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พี่ ๆ ที่เคารพ  เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ ที่รักยิ่ง 
      จดหมายข่าวสภาการพยาบาลฉบับนี้ เป็นฉบับที่  2 ของปี  พ.ศ.2561 
ประจ าเดือนมีนาคม – เมษายน เนื้อหาในฉบับนี้มีข่าวเด่นของสภาการพยาบาล    
ซึ่งเป็นข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อเลือกกรรมการ          
ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2561 ผลการประชุมเชญิติดตามได้ในฉบับ  

หน้า 14-15 ธนาคารความดี 

ฉบับนี้มีอะไร 

หน้า 3 ข่าวเด่นสภาการพยาบาล 
หน้า 4-5 กตเวทิตาคารวะ 

หน้า 6-7 จับตามอง : การด าเนินคดีอาญาข้อหาอนาจาร 

หน้า 10-11 กิจกรรมสภาการพยาบาล  

      

 คอลัมน์จับตามองได้ตีพิมพ์เรื่องการด าเนินคดี
ข้อหาอนาจาร ตามที่สมาชิกของสภาการพยาบาล 
นางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง   
ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อสภาการพยาบาล       
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 กรณีถูกนายแพทย์ประสิทธ์ 
หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม กระท าอนาจารขณะปฏิบัติ
หนา้ที่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  
 เหตุ การณ์ดั งกล่ าวนี้ น า ไปสู่ ก ารฟ้องร้อ ง
ด าเนินคดีอาญา โดยพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อ
ศาลยุติธรรม ผลการด าเนินคดีเชิญสมาชิกอ่านใน
จดหมายข่าวฉบับนี้ นอกจากนี้สภาการพยาบาล

หน้า 9 สาระน่ารู้ : เสรีภาพที่แท้จริง 

หน้า 12-13 สมาชิกถามมา...สภาตอบ 

 บรรณาธกิารแถลง 

หน้า 8 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : ประกอบวิชาชีพด้วยความประมาท ฯ 

ได้ตีพิมพ์ประกาศขออภัย ของนายแพทย์ประสิทธ์   
หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม ต่อนางสาวกัญญาพัชร 
รุ่งเรอืงวีรภัทร ตามเงื่อนไขการประนีประนอมเพื่อยุติคดี
ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ข อ ง คู่ ค ว า ม ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย ภ า ย ใ ต้            
การพิจารณาของศาล เป็นไปตามรายงานกระบวน
พิจารณาของศาลจังหวัดล าปาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561 
    สภาการพยาบาลรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์   
ที่เกิดขึ้น และไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก 
อยากขอวิงวอนให้พวกเราผู้ปฏิบัติงานอยู่ในทีมสุขภาพ
ทุกวิชาชีพให้ความเคารพกันและกัน และปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีทั้งในฐานะเพื่อนร่วมทีม
วิชาชีพและความเป็นมนุษย์. 

 ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียิ่ง 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง) 
         นายกสภาการพยาบาล 



ปีที่ 20 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน  2561                                                                          จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 3 

 

ขา่วเดน่สภา 

การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อเลือกกรรมการด ารงต าแหน่งต่าง ๆ           
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภาการพยาบาล  

เพื่อด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2550 
 

การเลือกกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. 
 ให้ความเห็นชอบเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

การเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
1. การเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งนายกสภาการพยาบาล 

 มติที่ประชุม มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ด ารงต าแหน่งนายกสภาการพยาบาล 
วาระ พ.ศ. 2561-2565 
  ให้ส านักงานสภาการพยาบาล จัดท าประกาศสภาการพยาบาลเพื่อประกาศชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาการพยาบาลต่อไป 

2. การเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หน่ึง 
 มติที่ประชุม  มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาล   
คนที่หนึ่ง วาระ พ.ศ. 2561-2565 
 ให้ส านักงานสภาการพยาบาล จัดท าประกาศสภาการพยาบาลเพื่อประกาศชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่งตอ่ไป 

3. การเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง 
 มติที่ประชุม มีมติเลือก ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง              
วาระ พ.ศ. 2561-2565 
 ให้ส านักงานสภาการพยาบาล จัดท าประกาศสภาการพยาบาลเพื่อประกาศชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองต่อไป 

4. การเชิญนายกสภาการพยาบาล ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน  
การประชุมและด าเนนิการประชุมตอ่ไป 

5. การเสนอแต่งตั้งกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสภาการพยาบาล 
 มติที่ประชุม เห็นชอบเรียนเ ชิญ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ กรรมการ                
สภาการพยาบาล เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการสภาการพยาบาล ตามที่นายกสภาการพยาบาลเสนอ 

