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พ่ีๆ ทีเ่คารพ และเพ่ือนๆ นอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

 จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                      
บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ            
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561                
สภาการพยาบาลร่วมกับมวลสมาชิกทั่วประเทศขอถวายพระพรชัยมงคล                       
ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน  

ฉบับนี้มีอะไร 

     

 เนื้อหาในฉบับนี้ได้เปิดคอลัมน์ใหม่ คือ "จดหมายเหตุสภาการพยาบาล" เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่             
สภาการพยาบาลได้ด าเนินการในรอบแต่ละเดือนที่ผ่านมา เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ และบันทึกไว้เป็นประวัติของ
วิชาชีพต่อไป นอกจากนี้ยังมีข่าวเด่นคือ สภาการพยาบาลได้ร่วมจัดนทิรรศการใน “งานประชมุวิชาการและมหกรรม
การแสดงผลงาน 100 ปี  การสาธารณสุขไทย” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยใน     
พิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามาเยี่ยมชมบูธ
ของสภาการพยาบาล พร้อมทั้งเขียนข้อความให้ก าลังใจแก่พยาบาลทั่วประเทศ ขอเชิญติดตามได้ในฉบับ 

บรรณาธกิารแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 
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ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 

4-5 ข่าวเด่นสภา: นายกรัฐมนตรเีขียนข้อความให้ก าลังใจพยาบาลทั่วประเทศและ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวชื่นชมพยาบาลไทย 

 7 จับตามอง: คดีการถูกสวมสิทธิการประกอบวิชาชพีและปลอมใบอนุญาตฯ 

 8 กรณตีัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: กรณีการประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้มาตรฐาน 

 9-10 กิจกรรมสภาการพยาบาล  

11-13 จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 

14 สมาชิกถาม...สภาตอบ: การเก็บหนว่ยคะแนน 

ธนาคารความดี 15 

 6 สภาการพยาบาลจัดพธิีทอดผ้าป่าการกุศล สมทบกองทุนช ่วยเหลือเบือ้งต้น 
แก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 
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 ขา่วเดน่สภา 

    สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคมน้ี 
 1. พว.พิมพ์ณิชณิณ ภิวงษ์ก าจร APN สภาการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าโรงพยาบาลรัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคายได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภท 
Oral Presentation วิจัยประเมินผล R&E จากผลงานวิชาการหัวข้อวิจัย                 
“แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
ปี พ.ศ. 2560”  

 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพและตัวแทนของพยาบาลท่ัวประเทศ
ท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนการสาธารณสุขไทยมาอย่างยาวนาน ได้ร่วมจัด
นิทรรศการใน “งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี  
การสาธารณสุขไทย” ภายใต้แนวคิด “เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 100 ปี            
แห่งการพัฒนา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร           
ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อ
สร้างการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของสภาการพยาบาลต่อ
สมาชิกและบุคคลทั่วไป  

 ในการนี้ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้
เกียรติเข้าเย่ียมชมนิทรรศการของสภาการพยาบาลและกรุณาเขียนข้อความ
เป็นก าลังใจให้พยาบาล มีใจความว่า “ขอเป็นก ำลังใจให้ทุกคน” ซึ่งสร้าง
ความปลาบปลื้มและเป็นขวัญก าลังใจให้กับพยาบาลท่ัวประเทศ 

 2. พว.บุษยา ด าค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้รับรางวัลผลงาน            
การจัดการความรู้ดีเด่น ประเภท “เร่ืองเล่าเร้าพลัง” กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ.2561 เรื่อง “ผลของ              
การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” 
 3. พว.จักรพงศ์ ปิติโชคโถคินท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับ
รางวัลผลงานวิชาการยอดเย่ียม กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2561 ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาแนว
ทางการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีมีภาวะวิกฤตโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี” 

สภาการพยาบาลรว่มจัดนทิรรศการในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 
100 ปี  การสาธารณสุขไทย 
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 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประเวศ วะสี และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้าน
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรองศาสตราจารย์              
ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ 
เพื่อร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ  และกล่าวช่ืนชมพยาบาลไทย 

 ขา่วเดน่สภา 

  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี 
ยังได้กล่าวชื่นชมยกย่องพยาบาล และประกาศว่า "ประเทศ
ไทยต้องเป็นมหำอ ำนำจทำงกำรพยำบำล พยำบำลไทย
เป็นพยำบำลที่ ดีที่ สุ ด ในโลก เพรำะมี ควำมรู้ทำง              
กำรพยำบำลในระดับสำกล อีกทั้งยังมีควำมอ่อนน้อม 
ถ่อมตน ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งของพยำบำลไทย” 

สุขภาพ กรณีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ท่ีประชุมเห็นควรก าหนดให้มีพยาบาลอย่างน้อย 1 คน ในทุก ๆ           
1 – 2 หมู่บ้าน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการระบบการดูแล (care   manager) ร่วมกับทีมการพยาบาล (skill mix 
team) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาล ท่ีมีความมุ่งมั่นให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ สามารถ
ดูแลประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ดังค ากล่าวท่ีว่า "บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ คนไทยทุกคนมีพยาบาลดูแลใกล้ชิด               
ประดุจญาติ"  
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ผู้ที่สนใจสำมำรถร่วมสมทบทุนได้ที่...  

