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 จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2561 เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มี
ความส าคัญส าหรับเพื่อน พี่ น้อง ชาวพยาบาลทุกคน เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้าย              
วนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีองคร์าชปูถมัภข์องวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ และเป็นวนัพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาลไดจ้ัดพธิีพระราชทานรางวัล
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีประจ าป ีพ.ศ. 2561 เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2561 ณ พระทีน่ัง่
มลูสถานบรมอาสน ์ภายในพระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั ซึง่ผูไ้ดร้บัพระราชทาน

ฉบับนี้มีอะไร 

     

ในปีนี้ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Dr. Afaf Ibrahim MELEIS) ในวันที่ 18-19 
ตุลาคม 2561 ได้จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เรื่อง “พลิกวิกฤตการพยาบาล เพ่ือการปฏิรูประบบ
สุขภาพไทย" ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล และได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในวันที่                   
21 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในกระทรวงสาธารณสุข เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยส านึกในพระกรุณาธิคุณต่อวิชาชีพ
การพยาบาล และประชาชนชาวไทยเป็นอย่างสูง และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ไพศาล  
 

 ส าหรับข่าวในฉบับนี้ได้ตีพิมพ์เรื่องการประกอบวิชาชีพกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือดและแนวทางปฏิบัติส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพในการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ ขอเชิญติดตามได้ 

 บรรณาธกิารแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 20  ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคม  2561 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 
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 รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เพื่อเก็บหน่วยคะแนน 



 

 3 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 20  ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม  2561 

 ขา่วเดน่สภา 

      ส ำหรับในปนีี้ มีผู้ได้รับกำรคดัเลือกเขำ้รับพระรำชทำนรำงวัลศรีสังวำลย์ ดังนี้  
        (1) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทัศนำ บญุทอง    สำขำผู้น ำทำงกำรพยำบำลระดับนโยบำย  
        (2) นำงมยุรี สุขุปญัญำรักษ ์                   สำขำกำรบรกิำรในสถำนบรกิำร  
        (3) รองศำสตรำจำรยว์ิลำวัณย์ เสนำรตัน ์   สำขำกำรพยำบำลในชุมชน  
 

      โดยเมื่อวันที ่12 กันยำยน 2561 ศำสตรำจำรย์คลินิก เกียรติคุณ นำยแพทย์ ปิยะสกล 
สกลสัตยำทร รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ใหเ้กียรตมิอบชอ่ดอกไมแ้สดงควำมยนิดี
กับผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรบัพรำะรำชทำนรำงวัลศรีสังวำลย์ ในงำนประชุมวิชำกำร MOPH 
R2R Forum ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

   เมื่อวนัที ่28 กนัยำยน ทีผ่่ำนมำ ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำล วำระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที ่8/2561 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. ทัศนำ บุญทอง นำยกสภำกำรพยำบำล   ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแสดงควำมยนิดีกบักรรมกำร
สภำกำรพยำบำลและกรรมกำรที่ปรึกษำสภำกำรพยำบำลที่ไดร้ับพระรำชทำนรำงวลัศรีสังวำลย์ ดังมรีำยนำมตอ่ไปนี้ 
 

    ผู้ได้รับพระรำชทำนรำงวลัศรีสังวำลย์ ประจ ำปี 2558  
      (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำยหยุด นิยมวิภำต         สำขำกำรพยำบำลในชุมชน 
      (2) ศำสตรำจำรย์ เกียรตคิณุ ดร.สมจิต หนุเจรญิกุล  สำขำกำรพยำบำลในสถำนบริกำร 
 

    ผู้ได้รับพระรำชทำนรำงวลัศรีสังวำลย์ ประจ ำปี 2559  
      (1) ศำสตรำจำรย์ เกียรตคิณุ ดร.วิจติร ศรีสุพรรณ   สำขำกำรพยำบำลในชุมชน 
      (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศริิอร สนิธ ุ                  สำขำกำรพยำบำลในสถำนบริกำร 
 

    ผู้ได้รับพระรำชทำนรำงวลัศรีสังวำลย์ ประจ ำปี 2560  
      (1) นำงจรรยำวัฒน์ ทบัจันทร์                           สำขำกำรพยำบำลในชุมชน 
      (2) นำงสำวปิยนุช ประทีปทัศน์                         สำขำกำรพยำบำลในสถำนบริกำร 
               (อดีตกรรมกำรสภำกำรพยำบำล วำระ พ.ศ. 2557-2561)  

สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล           
ที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์  