6. การเลือกตั้งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์และเหรัญญิก 
 มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายนามผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์         
และเหรัญญิก วาระ พ.ศ. 2561-2565 ตามที่นายกสภาการพยาบาลเสนอ ดังมรีายนามตอ่ไปนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ ์ ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาการพยาบาล 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการสภาการพยาบาล 
3)  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  โตสิงห์ ด ารงต าแหน่งประชาสัมพันธ์ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ด ารงต าแหน่งเหรัญญิกสภาการพยาบาล 
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สภาการพยาบาล น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  
ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี          
จัดพิธีรดน้้าขอพร เ พ่ือแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุ โสผู้ท้าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ        
เนื่องในวันสงกรานต์ โดยนายกสภาการพยาบาล ประธานในพิธีสรงน้้าพระพุทธรูป รดน้้าขอพร และ    
มอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส  พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการ          
สมาคมพยาบาล ฯ ผู้บริหารการพยาบาลจากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ    
การผดุงครรภ์ กว่า 200 ท่าน เข้าร่วมรดน้้าขอพรกันอย่างคับคั่ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561           
ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล  

เนื่องในวันสงกรานต์ 
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เนื่องในวันสงกรานต์ 
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จับ มอง      

การด าเนินคดีอาญาข้อหาอนาจาร 
      สืบเนื่องจากนางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาล
เมืองปาน จังหวัดล าปาง ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อสภาการพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม 2560 
กรณีถูกนายแพทย์ประสิทธิ์ หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม กระท าอนาจารขณะปฏิบัติหน้าที่ เหตุเกิด
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 น าไปสู่การฟ้องร้องเพี่อขอความเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม 
 

      สภาการพยาบาลได้ติดตามการด าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคดีนี้เป็นคดีอาญา พนักงาน
อัยการได้ยื่นฟ้อง นายแพทย์ประสิทธิ์ หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560   
ในชั้นพิจารณาคดี  นายแพทย์ประสิทธิ์  หรือ  สิปปภาส เพ็ งพะยม ให้การสารภาพ              
ตลอดข้อกล่าวหา พร้อมขอโทษต่อการกระท าทั้งหมด และขอขอบคุณ นางสาวกัญญาพัชร 
รุ่งเรืองวีรภัทร ที่ให้โอกาสในการยืนอยู่ในสังคมอีกครั้ง คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตกลงประนีประนอม 
โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดล าปาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดังน้ี 
     1. ขอโทษนางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร ต่อหน้าศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ล าปาง ทันตแพทย์โรงพยาบาลล าปาง หัวหน้าสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสวนปรุง 
     2. ขอโทษนางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร ผ่านเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล แพทยสภา 
เป็นเวลา 1 เดือน และในจดหมายข่าวของสภาการพยาบาล แพทยสภา หน่วยงานละ 1 ฉบับ 
     3. ชดใช้ค่าเสียหายให้กับนางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร เป็นเงิน 500,000 บาท       
โดยช าระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2561 
     ประกาศขอโทษที่เผยแพร่ในจดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นการด าเนินการตามเงื่อนไขของ       
การประนีประนอมเพื่อยุติคดี ซึ่งสภาการพยาบาลเห็นด้วยที่จะด าเนินการให้ตามค าขอของ
นายแพทย์ประสิทธิ์ หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม และโดยที่คดียังไม่สิ้นสุด สภาการพยาบาลใคร่   
ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่จะไม่น าผลของคดีไปวิพากษ์ ซึ่งอาจเกิดปัญหาเรื่องละเมิดอ านาจ
ศาล. 

 

อ่านต่อหน้า 7 
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ประกาศขออภัยต่อ 
นางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร 

ผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ 

     

“ตามที่ข้าพเจ้า นายแพทย์ประสิทธิ์ หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม       
ได้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาข้อหาอนาจารต่อศาลจังหวัดล าปาง    
ในการกระท าของข้าพเจ้าที่ได้กระท าต่อนางสาวกัญญาพัชร 
รุ่งเรืองวีรภัทร ในขณะปฏิบัติหน้าที่พยาบาล ที่โรงพยาบาล    
เมืองปาน ตามคดีหมายเลขด าที่ 1559/2560 ข้าพเจ้าขอรับ
สารภาพว่า ข้าพเจ้า ได้กระท าความผิดต่อนางสาวกัญญาพัชร 
รุ่งเรืองวีรภัทร จริง และข้าพเจ้าขอโทษต่อ นางสาวกัญญาพัชร 
รุ่งเรืองวีรภัทร ต่อการกระท าของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมด และ   
ขอแสดงความขอบคุณต่อนางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร      
ที่ได้ให้โอกาส และที่ยืนในสังคมให้แก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้  และ       
ขอปฏิญาณว่าจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบุคคลใด ๆ อีก 
ทั้งนี้  “ข้าพเจ้าจึงขอโอกาสกับทางสังคมและเพื่อนร่วมงาน       
อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณ” 

