้ 

ลำ�ดับ หน่วยง�น วันที่ จำ�นวน�(คน)

1 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ๕ พฤศจิกายน ๒๕6๔ ๔๕

๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1๒ พฤศจิกายน ๒๕6๔ 11๘

3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕6๔ 11๐

๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒3 ธันวาคม ๒๕6๔ 17

๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ๒7 ธันวาคม ๒๕6๔ 1๐6
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๗. การประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ปัจจุบันการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เป็นการส่ือสารสองทาง 

ทำาให้รับทราบปัญหาและความคิดเห็นของสมาชิก โดยสภาการพยาบาลได้ดำาเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
สภาการพยาบาลมาโดยตลอด สำาหรับช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สภาการพยาบาล Line@สภาการพยาบาล 
และ YouTube Channel สภาการพยาบาล เร่ิมดำาเนนิการมาตัง้แตป่ลายป ีพ.ศ. ๒๕6๐ มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสือ่สาร
องค์กร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ  ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างภาพลักษณ์
และสร้างความเขา้ใจในภารกิจ และบทบาทของสภาการพยาบาล รวมทัง้ได้รบัรูข้อ้มลูขา่วสารของสภาการพยาบาล
ท่ีถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และทั่วถึง สำาหรับการดำาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
สภาการพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้

7.1�Website�สภ�ก�รพย�บ�ล สภาการพยาบาลได้มกีารพฒันาปรบัปรงุเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล
คือ www.tnmc.or.th ให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมท้ังปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ  ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชกิและบคุคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาสบืคน้ขอ้มลูอยูเ่สมอ ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ สภาการพยาบาลดำาเนนิการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 1๔๕ ข่าว

7.2� Facebook� Fanpage�สภ�ก�รพย�บ�ล เร่ิมเปิดใช้งานวันที่ 1๐ 
กันยายน ๒๕6๐ ปัจจุบันมีผู้ติดตามจำานวน ๔๔,96๐ คน เป็นเพศหญิง 3๕,96๘ คน 
และเพศชาย ๘,99๒ คน รวมแล้วมีผู้ติดตามเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน 1๔,๔69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3๒.1๘ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕6๔) และสภาการพยาบาล
ไดด้ำาเนนิการประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมของสภาการพยาบาลผ่านชอ่งทางดังกล่าว 
รวมทั้งสิ้น 1๔๕ โพสต์

7.3�Line@สภ�ก�รพย�บ�ล เริ่มเปิดใช้งานวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕6๐ 
ปัจจุบันมีผู้ติดตามจำานวน ๒7,๘๕๐ คน เป็นเพศหญิง ๒๕,613 คน และเพศชาย ๒,๒๒7 คน 
รวมแล้วมีผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕6๔ จำานวน 1,๘๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ 1๕.๘๔ 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ๒๕6๔ ) และสภาการพยาบาลได้ดำาเนนิการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 1๔๕ โพสต์

7.4�YouTube�สภ�ก�รพย�บ�ล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕6๐ การเปิดใช้งานช่องทาง
ออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล โดยในปี พ.ศ. ๒๕6๔ 
ได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์จำานวน ๒ คลิป คือแนวปฏิบัติผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เพือ่การ เตรยีมวคัซีนชนดิ Multiple dose และแนวปฏบิติัสำาหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19
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การจัดท�าวารสาร จดหมายข่าว และหนังสือของ
สภาการพยาบาล

๑.  วารสารสภาการพยาบาล  

(Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council)
วารสารสภาการพยาบาล (Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council) มี รศ.ดร.สายพิณ 

เกษมกิจวฒันา เปน็บรรณาธกิาร มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเผยแพรบ่ทความวชิาการและผลงานวจัิยทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ใช้เป็นแหล่งเสนอผลงานวิชาการสำาหรับบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง และเป็น
สือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณท์างวชิาการ โดยมกีารพัฒนาคณุภาพของวารสารใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕63 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ได้ทำาการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
และประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕63-๒๕67 
โดยวารสารสภาการพยาบาล ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง 
31 ธันวาคม ๒๕67 ปัจจุบันตีพิมพ์เป็นปีที่ 36 จัดทำาทุก 3 เดือน จำานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

ปีท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๑ 
ประจ�าเดือนมกราคม–มีนาคม 

๒๕๖๔

ปีท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๒ 
ประจ�าเดือนเมษายน–มิถุนายน 

๒๕๖๔

ปีท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๓ 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม–กันยายน 

๒๕๖๔

ปีท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๔ 
ประจ�าเดือนตุลาคม–ธันวาคม 

๒๕๖๔
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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 วารสารนี้เมื่อแรกดำาเนินการ
ใช้ช่ือว่าวารสารวิจัยทางการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Research) โดยมุ่งหวังให้วารสารน้ีเป็นเวที
เพื่อสร้างนักวิจัยทางการพยาบาล ต่อมาได้พัฒนาท้ังรูปแบบและกระบวนการจัดทำาวารสารเป็นระยะ ๆ  จนกระทั่ง 
ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕61 
นอกจากนี้ยังอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) และฐานข้อมูล CINAHL ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลสำาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มาเป็นเวลานานกว่า 1๐ ปี

สำาหรับค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสาร (Journal Metric) พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕63 ค่าควอไทม์ (Q) ของ
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research คอื Q3 และค่า SCImago Journal Rank 
คือ ๐.๒ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ วารสารได้รับเลือกให้เข้าโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพ
วารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ไดส้นบัสนนุงบประมาณบางสว่นในการปรบัปรงุคุณภาพเพ่ือร่วมผลักดันท้ังปริมาณและคณุภาพงานวจัิยทางวชิาการ
ของประเทศโดยรวม

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ในปี ค.ศ. ๒๐๒1 ตีพิมพ์เป็นปีท่ี ๒๕ 
จัดทำาทุก 3 เดือน จำานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

Vol. 25 No. 1 
January–March 2021

Vol. 25 No. 2 
April–June 2021

Vol. 25 No. 3 
July–September 2021

Vol. 25 No. 4 
October–December 2021
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๓.  จดหมายข่าวสภาการพยาบาล  

(Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter)
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล มี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นบรรณาธิการ และมี 

รศ.เพญ็ศร ีระเบยีบ เปน็ผูจ้ดัการ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของสภาการพยาบาล เปน็ส่ือกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก กำาหนดออกเป็น
ประจำาทุก ๒ เดือน ปีละ 6 ฉบับ จดหมายข่าวปี ๒๕6๔ เป็นปีที่ ๒3 จัดทำาทั้งสิ้น 6 ฉบับ ดังนี้

●● ปีที่ ๒3 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕6๔
●● ปีที่ ๒3 ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕6๔
●● ปีที่ ๒3 ฉบับที่ 3 ประจำาเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕6๔
●● ปีที่ ๒3 ฉบับที่ ๔ ประจำาเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕6๔
●● ปีที่ ๒3 ฉบับที่ ๕ ประจำาเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕6๔
●● ปีที่ ๒3 ฉบับที่ 6 ประจำาเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕6๔

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�ชีพ

ก�รพย�บ�ลและ

ก�รผดุงครรภ์�พ.ศ.�2528�

และที่แก้ไขเพิ่มเติม�

(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�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�(ฉบับท่ี�2)�พ.ศ.�2540�

พร้อมด้วยกฎกระทรวง�ระเบียบ�และประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข� และข้อบังคับ� ระเบียบและประก�ศ

สภ�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.–
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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
จริยธรรม คุณธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานวิชาชีพ ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ สมาพันธ์สภาวิชาชีพมีการประชุม
ร่วมกัน จำานวน 6 ครั้ง

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งต้ังประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ตามที่สภาวิชาชีพ 11 องค์กร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9๔–๕ /๒๕63 เมื่อวันที่ 
1๐ พฤศจิกายน ๒๕63 มีมติให้ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธานกรรมการ
บริหารสมาพนัธส์ภาวชิาชพีฯ วาระเดอืนมกราคม–มถินุายน ๒๕6๔ และในคราวการประชมุ คร้ังท่ี 96–3/๒๕6๔ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕6๔ มีมติให้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน
กรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ วาระเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕6๔
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๒. ก�าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสมาพันธ์

สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ดังนี้
วิสัยทัศน์ ยึดมั่นจรรยาบรรณ ก้าวทันวิทยาการ ทำางานคุ้มครองประชาชน
ยุทธศ�สตร์สม�พันธ์สภ�วิช�ชีพฯ

1. การดำาเนินการในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19)
๒. การบริหารสภาวิชาชีพในเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. การรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ
๔. การประชาสัมพันธ์ สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

๓.  จัดแถลงข่าว “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” 

ร่วมระดมก�าลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด
สบืเนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐19 (COVID-19) ระลอกใหมใ่นประเทศไทย

ที่มีผู้ป่วยติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะ
เพิม่ขึน้อีก สมาพนัธส์ภาวชิาชพีแหง่ประเทศไทยทัง้ 11 สภาวชิาชพี ตระหนกัถงึภาวะวกิฤตทีก่ำาลงัเกดิขึน้ดงักล่าว 
สมาพนัธส์ภาวชิาชีพแหง่ประเทศไทย จงึมมีตริว่มกนัในการรวบรวมผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่คีวามรู ้และสามารถจัดสรร
เวลาเพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพ่ือช่วยแบ่งเบาการทำางานของกระทรวง
สาธารณสขุ UHOSNET กรงุเทพมหานคร และหนว่ยงานภาครฐัอ่ืน ๆ  โดยจัดแถลงขา่วเรือ่ง “สมาพนัธส์ภาวชิาชพี
รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมระดมกำาลังบุคลากร
ในแต่ละวชิาชีพสูภ้ยัโควดิ โดยม ีนายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันท่ี ๒9 เมษายน ๒๕6๔ ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น ๒ สำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหลักการร่วมกันว่า

1. การปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์น้ี ไม่ถือว่าเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติของวิชาชีพอ่ืนท่ีมีกฎหมายกำากับอยู่
๒. ต้องมีการเตรียมความรู้ และความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมี

ความปลอดภัย
ประเด็นที่บุคลากรของแต่ละสภาวิชาชีพ จะร่วมปฏิบัติได้ มีดังนี้

1) การให้ข้อมูลและให้คำาปรึกษา–ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ
๒) การฉีด Vaccine–วิชาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ปฏิบัติได้
3) การบริหารจัดการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/UHOSNET/Hospitel–ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ
๔) การให้บริการ การดูแลในหอผู้ป่วยอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ใช่ผู้ป่วย COVID-19–วิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติได้
๕)  การตรวจคดักรอง และ swab เพือ่หาเชือ้ COVID-19–ปฏบิตัไิด้ทกุสาขาวชิาชพีสขุภาพทีไ่ดร้บั

การอบรมเพิ่มเติม
6)  การจัดเตรียมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม ดัดแปลงอาคาร หอ้งความดันลบ เคร่ืองชว่ยหายใจ 

เครือ่งมอืและปญัญาประดษิฐ ์รวมถึงการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่ละส่ิงอำานวยความสะดวกใหม้คีวาม
ปลอดภัย–วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก ปฏิบัติได้
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ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์
สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” หรือได้ที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9

๔.  แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว

ความร่วมมือในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 3๐ เมษายน ๒๕6๔ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ มีมติร่วมกันในการรวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพ
ทีม่คีวามรูแ้ละสามารถจดัสรรเวลา เพือ่มาเป็นอาสาสมคัรร่วมปฏบิตัภิารกิจทีจ่ะสามารถปฏบิตัไิด ้ เพือ่ชว่ยแบ่งเบา
การทำางานของกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  สำาหรับการดำาเนินการ
ของกรงุเทพมหานครในการจดัหนว่ยบรกิารวคัซนี COVID-19 ใหป้ระชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ทีจ่ะเริม่ขึน้ใน
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เดอืนมถิุนายน ๒๕6๔ บุคลากรในวิชาชีพพยาบาลทีอ่าสาสมคัรเข้ามาจะเป็นอีกหนึ่งกำาลงัหลกัสำาคัญในการรว่มให้
บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (herd immunity) โดยผู้สนใจ
สามารถลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัย
โควิด-19” หรือที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9

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. ๒๕6๔ มกีารประชมุ
ร่วมกัน จำานวน ๕ ครั้ง

ผลการด�าเนินงาน

๑.  ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดบริการท่ีกระท�าต่อมนุษย์

ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ทีป่ระชุมภาคสีภาวชิาชพีด้านสขุภาพ ในการประชมุคร้ังที ่1/๒๕6๔ เมือ่วนัที ่1๒ มกราคม ๒๕6๔ ได้เชญิ

ผูแ้ทนจากสภาการสาธารณสขุชมุชน เข้ารว่มประชมุหารอืกบัภาคสีภาวชิาชพีฯ เพือ่รบัฟงัความเหน็ตอ่ (รา่ง) คูมื่อ
การปฏิบัติงานด้านการจัดบริการท่ีกระทำาต่อมนุษย์สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทำาความเข้าใจ
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ร่วมกันในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าจะสามารถกระทำาได้หรือไม่ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕6 หรือไม่ และมีการปฏิบัติงานที่ก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับ
วิชาชีพเวชกรรม พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ หรือไม่ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจาก (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้

๒.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการให้การปรึกษาและแนะน� าทางพันธุกรรมเบ้ืองต้น 

(Foundation Genetic Counselor)
ภาคีสภาวิชาชพีดา้นสขุภาพไดเ้หน็ชอบใหม้กีารผลติบคุลากรผูใ้หค้ำาปรกึษาดา้นปญัหาสขุภาพจากพนัธกุรรม 

(Genetic Counselors) ในระบบสาธารณสขุไทยโดยความร่วมมอืของภาคสีภาวชิาชพีด้านสุขภาพ โดยแพทยสภา
ได้แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำาหลักสูตรการให้คำาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling) มีผู้แทนจาก ๕ สภาวิชาชีพ 
ไดแ้ก ่แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสชักรรม ทนัตแพทยสภา และสภาเทคนคิการแพทย ์รว่มเปน็คณะทำางาน
ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

ช่ือหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำาปรึกษาทางพันธุศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum in Genetic Counseling

ช่ือประกาศนียบัตร

(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรการให้คำาปรึกษาทางพันธุศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Genetic Counseling

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกซ์ทางการแพทย์ในกำากับดูแลของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสภาเทคนิคการแพทย์

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมโดยผ่านความเห็นชอบจาก ๕ สภาวิชาชีพ
จำ�นวนหน่วยกิต 16 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต = 1๕-16 ชม.)
ระยะเวล�ก�รอบรม ๔ เดือน มี ๒ Module (ชุดการเรียนรู้) และวิชาเลือก 1 รายวิชา

Module�I ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์และจีโนมิก (๘ หน่วยกิต) ประกอบด้วย 7 รายวิชาดังนี้
(1) Introduction to clinical genetics     1 credit
(๒) Clinical and dental genetics       ๒ credits
(3) Cancer genomics        1 credit
(๔) Genetics in prevention, public health, and ethical-legal issues  1 credit
(๕) Pharmacogenomics and precision medicine     1 credit
(6) Evidence based in genetics       1 credit
(7) Genetic testing and bioinformatics      1 credit
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Module�II การสื่อสารและการให้คำาปรึกษา (7 หน่วยกิต) ประกอบด้วย 3 รายวิชาดังนี้
(1) Communication and genetic counseling     3 credits
(๒) Practicum in genetic and genomic counseling I    ๒ credits
(3) Practicum in genetic and genomic counseling II    ๒ credits

วิช�เลือก�(Selective�course)       1 credit
(ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของผู้เข้าอบรม 1 รายวิชา)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ
ทั้งน้ีสำาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้องได้รับการอนุมัติให้ลาอบรมเต็มเวลาจากต้นสังกัด

และหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูตร

๓. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๑.  โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วม

ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ : 

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
สภาการพยาบาลได้ดำาเนินโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการ

ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕63 และ
ขยายพืน้ทีก่ารดำาเนนิงานจากกรุงเทพมหานครไปยงัพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่1, ๔, 6, 9 และ 11 ได้แก ่จังหวดัเชยีงราย 
พระนครศรีอยุธยา ระยอง ตราด นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุราษฎร์ธานี รวมมีคลินิกที่ขึ้นทะเบียนกับสำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วจำานวน 3๕ แห่ง คลินิกท่ีย่ืนใบสมัครแล้วและอยู่ระหว่างการรอข้ึนทะเบียน ๘ แหง่ 
คลินิกที่อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นใบสมัคร ๔ แห่ง

ผลการด�าเนินการ

1. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในพ้ืนท่ีเขต 13 
กรุงเทพมหานคร มีจำานวน ๘ แห่ง อยู่ในเขตตลิ่งชัน 1 แห่ง เขตราษฎร์บูรณะ 1 แห่ง เขตทวีวัฒนา 1 แห่ง 
เขตสะพานสูง 1 แห่ง เขตคลองสามวา ๒ แห่ง เขตมีนบุรี 1 แห่ง และเขตหลักสี่ 1 แห่ง

๒. คลนิิกการพยาบาลและการผดงุครรภท์ีข้ึ่นทะเบยีนเปน็คลนิกิพยาบาลชมุชนอบอุน่ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่
1, ๔, 6, 9, และ 11 มีจำานวนรวม ๒7 แห่ง อยู่ในเขต 1 จังหวัดเชียงราย 7 แห่ง เขต ๔ จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 1 แหง่ เขต 6 จังหวดัระยอง ๔ แหง่ จงัหวัดตราด 1 แหง่ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา 7 แหง่ 
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จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ แห่ง และเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕ แห่ง มีคลินิกท่ียื่นใบสมัครและรอการข้ึนทะเบียนอีก 
๘ แห่ง คลินิกในจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนใจจะยื่นใบสมัครอีก ๔ แห่ง

3. ดำาเนนิโครงการกำากบั ตดิตาม และประเมนิผลคลนิกิการพยาบาลและการผดงุครรภท์ีเ่ปน็หนว่ยบรกิาร
ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมคลินิกในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนำาร่องรวม ๘ ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงานของคลินิก วิเคราะห์จุดเด่นและประเด็นที่ควรพัฒนา/
ปรับปรุง และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๔. จัดทำาคู่มือแนวทางการดำาเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) และการบริการผู้ป่วยนอก 
(OP) รวมทั้งจัดทำาแบบฟอร์มเวชระเบียน เพื่อให้คลินิกใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน

๕. จัดการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีคณะทำางานและ/หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของสำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

6. ร่วมพิจารณาโครงการพื้นที่นำาร่องการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจัดการประชุมช้ีแจงแก่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและผู้เก่ียวข้อง จำานวน 1๐ สถาบัน 
1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน
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ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 

๑. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค
1.1 รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง 