    รางวลัศรสีังวาลย์ เปน็รำงวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสำธำรณสุข และสภำกำรพยำบำล 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนนี ไดร้ับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต
ให้อัญเชญิพระนำมำภไิธย “ศรีสงัวำลย์” เปน็ชื่อรำงวลั โดยกำรยุบรวมรำงวัล “พยำบำลดีเด่น” 
ของสภำกำรพยำบำล และรำงวลั “เพชรกำสะลอง” ของกระทรวงสำธำรณสุข ให้เป็นรำงวัล
ระดบัประเทศเพียงหนึ่งเดียว มอบให้ผู้ประกอบวิชำชพีกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ที่มีผลงำน
ดีเดน่เป็นที่ประจกัษ์ในระดบัชำตโิดยไดด้ ำเนินกำรตั้งแต่ ป ีพ.ศ. 2558 
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รางวัลสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 วันพุธที่ 17 ตุลำคม 2561 เวลำ 16.00 น. ณ พระที่นั่งมูลสถำนบรมอำสน์ 
ในพระบรมมหำรำชวัง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี            
องค์ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิรำงวัลสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ทรงพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จพระศรีนครินทรำ                  
บรมรำชชนนี แก่พยำบำลดีเด่นระดับโลกประจ ำปี 2561 คือ ศำสตรำจำรย์
เกียรติคุณ ดร.อฟำฟ อิบรำฮิม เมลิส (Professor Dr. Afaf Ibrahim MELEIS) 
จำกสหรัฐอเมริกำ หลังจำกพิธีพระรำชทำนรำงวัล ทรงพระรำชทำนเลี้ยงน้ ำชำ
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรำงวัล โดยมีคณะรัฐมนตรีและทูตำนุฑูตจำกประเทศ
ต่ำง ๆ เข้ำร่วมงำน  

ผู้ด้อยโอกำสในสังคมและกลุ่มผู้อพยพ อีกทั้งท่ำนได้ท ำหน้ำที่ในกรรมกำรชุดส ำคัญให้ทีมสหวิชำชีพสุขภำพหลำยคณะ เช่น 
กรรมกำรของ Lancet Advisory Board กรรมกำรที่ปรึกษำของสถำบันวิจัยสุขภำพแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำในด้ำน            
กำรวิจัยสุขภำพสตรี ดร.เมลิส ได้อุทิศในกำรรณรงค์ให้บุคคลชำยขอบมีสิทธิมีเสียงในสังคม โดยเฉพำะกลุ่มสตรีในประเทศ
รำยได้น้อย กลุ่มประเทศท่ีสตรีไม่ได้รับควำมเท่ำเทียมทำงสังคม หรือได้รับกำรกีดกันทำงเพศรูปแบบต่ำง ๆ กำรรณรงค์ของ
ท่ำนมีผลต่อ กำรยกระดับสถำนภำพของสตรีเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส                                                                                 
(Professor Dr. Afaf Ibrahim MELEIS)                                                                                           

     ส ำหรับประเทศไทย เมื่อคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้เป็นแกนน ำในกำรจัดท ำโครงกำรร่วมผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำเอก สำขำพยำบำลศำสตร์ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2531  ดร.เมลิส ได้รับเชิญมำเป็นผู้วิพำกษ์หลักสูตร และได้มำท ำหน้ำที่พัฒนำ
อำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรนี้หลำยครั้งด้วยกัน ท ำให้กำรริเริ่มหลักสูตรระดับปริญญำเอก สำขำพยำบำลศำสตร์ของประเทศ
ไทย เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งนับว่ำ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.อฟำฟ อิบรำฮิม เมลิส เป็นผู้ที่อุทิศตนเพ่ือพัฒนำวิชำชีพ
กำรพยำบำล และยกสถำนะของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ชัด ส่งผลต่อกำรปรับปรุงสุขภำพและคุณภำพชีวิตของสตรีในทุก
ภูมิภำคทั่วโลก และเป็นกุญแจส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริง. 

    ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.อฟำฟ อิบรำฮิม เมลิส (Professor Dr. Afaf Ibrahim 
MELEIS) จำกสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นผู้น ำวิชำชีพกำรพยำบำลระดับโลก มีผลงำนโดดเด่นท้ัง
ทำงด้ำนกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำล กำรวิจัย และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี รวมทั้ง
ผู้ด้อยโอกำส ท่ำนเป็นผู้ริเริ่มกำรศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรดุษฏีบัณฑิต เพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้ในกำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรพยำบำลในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบของ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำพยำบำลศำสตร์ทั่วโลก  ท่ำนได้เป็นที่ปรึกษำในกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำเอกให้กับคณะพยำบำลศำสตร์ต่ำง ๆ ทั่วโลก 
ถึง 16 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ผลงำนวิจัยของท่ำนมีผลต่อกำรพัฒนำงำนบริกำร
พยำบำล และกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนสุขภำพ โดยเฉพำะกำรดูแลสุขภำพสตรี ประชำชน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส  (Professor Dr. Afaf Ibrahim MELEIS)                                                                   
ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2561  
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 การจับกุมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ขณะ
ท าการจัดเก็บตัวอย่างเลือดในการตรวจสุขภาพให้กับ
พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 
เมื่อเดือนกันยายน 2560 และน าไปสู่การส่งฟ้องเป็น
คดีอาญาต่อศาลแขวงนครปฐม สร้างความกังวลใจ
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ว่าการเจาะเลือด
หรือการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจซึ่งเป็น            
งานประจ าท่ีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลกระท าอยู่ 
ยังสามารถกระท าต่อไปได้หรือไม่ กรณีเป็นการก้าวล้ า
ก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือไม่ เพื่อลด 
ความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ สภาการพยาบาลและ
สภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์             
ท าความเข้าใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
เทคนิคการแพทย์ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
วิชาชีพดีขึ้นระดับหนึ่ง และโดยท่ีกรณีดังกล่าวกระทบ
ต่ อภาพลั กษณ์ และสิ ทธิ ก ารประกอบวิ ช าชี พ              
การพยาบาล ตลอดจนความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
สภาการพยาบาลได้ ให้ความช่ วยเหลือทางคดี                 
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้ถูกจับกุม โดย              
สภาเทคนิคการแพทย์และแพทยสภาได้ให้ความเห็น
ในส่วนของการประกอบวิชาชีพท่ีมีความทับซ้อนกัน 
 