นายแพทย์ประสิทธิ์ หรือ สิปปภาส เพ็งพะยม 
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กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้: ประกอบวชิาชีพด้วยความประมาท  
โดยการขาดความระมดัระวังในการดูแลท าให้ทารกตกเครื่องชั่งน้ าหนักและได้รับอันตรายทางสมอง 

สรุปเรื่อง     สภาการพยาบาลได้รับเรื่องร้องเรียน 
จากผู้เสียหายโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ผู้เสียหายตั้งครรภ์ 33 สัปดาห์ มาโรงพยาบาล
เอกชนเพื่อคลอดบุตร เข้ารับการผ่าตัดคลอดทารกแฝด
เพศชาย แฝดพี่มีน้ าหนักแรกคลอดประมาณ 2000 กรัม 
มี Apgar score 9,10 ในนาทีที่ 1 และนาทีที่ 5 แต่มีภาวะ
หายใจเร็วต้องเข้ารับการรักษาใน ICU และได้รับ
ออกซิเจนทาง Hood 30% และ 25% เป็นเวลา 2 วัน  
ผลการตรวจทรวงอกด้วยเอกซเรย์พบว่าทรวงอกปกติ 
วันที่ 3 ของการรับรักษาใน ICU พยาบาลวิชาชีพประจ า 
ICU ได้น าแฝดพี่ออกมาจากตู้อบเด็ก และวางไว้บน
เครื่องช่ังน้ าหนัก เพื่อช่ังน้ าหนักและหันกลับไปท าความ
สะอาดตู้อบเด็ก เครื่องช่ังน้ าหนักไม่มีขอบกั้น แฝดพี่
พลัดตกจากเครื่องช่ังน้ าหนักลงบนพืน้ หลังจากน าแฝดพี่
เข้าตู้อบเด็กเพื่อสังเกตอาการ ได้รายงานแพทย์เวร 
แพทย์มีค าสั่งเอกซเรย์สมองเบื้องต้นไม่พบว่ามีกะโหลก
ศีรษะแตกหรือร้าว ส่งปรึกษาแพทย์ทางระบบประสาท
ได้ท าการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีเลือดออกใน
สมองที่ Left Parietal และ Right  Superior Parietal Lobe 
มี Subdural Collection at front  parietal region แพทย์
ทางระบบประสาทได้ให้ฉีดยา Dexamethasone 3 วัน 
และแนะน าให้สังเกตอาการของเด็ก ต่อมาในวันที่ 3    
ได้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ าพบว่า การสะสมของเลือดใน
สมองบริเวณ Left Front Parietal ลดลง แพทย์ติดตาม
ดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล พบว่า
อาการทั่วไปดี ไม่มีอาการทางระบบประสาทที่ผิดปกติ 
ขนาดของรูม่านตาและปฏิกิริยาต่อแสงไม่ผิดปกติ ทารก
รับน้ าทาง Feeding tube ได้ ทารกได้รับการดูแลต่อเนื่อง
อีก 15 วัน จงึจ าหนา่ยจากโรงพยาบาล 
 

การวเิคราะห์กรณี 
 สาเหตุ 
 1. การประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้มาตรฐาน 
 2. ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ขาดการดูแลตรวจตราเครื่องมือ / เครื่องช่ัง / 
             อุปกรณ์การพยาบาล 
 

ปัจจัยส่งเสรมิที่ท าให้เกิดสาเหตุ 
 การคัดเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ขาดการค านึงถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่จะ
ใช้กับผูร้ับบริการที่ไม่สามารถชว่ยเหลอืตนเองได้ 
 

ประเด็นเชิงจรยิธรรม 
 การกระท าดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ 
พ.ศ.2530 หมวด 2 ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วย 
หรอืผูร้ับบริการ  
 ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ต้อง
รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพฯ ในระดับที่ดี
ทีส่ดุ 
 ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ต้องไม่
ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย และ
ความสิ้นเปลืองของผูป้่วยหรอืผูร้ับบริการ 
 