“ทิศทางยุทธศาสตร์โลกสำาหรับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕6๔–๒๕6๘” (Global strategic 
directions for strengthening nursing and midwifery 2021-2025–SDNM) จัดโดยสำานักงานองค์การอนามัยโลก
ประจำาภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เมอืงนวิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์เมือ่วนัท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕6๔ SDNM ร่างโดยองค์การอนามัยโลก สภาพยาบาลระหว่างประเทศ และสหพันธ์ผดุงครรภ์ 
ประกอบดว้ย ๔ ทิศทางยทุธศาสตร ์ไดแ้ก ่การมจีำานวนพยาบาลและผดงุครรภท์ีเ่พยีงพอ การศกึษาสำาหรบัพยาบาล
และผดุงครรภ์ระดับอุดมศึกษา การเพิ่มสัดส่วนพยาบาลในตำาแหน่งบริหารระดับสูงท้ังในฝ่ายบริการและการศึกษา
พยาบาล และการมีระบบการให้บริการสุขภาพท่ีทันสมัย ผลการประชุมนำาไปประมวลกับความคิดเห็นจากภูมิภาคอ่ืน ๆ  
เพื่อรวบรวมนำาเสนอที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 7๔

1.๒ รศ.ดร.ประคณิ สจุฉายา เปน็ผูแ้ทนสภาการพยาบาล เขา้ร่วมประชมุ เร่ือง Envisioning the Future 
of Nursing Regulation through Research ซึง่จดัโดย Research National Council of the State Boards 
of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕6๔ เพ่ือระดมความคิดเห็น
เกีย่วกบัวาระการวจิยัเพ่ือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของสภาการพยาบาล หรือหนว่ยงานตามกฎหมายทีค่วบคมุวชิาชพี
การพยาบาลในการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์กำาหนดนโยบายหรือดำาเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ ธรรมาภิบาลและกฎหมาย 
ข้อบังคับ การตักเตือนและลงโทษ การศึกษาและการปฏิบัติ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการเคลื่อนย้าย 
เป็นต้น

1.3 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมอภิปรายกับผู้นำาทางการพยาบาลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงานประชุมปิดโครงการ Nursing Now Campaign ที่ได้ดำาเนินการมา 3 ปี โดยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕6๔ นายกสภาการพยาบาลได้นำาเสนอกิจกรรมที่สภาการพยาบาล
ได้ผลักดัน หรือ ดำาเนินการ เช่น การจัดหาตำาแหน่งให้พยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาสมรรถนะ
ทางคลนิกิหลงัปรญิญาตรแีละโท คลนิิกชมุชนอบอุน่ และบทบาทพยาบาลในชว่งการระบาดของโควิด-19 และเนน้
การร่วมกนัเปน็หน่ึงเดยีวในการเรยีกรอ้งให้มกีารลงทนุและปกปอ้งพยาบาลทัว่โลกเพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหพ้ยาบาล
และผดุงครรภ์

๒. การเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับโลก
๒.1 รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก

สมัยที่ 7๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒3 พฤษภาคม–1 มิถุนายน ๒๕6๔ พร้อมกับผู้แทนจากสมาคม
พยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ และผูแ้ทนจากกองการพยาบาล สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กอ่นประชมุสมชัชา
องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุขโดยกองการต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
สำานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ (International Health Policy Program–IHPP) ได้จัดประชมุ
เตรียมการให้คณะผู้แทนไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒ คร้ัง ในวันที่ ๒6 เมษายน ๒๕6๔ และ 1๔ พฤษภาคม 
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๒๕6๔ รวมทั้งจัดประชุมเรื่อง Global Health Diplomacy และ WHA Fundamental ระหว่างวันที่ ๕–7 
พฤษภาคม ๒๕6๔

ในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกสมัยท่ี 7๔ ประเทศสมาชิกมีมติรับรองรายงานฉบับท่ี A74.13 เรื่อง 
“กำาลงัคนทางสขุภาพ : ทศิทางยทุธศาสตร์โลกสำาหรบัการพยาบาลและการผดงุครรภ ์๒๕6๔-๒๕6๘” และรับรอง
ขอ้มต ิ“การเสริมสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการพยาบาลและการผดงุครรภ ์: การลงทนุในดา้นการศกึษา การสรา้งงาน 
การเป็นผู้นำา และการให้บริการ” ภายหลังการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก คณะกรรมการสภาการพยาบาล
มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะทำางานเพื่อจัดทำาร่างแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๒๕6๕–๒๕69 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย และทิศทางยุทธศาสตร์โลกสำาหรับ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๒๕6๔–๒๕6๘ และร่างแผนกลยุทธ์ฯ ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่
กำาลังคน งาน และสภาพแวดล้อมในการทำางาน การศึกษา ภาวะผู้นำา และการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
และกำาหนดนำาเสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิในต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕6๕

๒.๒ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2021 จัดโดย
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses-ICN) ร่วมกับสมาคมพยาบาลของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี ๒–๔ พฤศจิกายน ๒๕6๔ ในหัวข้อ การพยาบาลท่ัวโลก 
(nursing around the world) เพื่อให้พยาบาลจาก 1๒1 ประเทศสมาชิกได้นำาเสนอผลงานความก้าวหน้า และ
ความท้าทายที่ต้องเผชิญในอนาคต ในหัวข้อการอภปิรายของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้นำาเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษาในวิถีปกติใหม่ โดยมี 
ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินลำ้าประเสริฐ กรรมการอำานวยการ ICN เป็นผู้ดำาเนินรายการ นอกจากนี้ผู้จัดได้เชิญ 
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลกล่าวในนามของพยาบาลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่
ท่านเป็นผู้นำาทางการพยาบาลของประเทศไทยและภูมิภาค อดีตกรรมการอำานวยการ ICN และอดีตนายกสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นายกสภาการพยาบาลได้กล่าวชื่นชมพยาบาลท่ัวโลกท่ีได้ทำางานอย่างหนัก และทุ่มเท
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศทั่วโลกลงทุนเพิ่มขึ้นเพ่ือการพัฒนาพยาบาล 
และปกป้องพยาบาลให้ปลอดภัยและทำางานด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม

๓. การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย
3.1 สภาการพยาบาลเป็นองค์กรสมาชิกของ World Academy of Nursing Science (WANS) ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนทั่วโลกโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ได้มาจาก
การทำาวิจัยร่วมกัน การจัดประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นกรรมการบริหาร (Board of Directors) และในปี พ.ศ. ๒๕6๔ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำางานเฉพาะกิจ (Ad hoc committee) เพ่ือศึกษาข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร
ประกอบการตัดสินใจ โดยมี รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ร่วมเป็นคณะทำางาน มีการประชุม 
๒ ครั้ง ในการประชุมกรรมการบริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕6๔ ที่ประชุมมีมติเป็น
เอกฉนัทเ์หน็ชอบให ้รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธาน WANS วาระ พ.ศ. ๒๕6๕–๒๕66

3.๒ รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล ได้รับเชญิจาก Dame Yvonne Moores ประธานมูลนธิิ
ฟลอเรนซ์ไนติงเกล (Florence Nightingale Foundation) ให้เป็นคณะกรรมการโลกของมูลนิธิไนติงเกล 
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(Florence Nightingale Foundation Global Committee) ในฐานะผู้แทนจากภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
มูลนิธิฟลอเรนซ์ไนติงเกล ก่อตั้งโดยองค์กรสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เม่ือ พ.ศ. ๒๔7๒ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่
มสิฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ผูบุ้กเบกิการพยาบาลสมยัใหม ่โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาความกา้วหนา้ของการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พัฒนาภาวะผู้นำา และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

๔. ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
๔.1  คณะผู้แทนจาก Japan International Cooperation Assistance (JICA) และ สำานกังานหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำาโดย Professor Yamamoto Meguru ได้เข้าพบ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ท่ีปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล 
คนที่ 1 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม ๒๕6๔ ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เพื่อหารือโครงการ Partnership for 
Global Health and Universal Coverage ระยะท่ี ๒ ท่ี JICA ทำาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยหนึ่งในโครงการคือโครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (continuing 
professional development) สำาหรับพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพ
เพ่ือสนับสนุนงานหลักประกันสุขภาพโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของพยาบาลไทย
และพยาบาลในอาเซียน 7 ประเทศ รวมทั้งเคนยา โดยจัดการประชุมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๔ ครั้ง 
ครัง้ละ 1–๒ วนั เกีย่วกบัการพฒันาพยาบาลจบใหม ่การพัฒนาผู้บริหารการพยาบาล การพัฒนาทกัษะทางคลินกิ
ของพยาบาล และการถอดบทเรียน ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม ๒๕6๕ นายกสภาการพยาบาลยินดี
ให้ความร่วมมือในการจัดประชุม การจัดหาวิทยากร และส่งผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องสำาหรับพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน

๔.๒ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักวิชาการองค์การอนามัยโลก เรื่อง
ประสบการณ์ของนายกสภาการพยาบาลท่ีเป็นประธานเร่ือง Mutual Recognition Agreement ของการเคล่ือนย้าย
ของพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อทำางานในอาเซียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทำาแนวทางในการทำาข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับบุคลากรสุขภาพ
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ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

สภาการพยาบาลใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาหนว่ยงานภายในของสภาการพยาบาลใหม้รีะบบบรหิารจัดการ
ที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบริหารงานพัสดุ บริหารจัดการงานต่าง ๆ  ที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส มีการดำาเนินงานตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของสภาการพยาบาลเพือ่มุง่สูย่คุดจิทิลั มขีอ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็ปจัจบุนัและรองรบัภารกจิของ
สภาการพยาบาลในอนาคต ตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์