 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  142-0-24816-2               
ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน”  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  340-222711-7                
ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน” 

สภาการพยาบาลจดัพธิีทอดผ้าป่าการกศุล  

สมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็น
ประธานในพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลท่ีประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมี            
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมท้ังตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2561              
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

 โดยกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานนั้น เป็นกองทุนที่ก่อตั้ง
โดยสภาการพยาบาล ด้วยความห่วงใยในผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงใน              
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่การติดเชื้อจากผู้ป่วย การเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตในการเดินทางเพื่อส่งต่อผู้ป่วย และการปฏิบัติ
หน้าท่ีในยามวิกาล อีกท้ังยังพบว่ามักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง  
สภาการพยาบาลร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ัวประเทศร่วมกันพัฒนากองทุน
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลท่ีประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงาน และยังคงเปิดรับบริจาคอยู่ใน
ขณะนี้  
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 คดีท้ังสอง ข้อเท็จจริงมีว่า ผู้เสียหายท้ังสองคดี 
(นางสาวมี นางสาวมา) ได้ยื่นเอกสารส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสมัครงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัด
พิษณุโลก แต่ปรากฏว่านางสาวสมในฐานะหุ้นส่วน
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด กล ได้ปลอมส าเนา
ใบอนุญาตและน า นางสาว ก และนางสาว ง เข้าสวม
สิทธิ์แทนผู้เสียหายท้ังสองคดีให้ไปท างานท่ี บริษัท จุก 
จ ากัด  ในจั งหวัดพิจิตร ซึ่ งผู้ เสียหายท้ังสองคดี 
(นางสาวมี และนางสาวมา) ได้ทราบเรื่องจึงเข้าแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด าเนินคดีอาญา
กับนางสาว ก และนางสาว ง นางสาวสม ในฐานะ
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด กล และพนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแทนผู้ เสียหายท้ังสอง 
ต่อมาศาลจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาพิพากษาคดีท้ังสอง
คดี 
 

 ศาลจังหวัดพิจิตรพิพากษาในคดีทั้งสองว่าจ าเลย
ท้ังสามมีความผิด มาตรา ๘๓ และ๒๖๘ ฐานปลอม
เอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม ลงโทษฐาน
ร่วมกันปลอมเอกสาร ลงโทษฐานผู้ใช้เอกสารปลอม
และได้ให้ผู้อื่นท าการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์โดยไม่มีใบอนุญาตตามพราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ 
มาตรา ๒๗,๔๖ และ ๘๔ ลงโทษจ าคุกจ าเลยท่ี ๑ 
และท่ี ๒ คนละ ๑ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 
จ าเลยท่ี ๓ ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จ าเลยท้ังสามให้การ
รับสารภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี 

เห็นควรลดโทษกึ่งหนึ่ง มาตรา ๗๘ คงเป็นลงโทษ
จ าเลยที่  ๑ จ าคุก ๙ เดือน ปรับ ๑๕,๐๐๐ บาท 
จ าเลยที่ ๒ จ าคุก ๙ เดือน ปรับ ๑๕,๐๐๐ จ าเลยท่ี ๓ 
ปรับ ๑๕,๐๐๐ บาท โทษจ าคุกให้รอการลงโทษมี
ก าหนด ๒ ปี และให้รายงานตัวต่อพนักงานคุม
ประพฤติทุก  ๓ เดือน และให้ท าประโยชน์ต่ อ
สาธารณะ ๒๔ ชั่วโมงภายในระยะเวลาการคุม
ประพฤติ ศาลจังหวัดพิจิตรก าหนดให้นางสาวสมชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นจ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 

 จากการพิจารณาคดีท้ังสองคดีของศาลจังหวัด
พิจิตร จะเห็นได้ว่า การที่น าผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเข้าสวมสิทธิและปลอมใบอนุญาตฯ ของ                
ผู้ประกอบวิชาชีพ ถือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย
อาญา และมีผลกระทบต่อสิทธิในการประกอบวิชาชีพ 
สภาการพยาบาลให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
หากมีเหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้น ประการแรกท่ีต้อง
ด าเนินการคือ เข้าแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ที่มาสวม
สิทธิการประกอบวิชาชีพที่สถานีต ารวจท้องที่ที่มี             
การกระท าผิด และแจ้งมาที่สภาการพยาบาล เพื่อ
สภาการพยาบาลจะได้จัดนิติกรช่วยดูแลคดีให้เกิด
ความเรียบร้อยต่อไป และที่ส าคัญที่สุดต้องดูแล
ตัวเอง ต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของเราว่ามีใคร
น าไปแอบอ้างหรือให้ผู้อื่นเข้าไปสวมสิทธิแทนและท า
การประกอบวิชาชีพหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องปราบมิ
ให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่น 

คดีด าที่ อ..../๒๕๖๑ คดีแดงท่ี ..../๒๕๖๑ 
  พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร        โจทก ์
ระหว่าง    นางสาว ก นางสาวสมในฐานะหุน้ส่วนผู้จดัการห้างหุ้นส่วนจ ากัด กล และ  
               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กล      