ประเด็นทางกฎหมาย 
 1. มีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดประมาทเลินเล่อ
และการกระท านัน้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพัน
บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 
 2. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 ที่บัญญัติว่าผู้ ใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้
เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ท่านว่าผูน้ั้นกระท าละเมดิ จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการนัน้ 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
สภาการพยาบาล  

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให้
ภาคทัณฑ์พยาบาลวิ ชา ชีพ   ส าหรั บความผิด         
ดังกล่าว ตามมาตรา 41 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 
 ผู้เสียหายได้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
โรงพยาบาลและจากพยาบาลวิชาชีพ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ศาลแพ่งได้มี
ค าพิพากษาให้โรงพยาบาล ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหาย จ านวน 518,129 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท าละเมิด 
 คดีอาญาผู้ เสียหายมิได้ด าเนินคดีอาญา     
แก่พยาบาลวิชาชีพ 
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เสรีภาพที่แท้จริง... 
 

เสรีภาพคืออะไร ไม่ใช่ของใหม่ ไม่ใช่ของพูดกันหลังเปลี่ยนการปกครอง 24 มิถุนายน 
2475 

เสรีภาพเป็นเรื่องเก่าแก่ที่สุด ยุคพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องเสรีภาพ พระพุทธเจ้าก็สอน
เรื่องเสรีภาพ แล้วก็มีธรรมะเรียกว่า “เสรีธรรม”  เพื่อให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นเสรี 

เสรีภาพนั้นหมายถึงอะไร หมายถึงว่า จิตใจเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อ านาจของอะไร ๆ    
เขาเรียกว่าเป็นเสรี ถ้าเรามีจิตใจตกต่ าอยู่ในอ านาจของอะไร ไม่มีเสรี เช่นว่า ตกอยู่ในอ านาจของ
บุหรี่ ต้องเป็นทาสบุหรี่ ไม่มีเสรีภาพ ตกอยู่ในอ านาจเหล้า ตกอยู่ในอ านาจการพนัน ตกอยู่ใน
อ านาจการตามใจตัวเอง ชอบท าอะไรตามใจอยาก สนุกสนานเพลิดเพลินใครจะว่าอะไรก็ไม่ฟังละ 
“ฉันอยู่ของฉันอย่างนี ้มันเสรีภาพของฉัน เรื่องของฉัน คนอื่นไม่เกี่ยว”  

นี่ไม่ใช่เสรีภาพแล้ว เพราะใจของผู้นั้นตกอยู่ในอ านาจฝ่ายต่ า อ านาจฝ่ายต่ านั้นมันดึง   
คนให้ตกต่ า 

แต่ถ้าเป็นเสรีขึ้นมา เราอยู่เหนือสิ่งนั้น การอยู่เหนือสิ่งนั้นเรียกว่า เป็นไท เรียกว่า อิสระ    
ถ้าเป็นทาสก็เป็นทุกข์ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นทาส เป็นทุกข์ “สัพพัง ปะระ วะสัง ทุกขัง – เป็นทาสสิ่งนั้น   
ทั้งปวงเป็นทุกข์” 

ลองเอาไปคิดนะ คิดว่า...เอ! พระท่านว่า เป็นทาสสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ เราเป็นทาสอะไร     
จะเป็นทุกข์หรือไม่ ลองคิดดูการศึกษาเรื่องอย่างนี้ต้องคิดจึงจะรู้นะว่ามันเป็นทุกข์จริงมั้ย ถ้าเรา
เป็นทาสของอะไร เอ้า! ไม่ต้องอะไรหรอก อยากไปเที่ยวแล้ว ไม่ได้ไปดังใจ เรานั่งกลุ้มใจหรือไม่ 
ต้องนั่งกลุ้มใจ กลุ้มใจเพราะอะไร ใจมันเป็นทาสของความอยากจะไปเที่ยว แล้วไม่ได้ไปดังใจเรา   
ก็หงุดหงิด งุ่นง่าน เป็นทุกข์ 

แต่ถ้าเป็นไท ก็เป็นสุข “สัพพัง อิสสะริยัง สุขัง – เป็นไทอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเป็นสุข”   
นั่งสบาย ใจสงบ ไม่มีความวุ่นวาย นี่เรียกว่า เป็นไท เป็นไทก็เป็นสุข 

จิตที่เป็นไทนั้นเรียกว่า มีเสรีภาพ ถ้ายิ่งเป็นจิตที่ปราศจากอ านาจฝ่ายต่ า เรียกว่า กิเลส 
กิเลสคือสิ่งที่ท าให้ใจเศร้าหมอง ตกอยู่ในอ านาจของกิเลสจะประเภทไหนก็ตาม เราไม่เป็นไท   
แก่ตัว เรามีความทุกข์ มีความเดือดรอ้นใจ แต่ถา้พอเป็นไทเมื่อใด เราก็เป็นสุขเมื่อนัน้ 

เสรีภาพนั้นคือการท าจิตใจของตน ให้อยู่เหนือธรรมชาติฝ่ายต่ า  ที่มันจะดึงเราไป
ในทางต่ า อะไรที่มันจะดึงเราไปในทางต่ า สิ่งนั้นท าให้เราตกต่ า ไม่มีความเป็นไทแก่ตัว             
เราต้องดิ้นรนต่อสู้. 