 บัดนี้คดีได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยพนักงานอัยการมี
ความเห็นไม่ฟ้องผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ซึ่ง 
ท าหน้าท่ีเพียงเป็นผู้จัดเก็บตัวอย่างเลือด ไม่ถือว่าเป็น
การกระท าผิดตามพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์                 
พ.ศ. 2547 มาตรา 3, 28 และ 50  รายละเอียดของ
คดีและประเด็นข้อกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อเท็จจริง 
   1.1  วันท่ี 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้า ท่ี
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ เข้าตรวจเยี่ ยม              
บริการสุขภาพเคลื่อนท่ีของโรงพยาบาลเอกชน ก. 

 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลอืด 

....อ่านต่อหน้า 6  

ขณะให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท ข. 
และท าการจับกุมนางสาว พ. พยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง
ให้บริการเจาะเลือดเพื่อจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจยัง
ห้องปฏิบัติการ Lab ของโรงพยาบาลเอกชน ก. ใน
ข้อหาความผิด ท าการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์หรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
ตนมีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์          
โดยตนมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ตามพระราชบัญญัติ วิ ช าชีพ เทคนิคการแพทย์               
พ.ศ. 2547 และในชั้นจับกุมนางสาว พ. ให้การรับ
สารภาพ พนักงานสอบสวนจึงสรุปส านวนส่งฟ้องศาล
แขวงนครปฐมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560  
 1.2 วันท่ี 3 กันยายน 2560 นางสาว พ. ได้มี
หนังสือขอความเป็นธรรมมายังสภาการพยาบาล  
เนื่องจากเป็นการกระทบต่อภาพลักษณ์และสิทธิ            
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการจัดเก็บ
ตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจ สภาการพยาบาลจึงได้ให้
การช่วยเหลือทางด้านคดีความนางสาว พ.     
       1.3 วันท่ี 9 มกราคม 2561 ศาลแขวงนครปฐม
ไ ด้ นั ด พิ จ า ร ณ า ค ดี ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ เ ห็ น ว่ า                   
การจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจ พยาบาล 
วิชาชีพน่าจะกระท าได้ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของ                  
การทับซ้อนของการประกอบวิชาชีพและความเข้าใจ
ในกฎหมายของแต่ละวิชาชีพที่อาจไม่เหมือนกัน  
ประกอบกับสภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ 
แพทยสภา อยู่ ในการก ากับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหน่วยงาน
หลักในการประชุมหารือในส่วนงานที่มีความคาบเกี่ยว
กันในแต่ละวิชาชีพเพื่อให้มีความเข้าใจที่สอดคล้อง
ตรงกัน ศาลแขวงนครปฐมจึงได้ย้อนส านวนคดีไปยัง
พนักงานอัยการ และให้พนักงานสอบสวนท าการ
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ส อ บ ส ว น ใ ห ม่  ซึ่ ง ส ภ า เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์                   
สภาการพยาบาล แพทยสภาได้ร่วมกันพิจารณา             
ท าความเห็นพร้อมให้ถ้อยค าต่อพนักงานสอบสวน 
โดยได้ข้อเ ท็จจริ งและข้อกฎหมายอันเป็น ท่ียุติ  
พนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐมได้มี
หนังสือท่ี อส 0043(นฐ)/3079 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 
2561 ถึงผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม 
เห็นสมควรไม่ฟ้องนางสาว พ. 
 

 2. ประเด็นข้อกฎหมาย 
    2.1 การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
มาตรา 4 พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.  
2547 หมายถึ ง การกระท าต่อมนุษย์ เพื่ อให้ ได้            
สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์และด าเนินการโดยวิธี              
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ 
วิเคราะห์ วิจัย และรายงานผลการตรวจเพื่อวินิจฉัย
การติดตามการรักษา  
 

  การเจาะเลือดเป็นเพียงการเก็บสิ่งตัวอย่าง
มนุษย์ ยังไม่ถือว่าการเจาะเลือดเพื่อเก็บสิ่งตัวอย่าง
เป็นการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ท่ีสมบูรณ์ 
เนื่องจากยังไม่มีการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย 
และถือว่าพยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตาม
ความหมายในมาตรา 28 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
เทคนิคการแพทย์ การจัดเก็บตัวอย่างเลือดของ
พยาบาลตามแผนหรือตามการสั่งการของแพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องมีเทคนิค
การแพทย์ควบคุม 

   2.2 การมอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพเป็น            
ผู้เจาะเลือดตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพ  
  การเจาะเลือดเป็นส่วนหนึ่งของการกระท า             
ให้ ได้สิ่ งตัวอย่างทางการแพทย์ที่จะน าไปตรวจ
วิเคราะห์ เมื่อเป็นเพียงการจัดเก็บตัวอย่าง โดยมิได้ 
ท าก ารตรวจ  วิ เ ค ราะห์  ก รณี จึ ง ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ น                  
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่สมบูรณ์ 
แพทย์จึ งสามารถมอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพ
ช่วยเหลือแพทย์ได้ และถือว่าเป็นการช่วยเหลือแพทย์ 
เป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา  4  ( 4 )  ของพระราชบัญญั ติ วิ ช าชี พ             
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2540  
 

 แม้คดีจะเสร็จสิ้นแล้วแต่กรณีดังกล่าวก็ยังมี
ความคาบเกี่ยวหรือความทับซ้อนของวิชาชีพที่จะต้อง
ก าหนดแนวการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในลักษณะเช่นนี้อีก ซึ่งสภาการพยาบาลอยู่ใน
ระหว่างการจัดท าข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพ 
คณะกรรมการสภาการพยาบาลในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2561 วัน ท่ี  28 กันยายน 2561  จึ ง ได้มีมติ                
ให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพ              
ในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ 
ปรากฏรายละเอียดตามประกาศสภาการพยาบาล 
ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2561. 

  การประกอบวชิาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด (ต่อ) 
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ข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 

    สภำกำรพยำบำลได้รับเรื่องจำกกลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและ
ระบบคุณธรรม ส ำนักบริหำรกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข แจ้งเรื่องกำรลงโทษวินัยพยำบำลวิชำชีพ โดย                 
ไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่งสืบเนื่องจำกศำลมีค ำพิพำกษำให้จ ำคุก              
6 ปี 2 เดือน ในคดีให้บริกำรสถำนพยำบำลผิดประเภทและ               
ฉีดยำให้กับผู้รับบริกำรเป็นเหตุให้ผู้รับบริกำรถึงแก่กรรม 
 

    พยำบำลวิชำชีพ ในสถำนพยำบำลดังกล่ำว ให้กำรว่ำ เป็น                      
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์  ได้รับ
ใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วย              
ไว้ค้ำงคืน ให้บริกำรเฉพำะกำรผดุงครรภ์ และยอมรับว่ำ                 
กำรให้บริกำรในสถำนพยำบำลได้มีกำรตรวจรักษำผู้ป่วยทั่วไป 
เช่นเดียวกับแพทย์ด้วย โดยในวันเกิดเหตุมีผู้ป่วยมำขอรับบริกำร             
มีอำกำรเจ็บคอ เป็นไข้ ปวดศีรษะ ได้ฉีดยำให้แก่ผู้รับบริกำร             
2 เข็ม หลังฉีดยำผู้ป่วยมีอำกำรชัก เกร็ง ปำกเบี้ยว จึงน ำตัว
ผู้ป่วยส่งโรงพยำบำล ต่อมำผู้ป่วยถึงแก่กรรม จึงมีกำรฟ้องร้อง
เป็นคดีอำญำข้อหำ  
 
 

    1. ให้บริกำรผิดประเภทสถำนพยำบำล 
    2. แสดงตนเป็นแพทย์โดยไม่ใช้แพทย์ 
    3. ประมำท เลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรำยถึงแก่ 
ควำมตำย 
    4. มียำไว้ในครอบครัวโดยไม่มีเภสัชกรควบคุม 
 

    คดีถึงที่สุดแล้วโดยผู้ประกอบวิชำชีพฯ คนดังกล่ำว ถูกจ ำคุก
และปรับ และถูกลงโทษวินัยโดยกำรไล่ออกจำกรำชกำร 
 
 

วิเคราะห์กรณี 
สาเหตุ 
    1. ขำดควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กับกำรให้บริกำรสถำนพยำบำล 
    2. ต้องกำรรำยได้เพ่ิมนอกเหนือจำกเงินเดือนรำชกำร 
    3. ไม่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำร และมำตรฐำน
วิชำชีพ 
ประเด็นเชิงจริยธรรม 
  หมวด ๑ บททั่วไป  
    ข้อ ๔  “ผู้ประกอบวิชำชีพ ย่อมด ำรงตนให้สมควรในสังคม
โดยธรรม และเคำรพต่อกฎหมำยบ้ำนเมือง”  
    ข้อ ๖  “ผู้ประกอบวิชำชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท ำกำร
ใด ๆ อันอำจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ” 

  ห ม ว ด  ๒  ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำ ชี พ ก ำ ร พ ย ำ บ ำ ล แ ล ะ                
กำรผดุงครรภ์  
    ส่วนที่ ๑ กำรปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริกำร  
     ข้อ ๑๒ “ผู้ประกอบวิชำชีพ ต้องไม่ประกอบวิชำชีพโดยไม่
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริกำร” 
 

ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง 
 1) ควำมผิดฐำนกระท ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่
ควำมตำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 291 
 2) พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 มำตรำ 34
(1), 37, 63, 67 
 3 )  พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำ ชี พ เ ว ช ก ร ร ม              
พ.ศ. 2525 มำตรำ 26, 43  
 4) พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 มำตรำ 21, 103 
 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
 กำรที่พยำบำลวิชำชีพ ได้รับอนุญำตให้เปิดสถำนพยำบำล 
ให้บริกำรด้ ำนกำรผดุ งครรภ์  แต่ท ำกำรรั กษำพยำบำล                   
ซึ่ งผิดประเภทที่ ได้รับอนุญำต และขำดควำมระมัดระวัง                   
ในกำรประกอบวิชำชีพ กำรให้ยำ จนเป็นเหตุให้ผู้รับบริกำร
ได้รับอันตรำยถึงแก่ชีวิต และศำลได้มีค ำพิพำกษำถึงที่สุด                 
ให้จ ำคุก ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดจริยธรรมแห่งวิชำชีพ ข้อ 4     
ข้อ 6 และข้อ 12  เห็นควรลงโทษเพิกถอนใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ ตำมมำตรำ 41(5) แห่ งพระรำชบัญญัติวิชำชีพ                
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลวินิจฉัยขี้ขำดให้ลงโทษ
เพิ กถอนใบอนุญำตประกอบวิช ำชีพกำรพยำบำลและ                    
กำรผดุงครรภ์ ตำมมำตรำ 41 (5) แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
 