คดีด าที่ อ..../๒๕๖๑ คดีแดงที่ ..../๒๕๖๑ 
 พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร        โจทก ์
ระหว่าง   นางสาว ง นางสาวสมในฐานะหุ้นสว่นผูจ้ัดการห้างหุ้นสว่นจ ากัด กล และ  
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กล          จ าเลย 

 คดีการถูกสวมสิทธกิารประกอบวิชาชีพและปลอมใบอนุญาตฯ 
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สรุปเรื่อง 
 สภาการพยาบาลได้รับหนังสือจากแพทยสภาเสนอ
เรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบิชาชีพการพยาบาลโดยแจ้งว่า 
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ฉบับหนึ่งได้ลงข่าวว่า ในวันที่ 10 
เมษายน 2538 ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 
แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการม้ามแตก ต้องท าการผ่าตัดโดย             
เร่งด่วน โดยท าการผ่าตัดตั้งแต่เวลาประมาณ 15.45 น. -
17.00 น. ซึ่งอยู่ในช่วงการส่งต่อเวรระหว่างเวรเช้ากับ              
เวรบ่าย พยาบาลเวรเช้าประจ าห้องผ่าตัดท าหน้าที่เป็น             
ทีมพยาบาลช่วยผ่าตัด และพยาบาลเวรบ่ายรับช่วงต่อ              
ซึ่งไม่ได้นับเครื่องมือผ่าตัด และขณะเปลี่ยนตัวผู้ช่วยส่ง
เครื่องมือขณะผ่าตัดก็ไม่ได้นับเครื่องมือผ่าตัด ต่อมาหลังจาก
การผ่าตัดเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ล้าง
เครื่องมือแจ้งให้พยาบาลหัวหน้าทีมช่วยผ่าตัดทราบว่า
เครื่องมือหายไป 1 ชิ้น เจ้าหน้าที่ในคณะช่วยผ่าตัดช่วยกัน
ค้นหาแต่ไม่พบ จึงแจ้งให้หัวหน้าเวรห้องผ่าตัดทราบ และรอ
สอบถามพยาบาลเวรเช้าซึ่งเป็นผู้นับเครื่องมือก่อนเริ่ม               
การผ่าตัดและได้รับค าตอบว่าเครื่องมือผ่าตัดครบตาม
รายการที่ระบุไว้ในห่อเครื่องมือ Steriled หลังจากนั้น                
3 สัปดาห์ หัวหน้างาน Supply ของห้องผ่าตัดได้รายงาน
หัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัดว่าเครื่องมือหายไป 1 ชิ้น 
พยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าทีมช่วยผ่าตัดในวัน
เกิดเหตุได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเครื่องมือที่หายไปตามระเบียบ
ของห้องผ่าตัด ต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ผู้ป่วยถูก
ส่งตัวเพ่ือผ่าตัดเอาเครื่องมือผ่าตัดออกจากช่องท้อง พบว่า           
มี  Curved Artery Clamp ค้ า ง อยู่ ใ นช่ อ งท้ อ ง  1  ชิ้ น               
จากการผ่าตัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2538  
 

การวิเคราะห์กรณี 
     สาเหตุ 
      ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ฯ  ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ด้ ว ย               
ความประมาทปราศจากความระมัดระวัง 
 

ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดสาเหตุ 
 1.โรงพยาบาลไม่ได้ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ไว้อย่างชัดเจน 
 2. งานห้องผ่ าตัดไม่มี แผนการบันทึกรายงาน               
การตรวจนับเครื่องมือที่ชัดเจน เน้นเพียงการนับก๊อชและ
swab  

 3.ไม่เคร่งครัดในการนับเครื่องมือ จะนับเครื่องมือ
เฉพาะตอนเปิดห่อเครื่องมือก่อนการเริ่มการผ่าตัดไม่มี             
การนับ เครื่ อ งมื อตอนเปลี่ ยนตั วผู้ ช่ วยส่ ง เครื่ อ งมื อ               
ขณะผ่าตัด และก่อนเย็บปิดแผล 
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 1 . ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ไ ม่ ต ร ะ ห นั ก ใ น                       
ความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่รักษามาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ 
 

 การกระท าดังกล่าวเป็นการประพฤติผิดจริยธรรม           
ฝ่ า ฝื น ข้ อบั ง คั บ สภากา รพยาบ าลว่ า ด้ ว ยข้ อ จ า กั ด                  
และ เงื่ อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ               
การผดุงครรภ์  และการรักษาจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ                 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2530 ในหมวด 2             
ส่วนที่  1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในข้อ 4             
ว่าด้วยเรื่องผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต้องรักษามาตรฐานในการ
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ใ น ร ะ ดั บ ที่ ดี ที่ สุ ด ฯ  แ ล ะ ข้ อ  9                       
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึง
ความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ 
 

ประเด็นทางกฎหมาย 
 1. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 
บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้น 
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสต้องระวางโทษจ าคุก             
ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 2. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 420 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
กระท าต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เขาเสียหาย
แก่ร่างกายหรือชีวิตฯ ผู้นั้นกระท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือการนั้น 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให้ลงโทษ
ภาคทัณฑ์ในกรณีดั งกล่ าว  ตามมาตรา  41 (3)  แห่ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ.2528 

กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: กรณีการประกอบวชิาชีพโดยไม่ไดม้าตรฐาน 
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 จากการท่ีสภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงปัญหา
ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะติดบ้านติดเตียง 
พยาบาลซึ่งเป็นก าลังหลักในระบบสุขภาพต้องสามารถ
ให้บริการสุขภาพได้ครอบคลุมรอบด้าน จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณี 
การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะ
ยาวในผู้สูงอายุท่ีประสบความส าเร็จ วิเคราะห์รูปแบบ
การจัดการระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบ
สุขภาพ โดยท าการศึกษาใน 5 พื้นท่ี ได้แก่ รพ.น้ าพอง 
จ.ขอนแก่น, รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี ,  รพ.สระบุรี ,               
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และ รพ.สิงหนคร จ.สงขลา  

และเพื่อให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวได้พัฒนาเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป สภาการพยาบาล น าโดย                 
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล จึงได้เข้า
เยี่ยมชมดูงานระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุของ
โรงพยาบาลน้ าพอง และศูนย์การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีส่วนในการ
พัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพดังกล่าว พร้อมกัน
นี้นายกสภาการพยาบาลได้กล่าวชื่นชมและให้ก าลังใจ
บุคลากรของโรงพยาบาลน้ าพองท่ีทุ่มเทและร่วมมือ                
ร่วมใจกันท างานเพื่อประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก 
นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล               
น้ าพอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิทธิสินทรัพย์ 
โรงพยาบาลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันท่ี 16 
กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

สภาการพยาบาลลงพื้นที่ รพ.น้ าพอง ติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ 

ผู้บริหารสภาการพยาบาลและ
คณะท างานโครงการฯ เยี่ยมชมและ 

รับฟังการด าเนินงานศูนย์การดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน  

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ 
เลขาธิการสภาการพยาบาล 
เยี่ยมชมการด าเนินงานภายใน 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

 
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 

นายกสภาการพยาบาล ให้สัมภาษณ์เร่ือง
โครงการดังกล่าวกับสื่อจากช่อง Nation 

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล 
กล่าวแสดงความช่ืนชมและให้ก าลังใจ 
บุคลากรของศูนย์ฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจ
ท างานเพื่อประชาชน 

ผู้บริหารสภาการพยาบาลและคณะท างานโครงการฯ เยี่ยมชมและรับฟังการด าเนินงาน              
ระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุของโรงพยาบาลน้ าพอง  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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 รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาการพยาบาล และคณะ เป็นตัวแทน
สภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศเข้าร่วมพิธี
บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้าย            
วันเสด็จสวรรคต ปีที่ 23 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการ มูลนิธิ พอ.สว. 
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 10  ส านักงานมูลนิธิ พอ.สว. วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจากมลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
 

    เมื่อวันพุธท่ี 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นตัวแทน
สภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการที่ด าเนินการโดยสภาการพยาบาลจาก นายประมนต์            
สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยไดร้ับเกียรติจากนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธาน
คณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เป็นประธานในพิธีมอบทุนดังกลา่ว            
พร้อมด้วยคณะกรรมการมลูนิธิโตโยต้าฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงบรษิัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากัด และแขกผู้มีเกยีรตริ่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องแกรนด์บอลรมู โรงแรมโอกูระ เพรสทีจ  
    โดยสภาการพยาบาลได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย ดังนี้  
      - ทุนการศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูสู้งวัย 50 ทุน  
        จ านวนเงิน 2,000,000 บาท  
      - ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 1 ชุมชน  

สภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  

 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  และมหาวิทยาลัยรังสิต น าคณะนักศึกษา              
เ ข้ า ดู ง า น  แล ะ เ ยี่ ย มชม พิ พิ ธภัณฑ์ แ ล ะหอจดหมาย เหตุ ข อ ง                       
สภาการพยาบาล เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ความก้าวหน้าขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลและ การให้บริการ               
ด้านสุขภาพอนามัยของสภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าคณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาชีพ                 
การพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจาก 
St.Luke’s International University ประเทศญี่ ปุ่ น  และ PAPRSB Institute of Health            
Sciences, University Of Brunei Darussalam ป ร ะ เ ท ศ บู ร ไ น ด า รุ ส ซ า ล า ม  โ ด ย มี                    
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่
ของสภาการพยาบาลต่อพันธกิจในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ              
การจัดการฐานข้อมูลของบุคคลากรพยาบาล พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของ
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