ธรรมบรรยายของปัญญานันทภกิขุ 
20 มิถุนายน 2527 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

นักวิชาการสาธารณสุขเข้าพบนายกสภาการพยาบาล ติดตามความคืบหน้าเรื่องหลักสูตรเทียบโอน 
ส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท่ีมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพการพยาบาล  

วันที่ 28 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับผู้แทน
นักวิชาการสาธารณสุขที่เข้าพบเพื่อเรียนปรึกษาและติดตามความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
(หลักสูตรเทียบโอนส้าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ       
จากส้านักสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 
ในเร่ืองโครงสร้างหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต กรอบและวิธีการในการด้าเนินงาน โดยนายกสภาการพยาบาลได้เน้นย้้าถึง
ความส้าคัญของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าในการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งให้เร่งพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
ให้สามารถเปิดสอนภายในปีการศึกษาหน้า เพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพด้านสุขภาพต่อไป  

บริษัท รักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ จ ากัด เข้าสัมภาษณ์นายกสภาการพยาบาล 
เพื่อการจัดตั้งห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นาง ฯ ม.มหิดล ศาลายา 

ด้วยในปี พ.ศ. 2561 เป็นวาระครบ 10 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการจัดท้าห้องเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเทิดพระเกียรติและส้านึกในพระกรุณาธิคุณ   
ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย 
โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าหนดแนวคิดและ
ออกแบบการจัดแสดงให้สมพระเกียรติ  

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ และคณะ จาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น้าคณะท้างานโครงการจัดท้าห้อง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ บริษัท รักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ จ้ากัด เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา 
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เพื่อสัมภาษณ์และขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 



ปีที่ 20 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน  2561                                                                          จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 11 

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร สภาการพยาบาล            
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้การต้อนรับและให้เกียรติบรรยายพิเศษ       
ในหัวข้อ“Health Policy and the Process of Policy Making Leadership Nursing”    
แก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก International Program คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามการเรียนการสอนวิชา NS 816 Health Policy and Health   
Service Research เพื่อสร้างความตระหนักให้ความส้าคัญของภาวะผู้น้าในวิชาชีพพยาบาล     
แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ผู้ซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญและมีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลต่อไป    
พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาความเป็นมา 
บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รวชิาชพีการพยาบาลของไทย รวมทัง้ภารกจิของสภาการพยาบาลตอ่การ
พฒันาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

         คณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ไดน้้านกัศกึษาพยาบาลปรญิญาเอก 
สาขาการพยาบาล ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก School of Health  Science, St. Paul    
University Tuguegarao สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานบทบาทหน้าที่ขององค์กร
วิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลตอ่การพฒันาวชิาชพีการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์เพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจการท้างานขององคก์รวชิาชพีการพยาบาลไทย และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาล   โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากร
บรรยาย เมือ่วนัที ่21 มีนาคม 2561  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

คณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม ไดน้้านกัศกึษาพยาบาลและอาจารย ์ตามการลงนามในสญัญาความรว่มมอืใน
การแลกเปลีย่นนกัศกึษาและท้างานวจิยัรว่มกบั Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญีปุ่น่ โดยม ีรศ.ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ 
เปน็วทิยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “Roles of TNMC 
in Development of Nursing and Midwifery  
Profession” and “Nursing and Midwifery     
Career Advancement in Thailand: Ways to 
Secure Qualified Nurses for Providing Quality 
and Safe Care” เมือ่วนัที ่2 มีนาคม 2561 

นายกสภาการพยาบาลบรรยายพเิศษ นกัศกึษาพยาบาลระดบัปรญิญาเอก  
International Program คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