 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: ให้บรกิารรักษาพยาบาลผิดประเภทของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต 
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  วันที่ 21 ตุลำคม 2561 สภำกำรพยำบำลจัดงำน “วันพยำบำลแห่งชำติ” และพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระศรี
นครินทรำพระบรมรำชชนนี โดยมีนำยแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ผู้แทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขและสภำนำยกพิเศษแห่ง
สภำกำรพยำบำล พร้อมด้วย  รศ.ดร.ทัศนำ บุญทอง นำยกสภำกำรพยำบำล ร่วมพิธีวำงพำนพุ่มเพ่ือถวำยรำชสักกำระสมเด็จ            
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เนื่องในวันพยำบำลแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จ  
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ พระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนกประทับคู่สมเดจ็
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ภำยในบริเวณกระทรวงสำธำรณสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ รศ.ดร.ทัศนำ บุญทอง นำยกสภำกำรพยำบำล เป็นประธำนในพิธีถวำยรำชสักกำระ
และบ ำเพ็ญกุศลถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตครบ 2 ปีของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช               
บรมนำถบพิตร (13 ตุลำคม) เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ โดยมีผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ จำกโรงพยำบำลและสถำนพยำบำล รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เข้ำร่วมพิธีอย่ำงพร้อมเพรียง ณ อำคำร              
นครินทรศรี สภำกำรพยำบำล 

กิจกรรมสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลจัดพิธีถวายราชสักการะและบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

สภาการพยาบาลจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ”  
และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี  
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 เมื่ อวัน พุธที่  6  กันยายน ที่ ผ่ านมา ผศ. อังคณา              
สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี
ท าบุญ เ ลี้ ย งพระ เนื่ อ ง ใน โ อกาสวั นคล้ า ย วั นสถาปนา                  
สภาการพยาบาล ครบรอบ 33 ปี เพื่อร่วมร าลึกถึงคณาจารย์
และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มี
บทบาทส าคัญในการสถาปนาสภาการพยาบาล รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่าง
พร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 33 ปี  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายทาง
จริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0 จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค  
ซึ่งสภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรสูงสุดของวิชาชีพการพยาบาล มีนโยบายในการสนับสนุนให้กลุ่มการพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาพยาบาลพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมพฤติกรรม จริยธรรม และพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของ              
ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคประเทศไทย 4.0 โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสังคมที่มีความสุข และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะสมดุลระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มุ่งหวังให้ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาล และอาจารย์พยาบาลที่
เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีจริยธรรม และสามารถน าหลักการและแนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในการพยาบาลเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

นายกสภาการพยาบาลเปิดการประชุมวิชาการ  
“ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0” 

 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไทยทั่วประเทศ ผู้บริหารและ              
ผู้ปฏิบัติจากฝ่ายบริการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วน              
เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบรางวัลแก่พยาบาลผู้กระท าความดีในโครงการ               
ธนาคารความดี, รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล และรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพยาบาลที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง จัดขึ้น  
ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ผศ.อังคณำ สริยำภรณ์ เลขำธิกำร
สภำกำรพยำบำล เป็นประธำนเปิดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิชำกำร           
ในงำนประชุมวิชำกำรเรื่อง ควำมท้ำทำยทำงจริยธรรมในกำรพยำบำล             
ยุค Thailand 4.0 จัดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมจริยธรรมกำรปฏิบัติวิชำชีพ
และกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงำนทำงกำรพยำบำลต่ำงๆ ให้ควำมสนใจ
ส่งผลงำนวิจัยเข้ำร่วมแสดง จ ำนวน 37 เรื่อง โดยมีผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัล
ในประเภทแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรพัฒนำระบบและกลไกจริยธรรมทำง           
กำรพยำบำลและแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรบริกำรพยำบำล/กำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น 6 รำงวัล อำทิ 
กำรพัฒนำระบบและกลไกจริยธรรมทำงกำรพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง และ          
กำรน ำ Suandok Ethical Risk Model ค้นหำควำมเสี่ยงเชิงรุกในกำรดูแล
ผู้ป่ วย High Alert Patient โดยงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอำยุ รศำสตร์                 
ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ กำรส่งเสริมกำรด ำเนิน
ชีวิตบนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ ง เป็นรำกฐำนของชีวิต ด้วย                 
ควำมกตัญญู และเป้ำหมำยชีวิต “เด็กไทยยุคใหม่ หัวใจพอเพียง” โดย             
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ ดร.จงกลณี จันทรศิริ นำงจรรยำวัฒน์ ทับจันทร์ 
กรรมกำรสภำกำรพยำบำล เป็นผู้แทนสภำกำรพยำบำลในกำรน ำเสนอข้อมูลสถำนกำรณ์
บ้ำนพักของพยำบำลวิชำชีพแก่คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
(สนช.) ตำมที่ สนช. ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวว่ำส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิต  
ควำมปลอดภัย และกำรตัดสินใจท ำงำนในระบบรำชกำรของบุคลำกรสำธำรณสุข และได้
เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำหำรือ ในที่ประชุมได้มีกำรน ำเสนอข้อมูลกันอย่ำงกว้ำงขวำง
จำกตัวแทนวิชำชีพต่ำง ๆ และตัวแทนจำกกระทรวงสำธำรณสุข อำทิ แพทยสภำ               
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

  โดยคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้เสนอให้กระทรวง
สำธำรณสุขให้ควำมส ำคัญเรื่องที่พักของบุคลำกรสำธำรณสุขมำกขึ้น โดยเฉพำะแพทย์ใช้ทุน 
3 ปีแรก และพยำบำล 5 ปีแรก ส่วนกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนนี้ สนช. ได้ขอให้ทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องจัดท ำรำยละเอียดถึงควำมจ ำเป็นในกำรให้สวัสดิกำรแก่บุคลำกร และน ำมำเสนอ
เพ่ือหำทำงในกำรจัดสรรงบประมำณแก้ปัญหำระยะยำวต่อไป  

เลขาธิการสภาการพยาบาลเปิดงานนิทรรศการการแสดงผลงานวิชาการ 
งานประชุมวชิาการเร่ือง “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0” 

ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์บ้านพักของบุคลากรสาธารณสุขแก่ สนช. 
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สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : เนื่องจากสภาการพยาบาลได้เปลี่ยนระบบงานคอมพิวเตอร์ วิธีการลงทะเบียนซื้อหนังสือบทความ
วิชาการเพื่อเก็บหน่วยคะแนน ต้องยื่นค าร้อง ขอลงทะเบียนซื้อหนังสือบทความวิชาการและการช าระค่าธรรมเนียม 
ผ่านระบบ  web Application เท่านัน้ ดังน้ันสมาชิกจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนดังนี้ 

                  1. สมาชิกต้องมี E-mail ส่วนตัว  หากยังไม่มตี้องสมัครใช้ E-mail ก่อน 

                  2. เปิดใช้ web Application ที่ www.tnmc.or.th 

                  3. หากยังไม่เคยลงทะเบียนกับสภาการพยาบาลให้คลิกที่ เมนูลงทะเบียนแล้วด าเนินการตามขั้นตอนที่
ระบุ 

                  4. ระบบจะส่ง Link เพื่อยืนยันตัวตนให้สมาชิกตรวจสอบจาก e-mail ที่สมัครไว้ และกดยืนยัน Link เพื่อ 
Login เข้าสู่ระบบ 

                  5. เข้าใช้งานด้วย e-mail และ password  ตนเอง 

                  6. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว และแนบไฟล์รูปถ่ายครึ่งตัว (รูปที่แต่งกายสุภาพเท่านั้น) 

                  7. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏข้อมูลส่วนตัว ให้เลือกเมนูยื่นค ารอ้งและเลอืก  

“การเก็บหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ” 

                  8. กรอกข้อมูลการเก็บหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการให้ครบถ้วน                  
โดยเลือกบทความที่ต้องการ และระบุประเภทการซื้อบทความ และการเลือกตอบ
แบบทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

  เลือกตอบแบบทดสอบทางไปรษณีย์   

  เลือกตอบแบบทดสอบทางอินเตอรเ์น็ต 

  ซือ้เฉพาะบทความ (กรณีสมาชิกไม่ต้องการท าแบบทดสอบเพื่อเก็บหนว่ยคะแนน) 

          9. ตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้อง (หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินแก้ไขให้ถูกต้องก่อน) และ 
คลิก “ยื่นค าร้อง” หน้าจอจะปรากฏ รายการค่าธรรมเนียม ที่ต้องช าระ 400 บาท (การลงทะเบียนเพื่อสะสม                    
หนว่ยคะแนน ส าหรับหนังสอืจ านวน 15 บท)  และ 200 บาท (ส าหรับสมาชิกซือ้เฉพาะ หนังสือโดยไม่ต้องการท า
แบบทดสอบเพื่อเก็บหนว่ยคะแนน คลิก “ยื่นค าร้อง”  

                10. ข้อมูลจะปรากฏ การยื่นค าร้อง  ประเภทค าร้อง เลขที่ควบคุม วันที่ยื่นค าร้อง  คลิก “รายละเอียด” 
เพื่อ “พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม” และน าไปช าระที่ธนาคารกรุงไทย  หลังจากช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะสิ้นสุด
กระบวนการลงทะเบียนบทความวิชาการของสมาชิก  

 เมื่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและการช าระเงินในระบบ จะ
ด าเนินการจัดส่งเล่มบทความวิชาการให้ภายใน 10 วันท าการ สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะของข้อมูลการยื่นค า
ร้อง โดยล็อคอินเข้าไปตรวจสอบสถานะ เลือกประเภทของค ารอ้ง และคลิกรายละเอียดของสถานการณ์ยื่นค ารอ้ง. 