กิจกรรมสภาการพยาบาล: ดูงาน 
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วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม   
   1. คณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University            
of Pennsylvania ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  เ ข้ า ศึ ก ษ า ดู ง า น                   
สภาการพยาบาล  โดย  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  
   2. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน              
การสอบสวน กรณีผู้ ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ                   
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ               
สภาการพยาบาลต่อไป โดยมี ดร.ผ่องพักตร์ พิทย์พันธุ์ เป็นประธาน                  
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม  
   1. คณะท างานพิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการที่รับ การส่งต่อทั่วไป เพิ่มศักยภาพการบริการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งด้วยยาเคมีบ าบัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุม
พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยบริการที่ก าหนดโดย สปสช. และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมี รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ เป็นประธาน 
   2. คณะกรรมการด าเนินการกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิก                    
สภาการพยาบาล ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ประชุมเพื่อวางแผน               
การด าเนินงานกองทุนฯ  โดยมี นางลดาวัลย์ รวมเมฆ เป็นประธาน                       
   3.  สภาการพยาบาลประชุมช้ีแจงนโยบายและกรอบแนวทาง              
ในการปฏิบัติงานแก่นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาลและเจ้าหน้าที่                
สภาการพยาบาล พร้อมทั้ งแนะน าหัวหน้าส านักงานเลขาธิการ                   
สภาการพยาบาลท่านใหม่ โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ             
สภาการพยาบาล เป็นประธาน                    
วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม  
   1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมเสวนา เรื่อง                   
ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน                  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์             
สภาวิชาชีพ ทั้ง 11 สภา ด้วยข้อกังวลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา 
พ.ศ.... ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร และก าหนดให้จัดสอบ            
ใบประกอบวิชาชีพฯ เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากไม่มีการควบคุมคุณภาพ
เพียงพอย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง 
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  
   1. คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประชุมพิจารณา
กรอบแนวคิดการจัดงานและวางแผนการด าเนินงานการจัดการประชุมท่ี
จะมี ขึ้ น ในปี  พ .ศ .  2563 ภายใต้  Theme: “Nursing Education                
Reform: Nurse as Change agent”  โดยมี รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 
เป็นประธาน  
   

จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 
  2. คณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน 
ประชุมเสนอร่างแนวทางในการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาล
ฉุกเฉิน และพิจารณาความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ....... ซึ่งสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินได้ขอความคิดเห็นจากสภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ 
เป็นประธาน  
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม  
   1. คณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณี             
การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ประชุมพิจารณาสรุปบทเรียนพยาบาล
ผู้จัดการระบบสุขภาพฯ โดยมีมติให้ลงพื้นที่เพ่ือสอบทานข้อมูล และน ามา
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยมี รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร เป็น
ประธาน 
   2. คณะท างานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการ
บริการระดับปฐมภูมิ ประชุม และมอบหมายคณะท างานฯ ด าเนิน
การศึกษาเบื้องต้น เพื่อเสนอโครงการวิจัยต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร 
ทวีลาภ 
วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤษภาคม  
   1. นางสาวโสรัจจ์ จันทร์เสนีย์ รองหัวหน้าส านักงานเลขาธิการ              
สภาการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลและ                
ผู้ ประกอบวิชา ชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ทั่ วประเทศ                    
ถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ าพี่ นาง เธอ                   
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้าย
วันประสูติ  
   2. รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาลด้านกิจการ
พิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล                 
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย 
ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล  อ า ค า ร กั ล ย า ณิ วั ฒน า                   
โรงพยาบาลสงฆ์  
   3. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล น าคณะผู้บริหาร          
สภาการพยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล            
จากสภาการพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีท าบุญเนื่องในโอกาส
ครบรอบปีที่  91  การก่อตั้ งสมาคมพยาบาลแห่ งประ เทศไทย                 
ใ น พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภ์ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ศ รี  น ค ริ น ท ร า บ ร ม ร า ช ช น นี                      
ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
 

...อ่านต่อหน้า 12 
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วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม  
   1. คณะท างานทบทวนนโยบายการใช้งานเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ของ สภาการพยาบาลประชุมเพื่อร่างนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์ประมวลผลระบบสารสนเทศของสภาการพยาบาล โดยมี  
ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน               
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม    
   1. คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องฟอร์จูน
แพธธินั่ ม  โรงแรมแกรนด์  เมอร์ เคียว กรุ ง เทพมหานคร โดยมี                  
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นประธาน 
พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการ
มูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมประชุม เพื่อการพิจารณารับรอง            
งบดุล  และรายงานการตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิฯ ประจ าปี ซึ่งสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม และปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆ  ของมูลนิธิฯ สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
วันพุธท่ี 9 พฤษภาคม  
   1. นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน
ทั้งสิ้น 13 คน ดูงานสภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็น
วิทยากรบรรยาย  
   2. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล ประชุม
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน และพิจารณาผู้ได้รับรางวัลโครงการธนาคาร
ความดี  
   3. สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุม
วิชาการขึ้นในหัวข้อ "พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” 
เนื่องในวันพยาบาลสากล ระหว่างวันที่  5 -9 พฤษภาคม 2561            
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร   
วันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม  
   1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน                
การประชุมคณะกรรมการก ากับนโยบายและบริหารงานสภาการพยาบาล 
วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งท่ี 3/2561 ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร  
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม  
   1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ                 
สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม           
ดร.ทัศนา บุญทอง โดยมีประเด็นส าคัญ อาทิ การติดตามความก้าวหน้า
เรื่องการอนุมัติต าแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่แก่พยาบาลวิชาชีพ               

ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อพัฒนา ร ะบบบริ ก า ร สุ ขภ าพที่                         
สภาการพยาบาล  
   2. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน  
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล              
สภาการพยาบาล ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์            
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา 
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม          
   ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น ป ร ะ ชุ ม ส อ บ ส ว น แ ล ะ เ ส น อ                      
ส านวนการสอบสวน กรณีผู้ ประกอบวิชา ชีพการพยาบาลและ                     
การผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป โดยมี 
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 เป็นประธาน              
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา 
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม  
   1. คณะท างานจัดท าร่างโครงการบทบาทพยาบาลในการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนประชุมพิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง
ก าหนดให้กิจการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นกิจการอื่นตามมาตรา 
(3) 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
ตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือถึง
สภาการพยาบาล      
วันพุธ ท่ี 16 พฤษภาคม  
   1. คณะท างานทบทวนนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ของสภาการพยาบาล  ประชุมเพื่อด าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการพยาบาล  
   2. คณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาลประชุมครั้งที่ 
3/2561 ประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหา รวมทั้งผลการตอบรับการน าเว็บไซต์                   
สภาการพยาบาล (ใหม่) เผยแพร่ โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็น
ประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
   3. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน            
การสอบสวน กรณีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ                  
สภาการพยาบาลต่อไป โดยมี นางกรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์ เป็น
ประธาน            
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม  
   1. สภาการพยาบาลจัดประชุมตามโครงการชี้แจงสาระส าคัญของ (ร่าง) 
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มี                    
การกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ              
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์  พ .ศ .  . . . .  แก่ คณะผู้ บ ริ ห า ร                    
สภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการจริยธรรม ผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจ าจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยมี                      

จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 



 

 
13 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 20  ฉบับท่ี 4  กรกฎาคม - สิงหาคม  2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม (ต่อ) 
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 และ อ.ประภัสสร 
พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็น                
วิทยากรบรรยาย  พร้ อมร่ วมรับฟั งความคิด เห็นจากที่ ประ ชุม                      
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล   
   2. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน 
ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ ประจ าศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล                
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา 
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม  
   มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแสดง              
ความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนา
สุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 3 จ านวน 
49 คน โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล 
พล.ต.ต.องอาจ ชุณหะนนท์ รองผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และ
คุณณิชาภา เจริญพานิช ผู้จัดการมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ให้เกียรติ
ร่วมแสดงความยินดี  
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม  
    ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธาน ประชุม
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาล 
ทางคลินิกเฉพาะสาขา (Residency Training) พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น           
ในการพัฒนาร่ างหลักสูตร  ตามนโยบายของสภาการพยาบาล                 
ณ ห้องประชุม รศ.ละออ หุตางกูร  
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม  
   1. รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธาน ประชุมคณะท างานการพัฒนาระบบ
คุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาการจัดท าแนวทาง               
การพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม                
ดร.วิเชียร  ทวีลาภ  
   2. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส                  
ราชนครินทร์ จ านวน 86 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์                
สภาการพยาบาล  โดยมี  ผศ .อั งคณา  สริ ย าภรณ์  เ ลขาธิ ก า ร                    
สภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม  
   1. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ประชุมคณะท างาน           
ตามโครงการพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพที่บ้านตามนโยบายของ                 
สภาการพยาบาล เพื่อจัดท า (ร่าง) โครงการ และมอบหมายคณะท างานฯ 
ในการลงพื้นที่ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุมคุณอุดม 
สุภาไตร  

   2. คณะท างานทบทวนนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ของสภาการพยาบาล ประชุมเพ่ือด าเนินการพัฒนา               
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการพยาบาล ช่วงที่ 2  
      3. คณะกรรมการด าเนินงานสภาการพยาบาล ประชุมวาระพิเศษ                
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็น
ประธาน 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม  
   1. คณะกรรมการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดคุณภาพ
โรงพยาบาล คุณภาพบริการสุขภาพและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน                      
ในสถานพยาบาลทุกระดับ ประชุมพิจารณาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ประจ าปี             
พ.ศ.  2562 (ครั้ งที่  1/2561) เพื่อน าส่งสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยความร่วมมือกับสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย  
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม  
   1. คณะผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
ประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการด าเนินงาน โดยมี รศ.ดร.เรณู              
พุกบุญมี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม    
    1. คณะท างานจัดท าร่างโครงการบทบาทของพยาบาลในการจัดการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและโครงการสังเกตองค์ความรู้จากผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ ประชุมพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ.2561 โดยมี รศ.ประคอง อินทรสมบัติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร  
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม  
   1. คณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา                
และหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ               
สภาการพยาบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA ประชุมพิจารณา
เกณฑ์ การ รับรองสถาบั นการศึ กษาและหลั กสู ต ร  เพื่ อน า เข้ า
คณะอนุกรรมการฯ และที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
พิจารณาและน าไปสู่การประกาศใช้ต่อไป  โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย 
เป็นประธาน 
วันพฤหัสที่ 31 พฤษภาคม  
   1. คณะท างานพัฒนาหลักสูตรและจัดท ารูปแบบการฝึกอบรม               
การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา (Post Baccalaureate Residency 
Training) ประชุมเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรต้นแบบทั้ง 13 สาขา ซึ่ง
พัฒนาโดยคณะท างานฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน มาปรับ
โครงสร้างของหลักสูตร ณ ห้องประชุม  คุณอุดม สุภาไตร  

จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 



 

  
14 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 20  ฉบับท่ี 4  กรกฎาคม - สิงหาคม  2561 

 A : ส ำหรับสมำชิกที่ยืน่ต่อใบอนุญำตฯ ลว่งหน้ำก่อนวันครบก ำหนด และได้รับใบอนุญำตฯ ใหม่
แล้ว ต้องกำรเก็บสะสมหน่วยคะแนนส ำหรับ 5 ปี ตอ่ไป ขอชี้แจงรำยละเอียดและค ำแนะน ำตำม ตัวอย่ำง 
เชน่  
 - ใบอนุญำตฯ ครบก ำหนดวันท่ี 27 กรกฎำคม 2561  
 - สมำชิกมำยื่นต่อใบอนุญำตฯ ลว่งหนำ้ตัง้แตเ่ดือน กุมภำพันธ์ 2561  
 - ได้รับใบอนุญำตฯ ใหม่แลว้ เมื่อปลำยเดอืนพฤษภำคม 2561 
 - ใบอนุญำตฯ ใหม่ ออกให้ ณ วันที่ 28 กรกฎำคม 2561 หมดอำยุวันท่ี 27 กรกฎำคม 2566 
 - กำรสะสมหนว่ยคะแนน ส ำหรับกำรตอ่อำยุใบอนุญำตฯ ครัง้ต่อไป ตอ้งเป็นคะแนนที่เก็บสะสม 
            ตัง้แตว่ันท่ี 28 กรกฎำคม 2561 – 27 กรกฎำคม 2566  
 - กำรลงทะเบียนซือ้หนังสอืบทควำมวิชำกำรไปศึกษำลว่งหนำ้ได้ แตย่ังไม่ต้องเข้ำไปท ำ 
            แบบทดสอบเพื่อเก็บหนว่ยคะแนน จนกว่ำจะถงึวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 เป็นต้นไป  

สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : กรณีที่สมำชิกมีหน่วยคะแนนอยู่แล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ครบ 50 หน่วยคะแนน ดังตัวอย่ำง
สมำชิกทำ่นนี้ ท่ีมีหนว่ยคะแนนสะสมอยู่แลว้ 40 หน่วยคะแนน ยังขำดอยู่อกี 10 หน่วยคะแนน ต้องกำรซื้อ
หนังสือบทควำมวิชำกำร มำศึกษำด้วยตนเอง และตอบค ำถำมท้ำยบทควำม เพื่อเก็บหน่วยคะแนน               
มีขอ้แนะน ำ ดังนี้  

  - กำรตอบค ำถำมท้ำยบทควำม ซึ่งแต่ละบทมีค ำถำม 10 ข้อ ถ้ำตอบถูก 6 ข้อขึ้นไป จะได้
คะแนนบทละ 2 คะแนน สมำชิกต้องศึกษำบทควำมและตอบค ำถำมอย่ำงน้อย 5 บท หรือจนกว่ำจะได้
คะแนนครบ 10 หน่วยคะแนน เพื่อให้มีคะแนนรวม 50 หน่วยคะแนน เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ 
ครัง้นี ้

  - หลังจำกได้รับใบอนุญำตฯ ใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงท ำแบบทดสอบส่วนที่เหลือ ซึ่งคะแนน
สว่นน้ีจะสำมำรถเก็บไว้ใชใ้นกำรขอต่อใบอนุญำตฯ ในรอบ 5 ปีตอ่ไปได้ 

Q : มีหน่วยคะแนนอยู่แล้ว 40 หน่วยคะแนน จะครบก าหนดต่อ
อายุใบอนุญาตฯ ในสิ้นเดือนหน้า ถ้าซื้อหนังสือบทความวิชาการ
มาท าแบบทดสอบเก็บหน่วยคะแนน คะแนนส่วนท่ีเหลือจะเก็บ
สะสมไปใช้ในการต่อใบอนุญาตฯ รอบ 5 ปี ต่อไปได้หรือไม่ 

Q : ใบอนุญาตฯ หมดอายุ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2561 แต่ได้ยื่นต่อ
ใบอนุญาตฯ ก่อนล่วงหน้า และได้รับใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว
ในเดือนพฤษภาคม 2561 แล้วมีความประสงค์จะลงทะเบียนซื้อ
หนังสือบทความวิชาการในศึกษาเพื่อเก็บหน่วยคะแนนส าหรับ
การต่อใบอนุญาตฯ ในรอบ 5 ปีต่อไป ได้เลยหรือไม่  



 

 