นกัศกึษาพยาบาลระดบัปริญญาเอกจากสาธารณรัฐฟลิิปปินส์  
School of Health Science, St. Paul University Tuguegarao ศึกษาดงูาน  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม น านกัศกึษาพยาบาลและอาจารย ์ตามการลงนามในสญัญา  
ความรว่มมอืในการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและท างานวิจยัรว่มกบั Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญีปุ่น่  ศกึษาดงูาน 
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Q : เอกสารจากสภาการพยาบาลที่ส่งมาเรื่องการให้ขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา สภาการพยาบาลได้
ประกาศและแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทุกโรงพยาบาลที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หรือยัง
เพราะไม่มีข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลได้รับค าชี้แจงเลย ซึ่งเอกสารนี้จะมีประโยชน์ในการผลักดันให้น้อง ๆ ได้เข้า
ประชุม อบรม เพื่อเก็บ CNEU ค่ะ ประเด็นคือหัวหน้าพยาบาลและผู้อ านวยการไม่ให้ไปประชุม เมื่ออ้างถึงประกาศ
ของสภาการพยาบาล เรื่องการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งหัวหน้าพยาบาลและผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบอกว่า มีแบบนีด้้วยหรอื? จรงิหรอืเปล่า? ประกาศตัง้แต่เมื่อไหร่? ใช่เหรอ? ท าไมพี่ไม่รู้? ฯลฯ 

 A : เอกสารสภาการพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพยาบาลเวชปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ       

การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 143 หน้า 77 -79          
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 

ประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง การก าหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการก าหนดหน่วยคะแนน
ของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 144 หน้า 23-24  
วันที่ 28 มถิุนายน 2559 

ประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 เมื่อข้อบังคับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยผลของกฎหมาย ถือว่าได้เผยแพร่ให้สมาชิกและ
สาธารณชนทราบทั่วกันแล้ว การค้นหาข้อบังคับหรือประกาศสภาการพยาบาล สมาชิกสามารถค้นหาได้
จากเว็บไซต์สภาการพยาบาล  

Q : นอกจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายเพิ่ม การขึ้นทะเบียนจะได้อะไรบ้างคะ จบเวชตามา 2 ปี นอกจากภาระงาน      
ที่เพิ่มขึ้น อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลย เมื่อเราต้องรับผิดชอบเองมากมายขนาดนี้ ขอเพิ่ม พ.ต.ส. เป็น 2,000 บาท       
ได้ไหมคะ  

 A : พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่สภาการ
พยาบาลรับรอง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ให้กระท าการพยาบาลโดยการกระท าหัตถกรรม
ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ    
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ในข้อ 3 และข้อ 4 รวมทั้งกระท าการรักษาโรคเบื้องต้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 
ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ได้ รายละเอียดโปรดอ่านในข้อบังคับสภาการพยาบาลฉบับดังกล่าว 

  
                                                                                                              (อ่านต่อหน้า 13) 

       สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  
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       สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  

 ส าหรับการขึ้นเงิน พ.ต.ส. ไม่อยู่ในอ านาจของสภาการพยาบาล อย่างไรก็ตามสภาการพยาบาลได้ยื่น
หนังสือขอทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) ไปยังเลขาธิการ ก.พ. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ขณะนีย้ังอยู่ระหว่างการหารอื 

 

Q : จากที่เคยถามในห้องประชุมเรื่องการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ถ้าเป็นเวชปฏิบัติทางตา ต้องเก็บ
เฉพาะของตาอย่างน้อย 30 หน่วยคะแนน และความรู้ทางการพยาบาลอื่น ๆ อีก 20 หน่วยคะแนน มันเป็นไปได้
น้อยมาก เพราะโรงพยาบาลจะให้ไปประชุมเฉพาะงานที่เรารับผิดชอบเท่านั้น เป็นไปได้ไหมคะให้เก็บของตาไปเลย 
50 คะแนน หรือเปิดกว้างไว้เลยว่าอย่างน้อยเก็บของตา 30 หน่วย อีก 20 หน่วยเป็นของการพยาบาลอื่น ๆ หรือ
ของตาก็ได้จะสะดวกกว่าคะ 

 A : เรื่องนี้สภาการพยาบาลก็อนุโลมให้ว่า ถ้าเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะของตาได้ 50 หน่วย 
ขณะนีก้็สามารถใช้ตอ่อายุใบอนุญาต ฯ ได้ ต่อไปเมื่อมีความเข้าใจและได้รับอนุญาตให้ไปประชุมเรื่องอื่น ๆ ได้แล้ว 
ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของสภาการพยาบาลค่ะ คือหน่วยคะแนนทางตา 30 หน่วยคะแนน การพยาบาลอื่น ๆ 
20 หนว่ยคะแนน 
 