ผลการด�าเนินงาน

สภาการพยาบาลมีนโยบายการดำาเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านความโปร่งใส 
การลดภาวะเสี่ยงด้านการเงินของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามนโนบาย วัตถุประสงค์ และอำานาจหน้าที่ของ
สภาการพยาบาลในการดำาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มีการจัดทำาแผนงบประมาณของสภาการพยาบาล
เพื่อใช้กำากับการบริหารงบประมาณประจำาปี ๒๕6๔ โดยยึดหลักการดังนี้

1. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ ๒๕6๔ ในลักษณะท่ีประหยัด
และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

๒. ใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ อำานาจหน้าที่และพันธกิจของสภาการพยาบาล

3. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕63
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การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 
31 ธนัวาคมของปงีบประมาณนัน้ งบการเงนิดงักล่าวของสภาการพยาบาลได้ผ่านการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบ
บญัชรัีบอนญุาตตามท่ีสภาการพยาบาลอนมุตัจิา้ง สามารถรายงานผลการดำาเนนิงานด้านการเงนิและงบประมาณได้
ดังนี้

1. รายได้ของสภาการพยาบาลเกิดข้ึนจากการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล ตามอำานาจหน้าท่ีท่ีกำาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจที่กำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำา
ปงีบประมาณ ๒๕6๔ สภาการพยาบาลมรีายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมประเภทตา่ง ๆ  คา่ลงทะเบยีนและจากการบรหิาร
สินทรัพย์หมุนเวียน รวมท้ังสิ้นจำานวน 1๔๘,๘๐9,9๒๘.6๔ บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อย
ยี่สิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

(1) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน ๔๘,๕๕๔,๘๐๐.๐๐ บาท
(๒) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก ๔6,๐๐๕,9๐๐.๐๐ บาท 
(3) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร   ๘,6๕9,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ   9,๒๐๘,9๘๐.๐๐ บาท
(๕) งานวุฒิบัตร     1๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(6) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ 13,6๘3,9๐๐.๐๐ บาท
(7) งานหนังสือและวารสาร     9๔6,๐๐6.1๒ บาท
(๘) เงินดอกผลจากการลงทุน 1๘,๐63,7๘๘.๐๐ บาท
(9) เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม   1,19๐,767.๐๐ บาท
(1๐) เบ็ดเตล็ด   ๒,371,7๘7.๕๒ บาท

๒. รายจ่ายของสภาการพยาบาล เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานและพัฒนาสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล การดำาเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ตามแผนงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการคุ้มครอง
ประชาชน แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แผนงาน
ประชาสมัพนัธแ์ละเสริมสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชีพ และแผนงานสง่เสริมและพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จ่ายจากเงินงบประมาณประจำาปี และเงินกองทุนต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล รวมทั้งสิ้นจำานวน 
๘6,797,99๐.7๘ บาท (แปดสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) แยกเป็น
รายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ๕๔,1๒7,716.๕9 บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแผนงาน 3๒,67๐,๒7๔.19 บาท
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕6๔ มีจำานวนทั้งสิ้น 6๘ คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕6๔ 
แบ่งตามงานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

(1) กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล   จำานวน 13 คน
(๒) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ     จำานวน ๔6 คน
(3) กลุ่มสนับสนุนบริการ     จำานวน  9 คน

ผลการด�าเนินงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ การปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. การรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ�าสภาการพยาบาล 
(1) นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล     จำานวน 1 อัตรา
(๒) นิติกร       จำานวน ๒ อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      จำานวน ๒ อัตรา
(๔) เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   จำานวน ๒ อัตรา
(๕) จ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ 1 ปี  จำานวน 7 อัตรา

๒. โครงการการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล 
สขุภาพของบุคลากรทีแ่ขง็แรงเป็นสิง่สำาคญัตอ่การทำางานในทกุองค์กร สภาการพยาบาลไดใ้ห้ความสำาคัญตอ่

การสง่เสริมสขุภาพและการเฝา้ระวงัภาวะสขุภาพของเจ้าหนา้ทีส่ภาการพยาบาล สำาหรับในป ี๒๕6๔ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ซ่ึงเคยมาให้บริการตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปี ไม่ได้มาให้บริการเนื่องจากในช่วงระยะดังกล่าว
มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 (โควิด-19) อย่างแพร่หลายและรุนแรง สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการ
ติดต่อประสานงานเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาลทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธุ์
และวัคซีนโควิด–19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตามท่ีกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด ขณะนี้
บุคลากรทุกคนได้รับการวัคซีนโควิด–19 เข็มที่ 3 แล้ว
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การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์และยานพาหนะ

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

ผลการด�าเนินงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ การบรหิารจดัการพสัดุ ครภุณัฑ์ อาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ มีผลการดำาเนนิงาน ดงันี้

๑. การจัดซ้ือจัดหาวัสดุส�านักงานและครุภัณฑ์
(1) จัดซื้อวัสดุสำานักงาน จำานวน ๒๒1 รายการ 
(๒) จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดทำาทะเบียนครุภัณฑ์ จำานวน  93 รายการ
(3) จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำานวน 1๔๔ รายการ

๒. การจ้างพิมพ์จดหมายข่าว วารสาร และหนังสือ
(1) จดหมายข่าวสภาการพยาบาล จำานวน 6 ฉบับ ๆ  ละ ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม
(๒) วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 3๕ จำานวน ๔ ฉบับ ๆ  ละ     6๐๐ เล่ม
(3) วารสาร Pacific Rim International Journal จำานวน ๔ ฉบับ ๆ  ละ     ๕๐๐ เล่ม 
 of Nursing Research
(๔) หนังสือคู่มือส่งเสริมจริยธรรมสำาหรับองค์กรพยาบาล : จำานวน    ๕,๐๐๐ เล่ม
 กลไกและการปฏิบัติ
(๕) หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ ๒๐ จำานวน  1๕,๐๐๐ เล่ม
 เรื่อง พยาบาลนำาการจัดการนำ้าหนักเกิน
(6) หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่ม ๒1 จำานวน  1๐,๐๐๐ เล่ม
 เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
(7) หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่ม ๒๒ จำานวน  1๐,๐๐๐ เล่ม
 เรื่องแผลและการดูแลแผล
(๘) จดหมายข่าวฉบับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ เล่ม
 วาระ พ.ศ. ๒๕6๕–๒๕69
(9) บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และสิ่งพิมพ์ พร้อมบริการจัดส่งให้กับสมาชิก จำานวน ๒๔๐,๐๐๐ ราย
(1๐) รายงานประจำาปี ๒๕63 จำานวน   1,๐๐๐ เล่ม
(11) บัตรอวยพรประจำาปี ๒๕6๕  จำานวน  1๒,๐๐๐ ใบ
(1๒) ไดอารี่สภาการพยาบาล จำานวน      ๕๐๐ เล่ม
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๓. งานส่ังซ้ือส่ังจ้างและท�าสัญญาจ้างอ่ืน ๆ
(1) จ้างทำาระบบการเลือกตั้ง แบบออนไลน์ (E-Voting)
(๒) สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย กับ สำานักงานกฎหมายไชยรพี
(3) สัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ICT ช่วงที่สอง
(๔) สัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบเสียงในห้องประชุม
(๕) สัญญาจ้างบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก
(6)  สัญญาจ้างบริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Virtual Conference ในการประชุมวิชาการ

พยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
(7)  สญัญาจา้งทำาระบบการประชมุในรูปแบบ Virtual Conference ในการประชมุวจัิยทางการพยาบาล

แห่งชาติ ครั้งที่ 7
(๘) สัญญาเช่าใช้โปรแกรม Zoom การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(9) สัญญาจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
(1๐) สัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสำารอง (Power Generator)
(11) สัญญาซื้อขายปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)
(1๒)  สัญญาจ้างบำารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาลรวมโปรแกรม 

Web Applications ระยะเวลา 1 ปี
(13) เช่าซื้อโปรแกรม Photoshop CC จำานวน ๒ License
(1๔) เช่าใช้บริการ Cloud Server
(1๕) จ้างพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารนครินทรศรี
(16) จ้างบริการบำารุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำาตอบ

๔. การจ้างบริการบ� ารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและภูมิทัศน์
(1) บำารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์   จำานวน ๒๔ รายการ
(๒) บำารุงรักษา ซ่อมแซม อาคาร     จำานวน 11 รายการ
(3) เบ็ดเตล็ด       จำานวน  3 รายการ

●● จัดซื้อแผงกั้นจราจร จัดซื้อล้อรถเข็น และจัดจ้างทำาความสะอาดผ้าสำาหรับจัดพิธีการต่าง ๆ
(๔) บำารุงรักษายานพาหนะ (รถยนต์)    จำานวน  6 คัน

●● ตรวจเช็กระยะตามกำาหนดและบำารุงรักษา ต่อประกันภัยรถยนต์พร้อม พ.ร.บ. และต่อภาษี 

๕. งานท�าสัญญาจ้างบริการต่าง ๆ
(1) การรักษาความปลอดภัย
(๒) การบำารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
(3) การบริการบำารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Chiller
(๔) การบริการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(๕) การบริการบำารุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
(6) การบริการทำาความสะอาดอาคาร
(7) การทำาประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
(๘) การบริการกำาจัดปลวก
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การบริหารจัดการการประชุม

การจัดการประชมุเปน็ภารกจิหนึง่ของสำานกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาลเพือ่ระดมความคดิในการกำาหนด
นโยบายและวางแผนงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาการพยาบาล 
ตามอำานาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในสำานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม

ผลการด�าเนินงาน

ในป ีพ.ศ. ๒๕6๔ จดัประชุมคณะกรรมการ อนกุรรมการ คณะทำางานของสภาการพยาบาล และจัดประชุม
ภาคีเครือข่าย ดังนี้

๑.  จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างานของสภาการพยาบาล  

รวมจ�ำนวน ๕๑๔ คร้ัง ดังน้ี

(1) คณะกรรมการสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

(๒) คณะกรรมการกำากับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล จำานวน 1๒ ครั้ง

(3) คณะกรรมการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล จำานวน 11 ครั้ง

(๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำานวน 11 ครั้ง

(๕) คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์

จำานวน 6 ครั้ง

(6) คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ จำานวน ๔ ครั้ง

(7) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล จำานวน 3 ครั้ง

(๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสภาการพยาบาล จำานวน 11 ครั้ง

(9) คณะกรรมการอำานวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำานวน 3 ครั้ง

(1๐) คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวน ๕  ครั้ง

(11) คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จำานวน 1๒ ครั้ง

(1๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล จำานวน ๘ ครั้ง
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(13) คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จำานวน 9 ครั้ง

(1๔) คณะกรรมการอำานวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

จำานวน 13 ครั้ง

(1๕) คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
เรื่อง Nursing Education Reform: Nurse as a Change Agent in Future Health 
System

จำานวน ๔ ครั้ง

(16) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จำานวน ๕ ครั้ง

(17) คณะกรรมการจัดทำาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำาแหน่งพยาบาล
ชำานาญการพิเศษ (ระดับ ๘)

จำานวน 7 ครั้ง

(1๘) คณะทำางานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำานวน 9 ครั้ง

(19) คณะทำางานจัดทำาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล จำานวน 11 ครั้ง

(๒๐) คณะทำางานจัดทำาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำาระบบข้อมูลและค่าบริการการพยาบาล จำานวน 11 ครั้ง

(๒1) คณะทำางานจัดทำาร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์ จำานวน ๔ ครั้ง

(๒๒) คณะกรรมการดำาเนินงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล (Nurses’ aides / Caregivers)

จำานวน ๕ ครั้ง

(๒3) คณะทำางานโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำานวน 1๐ ครั้ง

(๒๔) คณะทำางานโครงการประเมินผลการนำารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

จำานวน 6 ครั้ง

(๒๕) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล จำานวน ๔ ครั้ง

(๒6) คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือโรค 
หรือการปัจจุบันพยาบาล

จำานวน 1๐ ครั้ง

(๒7) คณะทำางานพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำานวน 1 ครั้ง

(๒๘) คณะทำางานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

จำานวน 1 ครั้ง

(๒9) คณะทำางานกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมจริยธรรมต่อผู้กระทำาผิดทางจริยธรรม จำานวน ๕ ครั้ง

(3๐) คณะทำางานจัดทำาระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานภายใต้ทีมทักษะผสมทางการพยาบาล 
(Skill mixed team)

จำานวน 6 ครั้ง
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(31) คณะทำางานทำาแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย หรือคณะทำางาน
เพื่อศึกษาร่าง WHA Resolution on Strengthening Nursing and Midwifery

จำานวน 19 ครั้ง

(3๒) คณะกรรมการอำานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕6๕-๒๕69 จำานวน ๕ ครั้ง

(33) คณะทำางานจัดทำาโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕66-๒๕7๐) ระยะที่ 3

จำานวน ๕ ครั้ง

(3๔) คณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี ๒๕63 จำานวน 7 ครั้ง

(3๕) คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการพยาบาล
ในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel

จำานวน ๒ ครั้ง

(36) คณะทำางานการจัดทำาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 จำานวน ๒ ครั้ง

(37) คณะทำางานเฉพาะกิจรวมใจผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สู้ภัยโควิด-19 จำานวน 1 ครั้ง

(3๘) คณะทำางานพัฒนาระบบการพยาบาล การอบรมระยะสั้น และการจัดอัตรากำาลัง
เพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

จำานวน 7 ครั้ง

(39) คณะทำางานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของวิสัญญีพยาบาล จำานวน 3 ครั้ง

(๔๐) คณะทำางานจัดประชุมวิชาการเร่ืองการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี จำานวน ๒ ครั้ง

(๔1) คณะทำางานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน จำานวน 1๐ ครั้ง

(๔๒) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล 
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง

จำานวน 39 ครั้ง

(๔3) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล 
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทนไต 
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

จำานวน ๒3 ครั้ง

(๔๔) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

จำานวน ๔6 ครั้ง

(๔๕) คณะทำางานจัดทำาการบริการต้นแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม จำานวน ๒ ครั้ง

(๔6) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จำานวน ๒๐ ครั้ง

(๔7) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาสารสนเทศทางการพยาบาล

จำานวน 11 ครั้ง

(๔๘) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

จำานวน ๒๒ ครั้ง
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(๔9) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำา

จำานวน ๔ ครั้ง

(๕๐) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

จำานวน 11 ครั้ง

(๕1) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

จำานวน 3 ครั้ง

(๕๒) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการพยาบาลระบบบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติชุมชน

จำานวน 6 ครั้ง

(๕3) คณะกรรมการดำาเนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี จำานวน 3 ครั้ง

(๕๔) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ
Post Baccalaureate Residency Training

จำานวน 6 ครั้ง

(๕๕) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training ต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช

จำานวน 3 ครั้ง

(๕6) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training ต้นแบบ สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

จำานวน 6 ครั้ง

(๕7) คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training ต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

จำานวน 3 ครั้ง

(๕๘) คณะทำางานการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง จำานวน ๒7 ครั้ง

๒.  จัดประชุมภาคีเครือข่ายของสภาการพยาบาล รวมจ�ำนวน ๑๒ คร้ัง

(1) สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย จำานวน 6 ครั้ง

(๒) ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ จำานวน 6 ครั้ง
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาการพยาบาล 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสภาการพยาบาล มหีนา้ทีห่ลกัในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบ
งานคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ดูแลบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอรใ์หม้ัน่คง ปลอดภยั และเสถยีรภาพ ประสานดูแลการใชง้าน Web Appications เพ่ือใหบ้รกิารสมาชกิ 
และพัฒนาเวบ็ไซต์ของสภาการพยาบาล ดแูลระบบสารสนเทศใหด้ำาเนนิการได้ตลอดเวลาและเกดิประสิทธภิาพสูงสดุ 
รวมทั้งเสนอรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ผลการด�าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการพยาบาล มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. พัฒนาเว็บไซต์ www.tnmc.or.th
พัฒนาเว็บไซต์ของสภาการพยาบาลให้มีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ให้

สมาชิกเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
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๒. โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)
ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ สภาการพยาบาลได้อนุมัติโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสภาการพยาบาล 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ระบบคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยมคีณุภาพและสมรรถนะสงูขึน้ รองรบั Transactions ของสมาชิก
ที่เข้ามาใช้บริการและเป็นความเร่งด่วนให้ทันต่อความต้องการในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนี้

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๒) อุปกรณ์เชื่อมกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3)  โปรแกรมจำาลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจริงแบบ Hypervisor และโปรแกรมสำารอง

การจำาลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจริงแบบเบ็ดเสร็จ

๓. ต่อสัญญาจ้างการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สภาการพยาบาล ได้พิจารณาต่อสัญญาจ้างการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นระยะเวลา 3 ปี 

(ปี พ.ศ. ๒๕6๕–๒๕67) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการทำางานและการให้บริการสมาชิกสภาการพยาบาล 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ Router และ Firewall (เพิ่มเติมจากปัจจุบัน) 
และดำาเนินการ Upgrade Bandwidth จากปัจจุบัน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ 3๕๐/1๕๐ Mbps ในปีที่ 1 
จนถึง ๔๐๐/๒๐๐ Mbps ในปีท่ี 3 ของการใช้งาน และบริษัทฯ จัดส่ง Performance Report และ Incident Log 
ในแต่ละเดือนให้สภาการพยาบาลเก็บเป็นหลักฐาน รวมท้ังเก็บ System Log ตลอดเวลาการใช้งาน ตามระเบียบ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (ระบบการเงินและการบัญชี)
สภาการพยาบาลพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (ระบบการเงินและการบัญชี) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

ทัง้การจัดการการเงนิรบัและการจดัการเงนิจ่าย ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เนน้การใชง้านงา่ย สะดวกรวดเรว็ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน

๕. โครงการจัดท�าระบบเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง (Power Generator)
สภาการพยาบาลดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสำารอง เพื่อเป็นระบบไฟฟ้าสำารองให้เกิด

ความตอ่เนือ่งในขณะไฟฟา้ดบั จากตน้แหลง่กำาเนดิจากการไฟฟ้านครหลวง เมือ่เกดิขัดข้องและมรีะยะเวลายาวนาน
เปน็ชัว่โมง ทัง้นีร้ะบบเครือ่งกำาเนดิไฟฟา้สำารองนีจ้ะจ่ายไฟฟ้าใหแ้กห่อ้งประชมุหลัก ๒ หอ้ง และหอ้งคอมพวิเตอร ์
๒ ห้อง รวมทั้งห้องระบบโทรศัพท์ (PBX) และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสภาการพยาบาล

๖. ประสานงานการดูแลและพัฒนาระบบ MIS และ Web Appications
ตามท่ีสภาการพยาบาลได้จัดทำา Web Appications บริการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสภาการพยาบาล

สามารถดำาเนนิการยืน่คำารอ้งขอสมคัรสอบความรู้ฯ การเกบ็หนว่ยคะแนนการศกึษาต่อเนือ่ง การต่ออายใุบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพฯ และการยื่นขอรับรองสถาบัน โดยได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕6๐ จนถึงปัจจุบัน 
เพื่อให้การดำาเนินการต่าง ๆ  รวมท้ังการชำาระเงิน สามารถทำาได้สะดวก มีความปลอดภัยสูง และเพ่ือให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๗. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
7.1�จัดทำ�ข้อมูลส�รสนเทศเสนอผู้บริห�รสภ�ก�รพย�บ�ล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำาเนินการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศเสนอผู้บริหารสภาการพยาบาลทุกเดือน 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสภาการพยาบาล ดังนี้

1) รายงานจำานวนผู้ ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
๒) รายงานจำานวนผู้ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ แยกประเภทตามกลุ่มอายุ

7.2�ระบบ�Helpdesk.tnmc.or.th
เปน็ระบบทีร่บัแจง้ปญัหาของเจา้หนา้ทีส่ภาการพยาบาลกรณเีกดิปญัหาเกีย่วกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงานต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล รวมถึงการให้บริการ
การ Download เอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ  ของสภาการพยาบาล สำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลมีการพัฒนา 
แบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องกรอกข้อมูล (Fillable) นำาขึ้นไว้ในระบบ 
Helpdesk.tnmc.or.th จำานวน 31 แบบฟอร์ม (เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕6๔)

7.3�นโยบ�ยก�รใช้ง�นระบบเครือข่�ยและคอมพิวเตอร์ของสภ�ก�รพย�บ�ล
สำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้จัดทำา “คู่มือการใช้งานสารสนเทศสภาการพยาบาล สำาหรับ

เจ้าหน้าที่” เป็นการกำาหนดแผนผังการดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และช่องทางบริการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บรกิารแก่เจ้าหนา้ทีส่ภาการพยาบาล ทัง้ 9 งานสำาคญั เพือ่เปน็แนวทางใหเ้จา้หนา้ทีส่ภาการพยาบาลปฏบิตังิาน
ได้อย่างถูกต้องต่อไป (เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕6๔)
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7.4�พัฒน�ระบบก�รจัดประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์� (e–Meeting)
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19) ทีเ่กดิขึน้อยา่งรนุแรง

ทัว่โลกในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕6๒ ถึงปัจจบัุน ทำาใหร้ปูแบบการใชช้วีติและการทำางานต้องปรบัเปลีย่นไป โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  และการจดัประชุมวชิาการของสภาการพยาบาล ต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบ
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e–Meeting) สำานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล จึงได้ดำาเนินการติดตั้ง
กลอ้งวดีิโอและระบบควบคมุเสยีงแบบถาวร เพือ่ใชใ้นการประชมุรปูแบบผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสใ์นทกุ ๆ  หอ้งประชุม 
จำานวน 6 ห้อง และจัดซื้อกล้องวิดีโอขนาดเล็ก (Web Camera) แบบเคล่ือนที่ จำานวน ๒ ตัว สำาหรับรองรับ
การประชมุของผูบ้รหิารและการประชมุยอ่ย รวมท้ังไดด้ำาเนนิการจดัซือ้โปรแกรม Cisco WebEx/โปรแกรม Zoom 
ที่มีความเหมาะสมและรองรับภารกิจในงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์อื่น
ที่ใช้ประกอบการจัดประชุมฯ ได้แก่ Portable Green Screen จำานวน ๒ ฉาก และไฟ LED กำาลังไฟ 36 วัตต์ 
ปรับแสงได้ 3๒๐๐-๕๕๐๐K พร้อมขาตั้ง จำานวน ๒ ดวง เพื่อเพิ่มแสงสว่างและช่วยลดการเกิดเงาบนเวที

นอกจากนี ้ไดจ้ดัซือ้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ซ่ึงมคุีณสมบติัและระบบปฏบิติัการทีส่ามารถ
รองรับงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำานวน 1๐ เครื่อง สำาหรับงานวิชาการและ
งานประชุมฯ ดังกล่าว
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ตามที่ได้มีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID–19) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕63 และต่อเนื่องจนถึง 
ปัจจุบัน ซ่ึงในเดือนเมษายน ๒๕6๔ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจำานวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำาให้จำานวนผู้ป่วย
สะสมรักษาตัวมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนในการเพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการเพ่ือรองรับ
จำานวนผู้ป่วยรายใหม่ และขอการสนับสนุนจากสภาการพยาบาลให้พิจารณาระดมหาอาสาสมัครพยาบาล 
เพื่อการเสริมศักยภาพหน่วยบริการดังกล่าว สภาการพยาบาลได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
การระบาดคร้ังน้ี โดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และภาคเอกชน ดำาเนินภารกิจต่าง ๆ

ผลการด�าเนินงาน

๑.  การให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1.1�โครงก�รสม�พันธ์สภ�วิช�ชีพรวมใจ�สู้ภัยโควิด-19
สภาการพยาบาล เป็นสภาวิชาชีพหน่ึงในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

ทั้ง 11 สาขาวิชาชีพ ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตจากท่ีมีการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรสัโควดิ 19 และตระหนกัถงึภารกจิของสมาชกิของสภาวชิาชพี โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่กำาลังปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน อยู่ใน
ระบบสขุภาพอยา่งเต็มกำาลงัความสามารถอยูใ่นขณะนี ้จงึไดด้ำาเนนิการในการรว่ม
ระดมบุคลากรในแต่ละวิชาชีพในสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในการปฏิบัติงานเป็นกำาลังเสริมตามกำาลังความสามารถและความถนัด ซ่ึงได้มี
การจัดงานแถลงข่าว “โครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” เมื่อ
วนัที ่๒9 เมษายน ๒๕6๔ และ สภาการพยาบาลได้มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
เชิญชวนให้พยาบาลเข้ามาร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครผ่าน Google forms 
ท้ังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ของสภาการพยาบาล และการส่งต่อกัน
โดยตรงในไลนก์ลุม่ มผีูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภล์งทะเบยีน
เป็นอาสาสมัครในระบบดงักลา่วทัง้สิน้ 1,๒91 คน คดิเปน็ 79.๘% ของสมาชกิ
ทุกสภาวิชาชีพที่ลงทะเบียนในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕6๔)

ภารกิจสภาการพยาบาลในการสนับสนุน
รัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) 
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1.2�สภ�ก�รพย�บ�ลให้คว�มร่วมมือจัดพย�บ�ลอ�ส�สมัครฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน��2019�ไปยังหน่วยง�นที่ขอรับก�รสนับสนุน�ดังนี้

(1) ความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและกรุงเทพมหานครให้บริการประชาชน Cluster คลองเตย
●●  ระหว่างวันที่ ๘–13 พฤษภาคม ๒๕6๔ ลงพ้ืนท่ี ๒ จุด ได้แก่ 1) โบสถ์พระมหาไถ่ และ 
๒) บรเิวณสนามฟตุบอลโปโล พารค์ เขตปทมุวนั มปีระชาชนได้รบัวคัซีนรวมทัง้สิน้ 1๔,๐๐๐ ราย
●●  ระหว่างวันที่ 1๔–๒1 พฤษภาคม ๒๕6๔ ลงพื้นที่ 3 จุด ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดคลองเตย 
๒) ลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม ๔ และ 3) สนามฟุตซอล โกดัง สเตเดี้ยม 
(คลองเตย) มีประชาชนได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น ๒๐,331 ราย

(๒) โครงการความรว่มมอืระหวา่งกรงุเทพมหานคร สภาการพยาบาล หอการคา้ไทย และสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมฉดีวคัซนีตัง้แตว่นัที ่๒๔ พฤษภาคม–31 ธนัวาคม ๒๕6๔ สำาหรบัหนว่ยบรกิารนีต้อ้งการพยาบาลอาสาเขา้รว่ม
ปฏิบัติหน้าที่ ๔๘–๕๐ คน/วัน มีพยาบาลอาสาลงทะเบียนในระบบ

●● Phase 1 ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – 3๐ มิถุนายน ๒๕6๔ จำานวนทั้งสิ้น 7๕๐ คน
●● Phase ๒ ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ๒๕6๔ จำานวนทั้งสิ้น 3๔๕ คน
●● Phase 3 ระหว่างวันที่  1 กันยายน – 31 ตุลาคม ๒๕6๔ จำานวนทั้งสิ้น 13๕ คน
●● Phase ๔ ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม ๒๕6๔ จำานวนทั้งสิ้น  73 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕6๔)
(3) ความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHOSNET

●●  UHOSNET ประสานขออาสาสมคัรพยาบาล ICU–COVID เพือ่ช่วยปฏบิติังานดแูลผูป้ว่ยโควดิวกิฤต 
ณ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สภาการพยาบาล จัดส่งพยาบาลอาสาสมัคร 
ICU–COVID จำานวน 7 คนร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันท่ี ๒9 เมษายน ๒๕6๔ (อาสาสมัครพยาบาล 
ICU–COVID ลงชื่อไว้มีจำานวน 117 คน)
●●  UHOSNET ประสานขอพยาบาลอาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำาหรับประชาชน 
ณ สถานบริการนอกโรงพยาบาล เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน ถึง 3๐ ธันวาคม ๒๕6๔ ซ่ึงหน่วยบริการน้ี
ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 6-1๐ คน/วัน มีพยาบาลอาสาลงทะเบียนในระบบ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