          เมื่อวันท่ี 7 มกรำคม 2561 น.ส.นุสรี  นือเร็ง ขับรถจำก จ.ยะลำ เพื่อจะไปปฏิบัติงำน             
เวรบ่ำยท่ี รพ.กำบัง เมื่อเดินทำงถึง ต.บำโงยซิแน อ.ยะหำ ขณะจอดรถหน้ำร้ำนขำยของ ตลำดนัด
สำธิต พบรถกระบะสีบรอนซ์ทองชนกับเสำไฟฟ้ำ บริเวณเกำะกลำงถนน จึงได้ประสำนขอ                  
ควำมช่วยเหลอืจำกผู้ท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงให้ช่วยโทรแจ้งเหตุและขอรถพยำบำล พร้อมกับรีบรุดไป
ยังจุดเกิดเหตุ เมื่อถึงจุดเกดิเหตุพบคนขับรถบำดเจ็บเล็กน้อย สำมำรถลุกเดินออกจำกรถท่ีประสบ
อุบัติเหตุได้ ส่วนผู้โดยสำรท่ีนั่งมำด้วยไม่รู้สึกตัว คล ำชีพจรบริเวณขำหนีบขวำไม่พบ ไม่รู้สึกตัว             
จึงได้ท ำกำร CPR ทันที และท ำต่อเนื่องเป็นเวลำกว่ำ 20 นำที รถกู้ภัยยะหำจึงมำถึงจุดเกิดเหตุ 
(โดยมีพ่อของ น.ส.นุสรี สลับท ำ CPR ในระยะสั้นๆ เนื่องจำกผู้ที่อยู่ในเหตุกำรณ์คนอื่นๆ ท ำ CPR    
ไม่เป็น) ตลอดระยะทำงจำกจุดเกิดเหตุถึง ER รพ.ยะหำ น.ส.นุสรี  นือเร็ง ยังคงให้กำรช่วยเหลือ
ผู้บำดเจ็บอย่ำงต่อเนื่อง และแม้ว่ำได้พยำยำมช่วยผู้บำดเจ็บอย่ำงเต็มท่ีแล้วก็ไม่สำมำรถยื้อชีวิต              
ไวไ้ด้  

ชื่อ:     น.ส.นุสรี  นอืเร็ง  
ต ำแหน่ง:    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ปฏิบัติงำน:    งำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มกำรพยำบำล รพ.กำบัง   

15 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 20  ฉบับท่ี 4  กรกฎาคม - สิงหาคม  2561 

             วันท่ี 3 มีนำคม 2561 เวลำ 08.15 น. บริเวณหน้ำตลำดสด อ ำเภอย่ำนตำขำว จังหวัด
ตรัง  นำยเซ่งเก้ ว่องวชิรำพำนิชย์ อำยุ 78 ปี อำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี 98/18 ม.1 ต.ย่ำนตำขำว              
อ.ย่ำนตำขำว จ.ตรัง ขี่รถจักยำนยนต์ กลับจำกซื้อของ เกิดอำกำรวูบล้มลงหมดสติ พ่อค้ำแม่ค้ำ
ต่ำงเข้ำให้กำรช่วยเหลือแต่นำยเซ่งเก้ไม่รู้สึกตัว และเป็นเวลำเดียวกันท่ี นำงกัลญำ แก้วก ำเนิด 
อำยุ 31 ปี พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงำนห้องฉุกเฉิน โรงพยำบำลย่ำนตำขำว ออกเวรและก ำลังเดิน
ซื้อของอยู่ในตลำดดังกล่ำว จึงรีบให้กำรช่วยเหลือปฐมพยำบำลอย่ำงเร่งด่วนด้วยกำรท ำ CPR     
นำนกว่ำ 15 นำที หลังจำกนั้นรถพยำบำลโรงพยำบำลย่ำนตำขำวพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีเวชกรรมฉุกเฉิน
มำถึงท่ีเกิดเหตุดและเข้ำช่วยเหลอืน ำส่งโรงพยำบำลตรังตอ่ไป 
 

             ท้ังนี้ประชำชนท่ีพบเห็นเหตุกำรณ์ต่ำงชื่นชมพยำบำลสำวท่ีเข้ำมำช่วยเหลือนำยเซ่งเก้  
ว่องวชิรำพำนิชย์ อย่ำงสุดควำมสำมำรถโดยไม่ค ำนึงว่ำตนเองออกเวรแล้วก็ตำม และจำก                  
กำรช่วยเหลอืของ นำงกัลญำ แก้วก ำเนิด ดังกล่ำว ส่งผลให้สำมำรถช่วยชีวิตของผู้ป่วยและส่งต่อ
เข้ำรับกำรรักษำจนมอีำกำรปลอดภัย 
 

แหลง่อำ้งอิง http://www.tnews.co.th/contents/421857 
               https://bit.ly/2M8PV4S 

พยาบาลเข้าช่วยเหลอืผู้ประสบอุบัติเหตุนอกเวลาราชการ 

 ชื่อ:     นำงกัลญำ  แก้วก ำเนิด 
 ต ำแหนง่:    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
 ปฏิบัติงำน:    งำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลย่ำนตำขำว 

พยาบาลสาวปั๊มหัวใจช่วยชีวิตชายหมดสติกลางตลาด 



 

 
 
 
 
 
 

 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 
     

 
สภาการพยาบาล
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