Q : ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเวชปฏิบัติทางตากับสภาการพยาบาล ก็ไม่ต้องเสียเงิน 2,000 บาท จะเก็บเรื่องใดก็ได้    
50 หน่วย ไม่ตอ้งเสียเงิน 2,000 บาท สามารถย้ายงานได้ง่าย ดู ๆ ไปการขึ้นทะเบียนไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นทั้งในวิชาชีพ 
บุคลากร และโรงพยาบาล พ.ต.ส. ก็ได้เท่าเดิม 1,500 บาท 

A : การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทางตา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ กรณีเกิดปัญหาเรื่องการก้าวล้ าก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรม              
สภาการพยาบาลจะเป็นผู้รับรองสิทธิให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ ซึ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องตามข้อบังคับของ           
สภาการพยาบาลควบคุมและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการวางแผนอัตราก าลัง ค่าตอบแทน และ
ประสิทธิภาพของการให้บริการ 

 
การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมเวชปฏิบัติทางตา ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว

เมื่อแรกขึน้ทะเบียนเท่านั้น ผลของการขึ้นทะเบียนท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ ปฏิบัติงานโดยมีกฎหมายรองรับอย่าง
ถูกต้อง ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น หากผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ เห็นว่า การขึ้นทะเบียนมิได้มีประโยชน์ใดๆ อีกทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการย้ายงานก็เป็นดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ ที่จะตัดสินใจได้ตามที่ตนเองต้องการ ส าหรับ     
เงนิ พ.ต.ส. สภาการพยาบาลเสนอทบทวน ไปยังเลขาธิการ ก.พ. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เมื่อได้รับค าตอบ
เป็นที่ยุติแล้วจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป 
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เหตุการณ์โดยสังเขป 

 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 21.00 น. นางสาวสุชาดา เกียงเอีย และ        
นางสาวกชมน  พราหมณ์ส าราญ ไดเ้ดินทางกลับบา้นโดยรถตู้โดยสารจากศรีราชา ไปยังจังหวัด
เพชรบุร ีระหว่างทางรถตู้ได้จอดเตมิแก๊สท่ีป๊ัม ปตท. สาขาใหญ่ บางนา ได้พบผู้หญิงวัยกลางคน
ซึ่งได้บอกว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ มีอาการหายใจไม่ออก และหมดสติ เกิดอาการหัวใจหยุดเต้น
กะทันหัน นางสาวสุชาดา เกียงเอีย และนางสาวกชมน พราหมณ์ส าราญ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์    
ได้ท าการเข้าช่วยเหลือด้วยการท า CPR ระหว่างนั้นรถตู้ที่โดยสารมาเติมแก๊สเสร็จแล้ว ได้มา
เรียกให้ขึ้นรถกลับ แต่ทั้งสองคนปฏิเสธเนื่องจากยังไม่มีใครมาให้การช่วยเหลือผู้หญิง           
คนดังกล่าว รถตู้จึงทิ้งทั้งสองคนไว้ และทั้งสองคนได้ช่วยเหลือจนกระทั่งรถการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้มาถึง แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ ส่วนน้องทั้งสองที่ให้การช่วยเหลือนั้น มีพลเมืองดีเป็น
แท็กซี่ พาไปส่งยังสถานท่ีนัดหมายไว้กับญาติท่ีมารอรับโดยไม่เรียกเก็บค่าโดยสาร. 

นางสาวสุชาดา เกียงเอยี 
เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2538 อายุ 22 ปี ภูมิล าเนา
จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ส าเร็จการศึกษาพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย เมื่อ กรกฏาคม 2560 ปฏิบัติงานเป็น
พยาบาลวิชาชีพที่หอผู้ป่วยวิกฤต ( ICU) โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา  