Annual Report 2021 
Thailand Nursing and Midwifery Council

137



●● Phase 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน–3๐ มิถุนายน ๒๕6๔ จำานวนทั้งสิ้น 1๐๒ คน
●● Phase ๒ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–31 สิงหาคม ๒๕6๔ จำานวนทั้งสิ้น 1๕๕ คน
●● Phase 3 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน–31 ตุลาคม ๒๕6๔  จำานวนทั้งสิ้น 1๐๔ คน
●● Phase ๔ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–31 ธันวาคม ๒๕6๔ จำานวนทั้งสิ้น   ๔๒ คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕6๔)

(๔) ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
นายกสภาการพยาบาล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำานวยการบริหารศูนย์วัคซีน

กลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์วัคซีนกลางบางซ่ือ กระทรวงสาธารณสุข 
โดยบรูณาการรว่มกบักระทรวงคมนาคม และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ให้บรกิารฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
๒๐19 แก่ประชาชน ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ลงพ้ืนที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิด
ให้บริการ เมื่อวันที่ ๒1 พฤษภาคม ๒๕6๔

ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอการสนับสนุนจากสภาการพยาบาล 
ทำาการสำารวจเพ่ือรับสมัครพยาบาลท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างพนักงานราชการพิเศษ ระยะเวลาการทำางาน 1 ปี 
เพื่อให้มีจำานวนพยาบาลเพียงพอที่จะขยายพื้นที่และจำานวนเตียงให้บริการผู้ป่วย

ความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอการสนับสนุนจาก
สภาการพยาบาล จัดทำาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพิ่มพูนทักษะเพ่ือการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เตรียมความรู้เฉพาะ
ให้พยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิดทุกระดับอาการ และพิจารณาอนุญาตให้พยาบาลชาวต่างชาติ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลช่ัวคราวในประเทศไทยได้ ในกรณีท่ีพยาบาลชาวต่างชาติเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโควิด 
และการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

138



(๕) ความร่วมมือกับภาคเอกชน
บริษัทธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ขอการสนับสนุนพยาบาลอาสาสมัครที่มีประสบการณ์

การดูแลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ไปปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการกึ่งวิกฤต และถึงขั้นวิกฤต 
(โซนสีเหลือง–สีแดง) ณ โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสนามผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสนาม
มณฑลทหารบกที่ 11 แจ้งวัฒนะ ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือของบริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
กบักรงุเทพมหานคร ในการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามเพ่ิมเติม เพ่ือขยายเตียงรองรับผู้ปว่ยโควดิ-19 สีแดง อกีจำานวน 
๔๐ เตียง และผู้ป่วยสีเหลือง จำานวน 1๕๐ เตียง สภาการพยาบาลจัดส่งพยาบาลอาสาสมัคร ICU–COVID ปฏิบัติงาน
หน้าที่ Manager/Incharge จำานวน 3 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕6๔

(6) ความร่วมมือกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิขอรบัการสนบัสนนุพยาบาลอาสาสมคัรดแูลผูป้ว่ยโควดิสีเขยีว 

รปูแบบ Home Isolation สภาการพยาบาลจัดส่งรายชือ่พยาบาลอาสาสมคัรดูแลผู้ปว่ย Home Isolation จำานวน 
๕6 คน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕6๔

๒. การดูแลผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.1�น�ยกสภ�ก�รพย�บ�ลขออัญเชิญสำ�เน�หนังสือล�ยพระหัตถ์ขอขอบใจและเป็นกำ�ลังใจให้

แพทย์�พย�บ�ล�บุคล�กรท�งส�ธ�รณสุข�และอ�ส�สมัคร�ใน�ศ�สตร�จ�รย์�ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ
เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์�อัครร�ชกุม�รี�กรมพระศรีสว�งควัฒน�วรขัตติยร�ชน�รี

นายกสภาการพยาบาล คณะกรรมการสภาการพยาบาล และผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ทกุคน รูส้กึสำานกึในพระกรณุาธิคณุอันลน้พน้ ยงัความปลืม้ปตีแิละเปน็กำาลงัใจในการปฏิบตัหินา้ทีด่ว้ยความเสยีสละ
และอดทน เพือ่ใหก้ารพยาบาลแกผู่ป่้วยในทุกระยะของการเจบ็ปว่ยและปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐19 ให้กับผู้ป่วยและประชาชน
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2.2�โครงก�รจัดห�วัคซีนให้แก่ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
สภาการพยาบาลได้ดำาเนินการสำารวจความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดงุครรภ์ทีย่งัไมเ่คยไดร้บัวคัซนีเลย และประสงคจ์ะรบัวคัซนีปอ้งกนัโควดิ-19 โดยเปดิใหล้งทะเบียนกรอกขอ้มูล
ใน Google Forms จำานวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่�1 เปิดให้ลงทะเบียน เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕6๔ มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน จำานวน 1,๕๕9 คน รวมกับผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในโครงการ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจสู้ภัยโควิด-19 จำานวน 1๘๕ คน รวมมีผู้ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน จำานวน 1,7๔๔ คน 
ได้รับวัคซีน จำานวน 1,๔1๕ คน

ครั้งที่� 2 เปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการศูนย์วัคซีนอาสาร่วมใจ สำารวจความต้องการรับวัคซีน 
Phase 1 เมื่อวันที่ 3-9 กรกฎาคม ๒๕6๔ โดยกำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ี
ประสงค์รับการฉีดวัคซีน มารับการฉีดวัคซีน ณ อาคารสภาวิชาชีพ มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน จำานวน ๒๐๔ คน 
แต่โครงการยกเลิก เนื่องจากไม่มีวัคซีน ภายหลังได้โอนสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งหมด ไปรับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ครั้งที่�3 นายกสภาการพยาบาลมีความห่วงใยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยัง
ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้นำาความห่วงใยนี้หารือกับนายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ จึงได้รับพระเมตตาจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานวัคซีนให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและประสงค์จะรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

สภาการพยาบาล ได้เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม เม่ือวันท่ี 1๐ กรกฎาคม ๒๕6๔ มีผู้ลงทะเบียน
ขอรับวัคซีนมา จำานวน 9,1๐3 คน ตรวจสอบข้อมูลพบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ยังไม่หมดอายุ และยังไม่เคยได้รับวัคซีน จำานวน 9,๐3๘ คน ส่งรายช่ือให้ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน มีพยาบาลเข้ารับการฉีดวัคซีนจำานวน ๕,69๒ ราย

2.3�สภ�ก�รพย�บ�ลร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุขและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องออกแถลงก�รณ์ขอให้
คุ้มครองผู้ปฏิบัติง�นในสถ�นก�รณ์โควิด–19

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมกับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร อันประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
องค์การเภสัชกรรม แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำาบัด 
รว่มประกาศแถลงการณ์เรือ่ง “ขอให้คุม้ครองผูป้ฏบิตังิานในสถานการณโ์ควดิ–19” เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม ๒๕6๔ 
ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 กระทรวงสาธารณสุข
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กระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเห็นพ้องกันว่า 
โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง ที่มีผลกระทบในวงกว้างทุกมิติ 
ทำาให้มีผู้คนเจ็บป่วยจำานวนมาก และบางครอบครัวต้องสูญเสียบุคคล
อนัเปน็ทีร่กั ระบบสาธารณสขุของไทยได้ต่อสูก้บัโรคนีม้านานเกอืบ ๒ ป ี
ดว้ยสรรพกำาลงัทัง้ภาครฐั เอกชน จติอาสา ประชาสงัคม และประชาชน 
ด้วยสถานการณ์ทุกด้านท่ีมีความเร่งด่วน ต้องการความร่วมมือร่วมใจ
ในการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลในทุกวิถีทางที่จะกระทำาได้ 
รวมท้ังการจัดหายา เวชภณัฑ์ และวคัซีน ซ่ึงการตัดสินใจและการทำางาน
ในภาวะเร่งด่วน รวมทั้งมีข้อจำากัดในเรื่องขององค์ความรู้และทรัพยากร 
อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
โดยสุจริตใจได้

ดังน้ันกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 
เสนอให้รัฐบาลพิจารณาดำาเนินการหามาตรการในการปกป้องคุ้มครอง
ผูป้ฏบิตังิาน ตลอดจนนกัวชิาการตา่ง ๆ  เพือ่ลดความวติกกงัวล และสรา้ง
ความมั่นใจในการทำางานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๓.  การสนับสนุนเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพ่ือให้บริการท่ีมีมาตรฐาน

และปลอดภัย
3.1� จัดทำ�ประก�ศและคลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์�

เพื่อก�รให้บริก�รฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19�ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน��2019

●●  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19   
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covid-19%20Vaccine.pdf

●●  คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เพ่ือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐19   
https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0
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3.2�จัดทำ�ประก�ศและคลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์
เพื่อก�รฉีดวัคซีนชนิด�Multiple�dose�ในสถ�นก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน��2019

●●  แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพ่ือการเตรียม
วัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด–19   
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Vaccine-Multiple%20Dose.pdf

●●  คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เพื่อการเตรียมวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด–19  
https://www.youtube.com/watch?v=hfGxKz7oXnY

3.3�ก�รพัฒน�ระบบก�รพย�บ�ล�ก�รอบรมระยะส้ัน�และก�รจดัอตัร�กำ�ลงัพย�บ�ลเพือ่ก�รดแูลผูป้ว่ย
โควิด–19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ที่เกิดขึ้นรุนแรงในประเทศไทย 
สภาการพยาบาลจึงเหน็สมควรกำาหนดใหม้กีารจดัทำาระบบการพยาบาล การอบรมระยะส้ัน และการจัดอตัรากำาลงั
เพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 เพื่อทำาหน้าที่จัดระบบการพยาบาล การจัดอัตรากำาลัง และจัดทำาหลักสูตรระยะสั้น
ในการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 โดยได้จัดทำาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเร่งด่วนต้นแบบ การกำาหนดอัตรากำาลัง 
และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 ดังนี้