Q :  ลงทะเบียนเก็บหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการสมาชิก
ต้องท าอย่างไร 



 

 

ริมถนน ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถบรรทุกพ่วงขนาด 22 ล้อ จอดอยู่ริมทาง โดยมีนายสมัย  พันทอง อายุ 59 ปี                    
ชาว จ.พิจิตร เป็นคนขับยืนรอให้การเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่จุดเกิดเหตุ ใกล้กันพบผู้บาดเจ็บเป็นสาววัยรุ่นท้องแก่              
ใกล้คลอดอายุครรภ์ประมาณ 8 เดือน นอนหมดสติอยู่ที่พื้นถนน ทราบชื่อต่อมา คือ นางนริสรา  ทองดี อายุ 26 ปี และ
บุตรชายวัย 3 ขวบ มีบาดแผลรอยถลอกฟกช้ าตามร่างกายหลายแห่ง เลือดไหลออกจมูกและปาก โดยมีพลเมืองดี คือ 
นางพรสวรรค์  ศิริสินเลิศ อายุ 60 ปี พยาบาลบ านาญของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ข ับรถยนต์ผ่านมาประสบเหตุ
และเข้าช่วยเหลือท าการปั๊มหัวใจเพื่อเยื้อชีวิตจนฟื้นขึ้นมา จากนั้นกู้ภัยจึงเร่งน าตัวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         

แหลง่อา้งองิ: https://www.naewna.com/local/306132 
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พยาบาลบ านาญเขา้ชว่ยเหลือหญิงท้องแก่ที่ประสบอุบัติเหตุ 

          เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.ณัฐพงษ์  
กัลปนารถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระก า จ.พิษณุโลก รับ
แจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์มี
ผู้บาดเจ็บสาหัส บนถนนทางหลวงหมายเลข 117 พิษณุโลก-
นครสวรรค์ (ขาเข้าเมือง) หมู่ 6 บ้านหนองนา ต.บ่อทอง อ.บาง
ระก า หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิ
ประสาทบุญสถานและกู้ชพีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
เกิดเหตุเป็นช่วงคอสะพานพบรถจักรยานยนต์สภาพล้มคว่ าอยู่

 จากการสอบสวนทราบว่า นักท่องเที่ยวได้ว่ายน้ าเข้าไปว่ายน้ าในบริเวณถ้ ามรกต เมื่อว่ายน้ าถึงชายหาดได้
หมดสติ โดยมี นายกิตติพงษ์ จันทรพล พยาบาลวิชาชีพ ประสบเหตุจึงได้ประสานทีมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
ตรัง พร้อมทั้งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ขณะน าส่งผู้ป่วยตลอดทางการน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ซึ่งการน า
นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวออกจากถ้ ามรกตใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องใช้เรือคายัคพายออกมา ส่งต่อขึ้นเรือ                
หางยาวเพื่อน าส่งขึ้นที่ท่าเรือจ่าด า  อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีรถของหน่วยกู้ภัย รพ.สิเกา มารอรับตัวไปส่งที่ รพ.สิเกา 
อย่างไรก็ตามแม้ นายกิตติพงษ์ จันทรพล และทีมหน่วยกู้ภัยจะพยายามอย่างสุดความสามารถก็ไม่สามารถยื้อชีวิต
นักท่องเที่ยวท่านนีไ้ว้ได้. 
 
แหลง่อา้งองิ: https://www.thairath.co.th/content/1241572 

 พยาบาลช่วยเหลือนักท่องเท่ียวต่างชาตชิ็อคหมดสติขณะเที่ยวถ  ามรกต 

 เมื่อวันที่  28 มี .ค .  2561 Mr.Roosebeke Jose 
Marcel Jean นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส อายุ 62 ปี พร้อมภรรยา
ได้เข้าท่องเที่ยวบริเวณถ้ ามรกต อ.สิเกา จ.ตรัง ขณะเข้าไป
ภายในถ้ ามรกต เกิดเป็นลมหมดสติไม่รู้สึกตัว หน่วยกู้ภัยทาง
ทะเล และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ไหม และ
ผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์ เร่งให้การช่วยเหลือน าขึ้นฝั่ง ส่งต่อ
ให้กับทีมกู้ชีพ ALS รพ.สิเกา ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  
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วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน  
 1. คณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล ประชุม
ครั้งท่ี 4/2561 โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธาน 
 2. คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2560 สภาการพยาบาล 
ประชุมเพื่อจัดท าหนังสือรายงานประจ าปีของสภาการพยาบาล โดยมี   
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ี 2 เป็นประธาน  
 3 .  ประ ชุมคณะกรรมการตรวจการจ้ า งพัฒนาระบบ                     
งานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล เพ่ือพิจารณาเอกสาร
ประกอบและตรวจงานท่ีส่งมอบ  
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน  
 ประชุมคณะท างานจัดท าร่างโครงการบทบาทของพยาบาลใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและโครงการสังเกตองค์ความรู้จาก
ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบผลส าเร็จ ครั้งที่ 3/2561 สรุปความเห็น
ของสภาการพยาบาลต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยโรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการก าหนดลักษณะ บทบาท ขอบเขต การให้บริการและมาตรฐาน
การให้บริการในสถานพยาบาลและในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี 
รศ.ประคอง อินทรสมบัติ  เป็นประธาน  
 

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน  
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น านักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ดูงานสภาการพยาบาล โดยมี รศ. ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก
สภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นผู้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย  
 2. คณะท างานพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยในคน 
พ.ศ. ... ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ                  
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธาน  
 