หัวใจพยาบาล ไม่ทิ้งผู้ป่วย ยื้อชวีิตจนนาทสีุดท้าย 

นางสาวกชมน  พราหมณ์ส าราญ  
เกิดวันที่ 10 เมษายน 2538 อายุ 22 ปี ภูมิล าเนา
จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 ส าเร็จการศึกษาพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย เมื่อ กรกฏาคม 2560 ปฏิบัติงาน
เป็ นพยาบาลวิ ช า ชีพที่ ตึ กบรมราช เทวี ช้ั น  1 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา  
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 เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (12 สิงหาคม 2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ      
รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส เหตุเกิดบนถนนสาย 
401 นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี (ฝั่งเข้าเมืองนครศรีธรรมราช) บริเวณสะพานกลาย ต.กลาย  
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช หลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยรถร่วมใจกู้ชีพ อบต.สระแก้ว และ
อาสาสมัครมูลนธิปิระชารว่มใจ เขต อ.ท่าศาลา อ.นบพติ า รุดไปตรวจสอบที่เกดิเหตุ 
 เมื่อถึงที่เกดิเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค สบีรอนซ์เงิน ป้ายทะเบยีน กจ 9267 สุราษฎร์ธาน ี
สภาพด้านหน้าพังเสียหาย ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ดรีม คุรุสภา สีด า ห่างไปไม่     
มากนัก พบผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อ นายล าดวน อายุ 65 ปี มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะ เลือดอาบ ข้อเท้า
ดา้นซ้ายเป็นแผลฉกรรจ์ หมดสติ ไม่มีสัญญาณชีพ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เรง่ให้การช่วยเหลอื 
 ระหว่างนั้นมีหญิงสาว 2 คน ขับรถผ่านมาพบเหตุ ก่อนแสดงตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพรีบเข้า
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที ปั๊มหัวใจ CPR ตรวจสัญญาณชีพผู้บาดเจ็บ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
มูลนิธิ ฯ จนสัญญาณชีพกลับมาเล็กน้อย ก่อนจะรีบน าตัวผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลท่าศาลา 
เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิต แต่ผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัส ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาตอ่มา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลั ง เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ ใช้ เฟซบุ๊ก  “ร่วมใจท่าศาลา 
ประชาสัมพันธ์” น าภาพถ่ายและคลิปเหตุการณ์โพสต์พร้อมระบุข้อความแสดงความเสียใจกับญาติ
ผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังได้ร่วมแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตพร้อมแสดงความชื่นชม
พยาบาล 2 คน ที่ให้การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัด จากการ
สอบถามทราบว่าพยาบาลทั้ง 2 คน ที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ เป็นพยาบาลโรงพยาบาลสิชล 
และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช. 

สองพยาบาล สู้นาทชีีวติ ช่วยหนุ่มใหญ่ถูกรถชน 

สองพยาบาลผ่านมาพบเหตุ รีบลงไปช่วยเหลือหนุ่มใหญ่ถูกรถชน สัญญาณชีพหาย  

http://news.sanook.com/
http://video.sanook.com/
http://news.sanook.com/3161906/


 

 
 
 
 

 
 วตัถุประสงค ์ 1. เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล 

  2. เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็นและความกา้วหนา้ของสมาชิก 

  3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมวลสมาชิก 

 ก าหนดออก ทุก 2 เดอืน ปีละ 6 ฉบบั ประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน            
  กรกฎาคม - สงิหาคม กนัยายน - ตุลาคม พฤศจกิายน - ธนัวาคม 

 การเผยแพร่ 1. อภินนัทนาการใหแ้ก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ท่ีมีบตัรประจ าตวัท่ีไม่หมดอายุ 

  2. เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีสมาชิกปฏิบตัิงานทัว่ประเทศ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง 

 ผูจ้ดัการ รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ระเบียบ 

 บรรณาธิการผูช่้วย     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชลุีพร เชาวนเ์มธากิจ 

 ผูพ้มิพ ์- ผูโ้ฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารย ์องัคณา สริยาภรณ ์                                                                                              

 กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริอร สนิธุ  ดร.ธีรพร สถิรองักูร  รองศาสตราจารย ์ดร.เรณู พกุบุญมี  

  รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสงิห์ นางประภสัสร พงษ์พนัธุ์พศิาล นางสาวจนัทรทิ์มา กาญจนะวีระ  

  นางอภิญญา วฒันธงชยั นางพรวลยั ประเสริฐวุฒิวฒันา นางสาวภูษณศิา แกว้เขียว 

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ป. สมัพนัธ์พาณชิย์ 

 จ านวนพมิพ ์     200,000 ฉบบั 

     

 
   จดหมาย ข่า ว 

    สภาการพยาบาล     
  Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเ ดือน  
เลขที่ ใบอนุญาต 71/2552 ปณฝ.  

สิ่งตีพิมพ์ 
เหตุขัดข้องที่น ำจ่ำยผู้รับไม่ได้ 

 1. จ่าหนา้ซองไม่ชดั 

2. ไม่มีเลขบา้นตามจ่าหนา้ 

3. ไม่ยอมรับ 

4. ไม่มีผูรั้บตามจ่าหนา้ 

5. ไม่มารับตามก าหนด 

6. เลิกกิจการ 

7. ยา้ยไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 

 8. อ่ืนๆ 

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