(1) หลักสูตรการอบรมระยะสั้นและการจัดอัตรากำาลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด–19

●● การแบ่งระดับอาการความรุนแรงของผู้ป่วยโควิด–19
●● อัตรากำาลังทีมการพยาบาลและฝ่ายสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 กลุ่มต่าง ๆ
●● ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 กลุ่มต่าง ๆ

(๒)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด–19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง 
(Home Isolation/Community Isolation/ Hospitel /โรงพยาบาลสนาม) ระยะเวลา
การอบรม 1 วัน

(3)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด–19 ใน Cohort ward สำาหรับหอผู้ป่วย 
Cohort ward ระยะเวลาการอบรม ๒ วัน

(๔)  หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเพ่ือการพยาบาลผู้ป่วยโควิด–19 ในระยะวิกฤต ระยะเวลา
การอบรม ๕ วัน

3.4�จัดประชุมคณะกรรมก�รศึกษ�รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รและก�รปฏิบัติก�รพย�บ�ลในโรงพย�บ�ลสน�ม�
และ�Hospitel

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 หรือโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มี
การแพร่ระบาดไปทั่วโลกในหลายประเทศ ในประเทศไทยเริ่มมีการพบการติดเชื้อตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕6๒ และ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณสุขเพ่ือรับมือภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ ปรับเปล่ียน
รูปแบบบริการสาธารณสุขตามแนววิถีใหม่ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕6๔ เริ่มมีรายงานการระบาดและการกลายพันธุ์ ทำาให้
มีการกระจายของเช้ือโรคอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งขาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำานวนเตียง
เพื่อรองรับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
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สภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงปัญหาของระบบบริการสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉินนี้เป็นอย่างดี 
จงึไดม้กีารศึกษารปูแบบการบริหารจดัการและการปฏบิตักิารพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel โดยเชญิ
ผู้ทรงวุฒิ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และผู้รับผิดชอบบริหารอัตรากำาลังในโรงพยาบาล ร่วมหารือและศึกษารูปแบบ
ของโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ  เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม ๒๕6๔ เพ่ือสนับสนุนการทำางานของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติ
การในโรงพยาบาลสนาม การปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าวต้องอาศัยทักษะเชิงวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ 
ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง เปน็การปฏบิตังิานทีย่ากมากในการดแูลสขุภาพประชาชนใหป้ลอดภยั รวมทัง้ตอ้งปอ้งกนั
ตนเองตอ่การไดร้บัเชือ้โรคตดิตอ่อนัตรายรา้ยแรง ส่งผลต่อภาวะกดดันทางด้านจิตใจและสังคมของพยาบาลวชิาชีพ
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป

3.5�ประก�ศสภ�ก�รพย�บ�ลเรื่องก�รสะสมหน่วยคะแนนก�รศึกษ�ต่อเนื่องส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์
ในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน��2019�(โรคโควิด-19)

ตามที่สภาการพยาบาลได้ประกาศรับสมัครพยาบาลอาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 สำาหรับประชาชน ณ สถานบริการนอกโรงพยาบาลนั้น พยาบาลอาสาสมัครผู้ทำาหน้าท่ี
ฉดีวัคซนีดงักลา่วจะไดร้บัหนว่ยคะแนนการศกึษาตอ่เนือ่งฯ รายละเอยีดตามประกาศสภาการพยาบาล

https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/AN_CNEU%20COVID-19.pdf

3.6�แถลงก�รณ์สภ�ก�รพย�บ�ลในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดโรคโควิด–19
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำาให้มีการติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา
ต้องเผชิญกับภาระงานหนักอย่างต่อเน่ือง และยาวนาน ขาดอัตรากำาลัง มีความเครียด มีความกดดันและความเส่ียงสูง 
บุคลากรมีการติดเช้ือเพ่ิมสูงข้ึนและถึงข้ันเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ี และจากสถิติพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์มีการติดเชื้อเกินกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรที่ติดเชื้อทั้งหมด

สภาการพยาบาล ในฐานะผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ออกประกาศ
สภาการพยาบาลเรือ่งแถลงการณส์ภาการพยาบาลในสถานการณแ์พรร่ะบาดโรคโควดิ–19 เมือ่วนัที ่๒7 กรกฎาคม 
๒๕6๔ ดังนี้

1. สภาการพยาบาลในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะให้ความร่วมมือ
กับรัฐในการปฏิบัติเพื่อต่อสู้ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด–19 อย่างเต็มความสามารถ

๒. สภาการพยาบาลสนับสนุนให้มีการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงให้เพียงพอโดยเร็วที่สุด
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคน

3. สภาการพยาบาลสนบัสนนุใหเ้ตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากร อปุกรณ ์สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม
ให้เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงสุดให้เหมาะสม
และปลอดภัย

๔. สภาการพยาบาลสนับสนุนรัฐบาลให้มีการบริหารอัตรากำาลังในทีมการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 
โดยเพ่ิมจำานวนบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุสาขาอืน่ ๆ  รว่มปฏบิติัช่วยงานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั การดแูล
ผู้ป่วยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๕. สภาการพยาบาลสนบัสนนุใหม้รีะบบการแยกกกัตัวท่ีบา้น (Home Isolation) โดยมบีคุลากร
สุขภาพให้คำาปรึกษา และติดตามอาการการเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคลเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที

6. สภาการพยาบาลสนับสนุนให้ประชาชนในทุกภาคส่วนร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด

3.7�น�ยกสภ�ก�รพย�บ�ลร่วมแถลงคว�มสำ�เร็จโครงก�ร�“ไทยร่วมใจ�กรุงเทพฯ�ปลอดภัย”�และ�
รับโล่ในฐ�นะหน่วยง�นพันธมิตรผู้ให้ก�รสนับสนุนโครงก�ร

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (โควิด–19) ระลอกใหม่
ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและมีจำานวนผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นจำานวนมาก จำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการให้ประชาชนได้รับ
การฉดีวัคซนีอยา่งทัว่ถงึ โดยเฉพาะประชาชนกลุม่เสีย่งและในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การแพรร่ะบาด และเพือ่ใหก้ารกระจาย
วคัซนีไปถงึประชาชนกลุม่เสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถควบคุมการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ได้โดยเรว็ทีส่ดุ 
จึงเกิดความร่วมมือโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ข้ึนระหว่าง กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย 
สภาการพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน
นอกโรงพยาบาลและเปิดใหบ้รกิารจำานวน ๒๕ ศนูย ์ระหวา่งวนัที ่11 พฤษภาคม-1๕ พฤศจกิายน ๒๕6๔ กระจาย
ครอบคลมุทัว่พืน้ทีก่รงุเทพฯ ลดความแออดัในสถานพยาบาล และเปน็สว่นสำาคญัในการสง่เสรมิให้เกดิภมูคิุม้กนัหมู่
ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยสภาการพยาบาลได้ร่วมส่งพยาบาลอาสาสมัครไปร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตามการร้องขอของ
กรุงเทพมหานคร ตลอดโครงการ ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร 
สภาการพยาบาล หอการค้าไทย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ณ บรษิทัปนูซเิมนต ์ไทย จำากัด (มหาชน) (SCG) 
แขวงบางซ่ือ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร และหนว่ยความรว่มมอืบรกิารวคัซีนโควดิ-19 ระหวา่งกรงุเทพมหานคร 
สภาการพยาบาล หอการค้าไทย เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรลั ลาดพรา้ว Sky Hall ชัน้ 3 กรุงเทพมหานคร รวม ๒๕ ศนูย ์ไดด้ำาเนนิการฉดีวัคซนีแกป่ระชาชนในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,๐๘9,๐6๐ โดส
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รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมงานแถลงความสำาเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ 
ปลอดภัย” ซึง่เปน็โครงการความรว่มมอืระหวา่งกรงุเทพมหานคร สภาการพยาบาล และภาคเีครือขา่ย เพือ่อำานวย
ความสะดวกประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ใหไ้ดร้บัการฉดีวคัซนีโควดิ-19 นอกโรงพยาบาลไดอ้ยา่งรวดเรว็และท่ัวถงึ 
โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมกันนี้นายกสภาการพยาบาล 
และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเครือข่าย 6๐ หน่วยงาน ร่วมรับโล่แสดงความขอบคุณในฐานะหน่วยงานพันธมิตร
ผูใ้หก้ารสนับสนนุโครงการ เมือ่วนัที ่๒3 พฤศจกิายน ๒๕6๔ ณ หอ้งบางกอก อาคารไอราวตัพฒันา ศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔

จัดพิมพ์โดย:�  สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี
  ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
  ถนนติวานนท์ ตำาบลตลาดขวัญ
  อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11๐๐๐
  โทรศัพท์ ๐–๒๕96–7๕๐๐ โทรสาร ๐–๒๕๘9–71๒1 

คณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี�2564
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. นางสาวนฤมล ภัทรพานิชชัย ผู้ทำางาน
9. นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ ผู้ทำางานและเลขานุการ
1๐. นางพรทิพย์ ชื่นวัฒนานนท์ ผู้ทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางอภิญญา วัฒนธงชัย ผู้ทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

จำ�นวนพิมพ์  1,๐๐๐ เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๕ 

พิมพ์ที่  สำานักพิมพ์สื่อตะวัน
  อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
  โทรศัพท์ ๐๘–7331–6๔๕9

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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สภาการพยาบาล 

 อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
อำ เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

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