 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน  
  1. ประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของสภา            
การพยาบาล เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและสรุปผลการพัฒนาระบบฯ ช่วงที่ 
1 เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานสภาการพยาบาลต่อไป โดยมี               
ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธาน 
 2. ประชุมสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ-โอเมกา เพื่อ
วางแผนการด าเนินงานของสมาคมฯ ส าหรับสมาคมดังกล่าวได้รับ              
การสนับสนุนจากสภาการพยาบาลและจัดตั้ งขึ้น โดยคณบดีจาก                   
คณะพยาบาลศาสตร์ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกทั่วประเทศจ านวน           
7 สถาบัน ผ่านการพิจารณาจาก Sigma Theta Tau International 

(STTI)  แต่งตั้งให้เป็น Sigma Theta Tau International สาขาประเทศ
ไทย เป็นสาขาท่ี 502 จากท่ัวโลก เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556  
 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสภาการพยาบาล วาระ 
พ.ศ. 2561-2565 เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมเสนอเป็นวาระ
การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งท่ี 5/2561 ต่อไป 
 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน  
 1. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน
การสอบสวน กรณีผู้ ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ                     
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ  
สภาการพยาบาลต่อไป โดยมี  พว .กรรณิการ์  ปัญญาอมรวัฒน์                   
เป็นประธาน  
วันศุกร์ที่  8 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ส าหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น) เพื่อจัดท ารายละเอียดหลักสูตรฯ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธาน  

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน   
 1. ประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตรและจัดท ารูปแบบ               
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเฉพาะสาขา (Post Baccalau-
reate Residency Training) เพื่อปรับแก้หลักสูตรต้นแบบแต่ละสาขาให้
สมบูรณ์ และพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
Residency Training รวมทั้งเผยแพร่หลักสูตรต้นแบบบนเว็บไซต์ของ
สภาการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยมี 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธาน              
วันอาทิตย์ท่ี 10 มิถุนายน  
 1. ประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยการพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อร่างหลักสูตรฯ และก าหนดให้
เป็นหลักสูตรต้นแบบของสภาการพยาบาลเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล     
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ในส่วนของการสร้าง
ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยมี  
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน  

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษา 
ครั้งที่ 2/2561 เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินงานการประชุมฯ โดยมี              
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นประธาน  
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วันอังคารที่ 12 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะกรรมการก ากับนโยบายสภาการพยาบาล โดยมี 
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน  

วันพุธที่ 13 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะกรรมการในโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการ
ระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ  เพื่อพิจารณา                
การเผยแพร่บทบาทการท างานของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพฯ              
โดยมี รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร เป็นประธาน               
 2. ประชุมคณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล 
โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธาน  
 3. ตัวแทนกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้เ ช่ียวชาญไตเทียมเข้าพบ              
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในประเด็นการแก้ไข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วย
ไตเทียมในสถานพยาบาล  

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน  
     1. สภาการพยาบาลจัดพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหารายได้
สมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลท่ีประสบภัย
จากการปฏิบัติงาน โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธาน (รายละเอียดเพิ่มเติม จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีท่ี 20 
ฉบับท่ี 4  ก.ค.-ส.ค พ.ศ. 2561) 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน  
 สภาการพยาบาล ได้จัดงานปฐมนิเทศอนุกรรมการประสาน     
งานสอบและผู้อ านวยการประจ าศูนย์สอบ  

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน  
 คณะท างานจัดท าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ประชุมวางแผนจัดท าร่างแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธาน 
 

 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน  
 1. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน
การสอบสวน กรณีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ                    
สภาการพยาบาลต่อไป โดยมี พลตรีหญิงเบญจมาศ บุญรับพายัพ เป็น
ประธาน  
 2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Health, Deakin 
University ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล  
           3. คณะกรรมการตรวจการจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาล ประชุมพิจารณาการตรวจรับงาน  
 

 

 

 

 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 
4/2561 โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร  
วันพฤหัสที่ 21-22 มิถุนายน  
 1 . ค ณ ะ  Healthcare Professional Council ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงาน           
สภาการพยาบาล 
วันเสาร์ที่ 23  มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน  
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธาน 
 2. ประชุมคณะท างานวิจัยบทบาท ความรับผิดชอบของทีม
พยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ             
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธาน  
วันอาทิตย์ท่ี 24 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ โดย
มี รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน 
 

 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด า เนิ น งานของสภาการพยาบาล  โดยมี  นา งประภั สส ร                    
พงศ์พันธุ์พิศาล เป็นประธาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการ
ระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายที่ได้จากการบทสรุปของโครงการ โดยมี รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร 
เป็นประธาน               
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน  
 1. ประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม             
การพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเฉพาะสาขา สาขา ผู้ป่วยหู คอ จมูก 
           2. เรื่องการประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ครั้งท่ี 77-5/2561 
 3. การประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2561   
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน 
วันพุธที่ 27 มิถุนายน  
 สภาการพยาบาลจัดอบรมการใช้อีเมลร์ะบบใหม่ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
วันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน  
 ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ โดยมี 
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน 
วันศุกร์ที่  29 มิถุนายน  
 ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี  2560 ครั้ งที่ 
5/2561 โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร  อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 
เป็นประธาน.  



 

 
 
 
 
 
 

 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

 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
เลขท่ีใบอนุญาต 71/2552  
ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข  
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