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พ่ีๆ ทีเ่คารพ เพ่ือนๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

     จดหมายขา่วฉบบันี ้เปน็ฉบบัที ่6 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 คอืเปน็ฉบบัประจ าเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 
2561 ซึ่งเปน็ฉบับสิ้นปี 2561 ดฉิันและคณะกรรมการสภาการพยาบาลจงึขอฝากค าอ าลาปีเก่า 2561 
มายงัพ่ี เพ่ือน และนอ้งๆ ขอใหส้ิง่ใดกต็ามทีไ่มพึ่งปรารถนา ขอใหห้มดไปพรอ้มกบัปเีกา่นี ้และรอตอ้นรบั
สิง่ดีๆ  ในปทีีจ่ะมาถงึ 

ฉบับนี้มีอะไร 

     โดยในวนัที ่ 5 ธนัวาคม เปน็วนัพ่อแหง่ชาต ิ สภาการพยาบาลนอ้มส านกึในพระมหากรณุาธคิณุอันประเสรฐิของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทีม่ตีอ่ประชาชนชาวไทย พระองคท์รงสถติในหวัใจของเหลา่พสกนกิรตราบนจินรินัดร ์ และขอถอืโอกาส

เดยีวกนันีร้ าลกึถงึพระคณุของ “พ่อ” ผูใ้หก้ าเนดิแกพ่วกเราทกุคนดว้ยเชน่กนั 
 

     ในฉบบันีไ้ดน้ ากรณขีองการแกไ้ขใบอนญุาตการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ซึง่เปน็เรือ่งทีน่า่ตกใจมาก เพราะปรากฏวา่เปน็

การแกไ้ขโดยเจา้ตวั คอื พยาบาลเจา้ของใบอนญุาตฯ แกไ้ขใบอนญุาตฯ ของตนเอง มหีลายกรณดีว้ยกนั เชน่ แกไ้ขใบอนญุาตการประกอบวชิาชพี

การพยาบาลชัน้สอง เปน็ชัน้หนึง่ จากใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาล (ไมม่กีารผดงุครรภ)์ แกเ้ปน็ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาล

และการผดงุครรภ ์รวมทัง้การแกไ้ขวนัเดอืนปขีองการออกใบอนญุาตฯ และวนัสิน้สดุ 
 

     การแกใ้บอนญุาตฯ ดงักลา่วนี ้ เปน็การปลอมแปลงเอกสารใบอนญุาตฯ กลายเปน็ใบอนญุาตปลอม ผูก้ระท ามคีวามผดิตามประมวลกฎหมาย

อาญา และยงัผดิขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมวชิาชพี ซึง่รายละเอียดของความผดิดงักลา่วไดต้พิีมพ์ไวใ้นคอลมัน ์“จบัตามอง” ในจดหมายขา่ว

ฉบบันีแ้ลว้ 
 

     พ่ี-เพือ่น-นอ้ง ทกุคน ตอ้งเขา้ใจวา่ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเปน็เสมอืนสทิธบิตัรสว่นบคุคล เปน็เอกสารแสดงสทิธติามกฎหมายในการประกอบ

วชิาชพี เปน็เอกสทิธิเ์ฉพาะบคุคล ไมส่ามารถถา่ยเทยกใหค้นอ่ืนน าไปใชไ้ด ้ ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งดแูลใหใ้บอนญุาตฯ ของตน 

เปน็ปจัจบุนัอยูเ่สมอ ไมใ่หห้มดอาย ุใบอนญุาตฯ จะมอีาย ุ5 ป ีนบัตัง้แตว่นัที ่เดอืน ป ีทีส่ภาการพยาบาลออกให ้และตอ้งด าเนนิการตอ่อายกุอ่น 

วนัสิน้สดุ ทัง้นีเ้ปน็ไปตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้จงึเรยีนเตอืนมาดว้ยความหว่งใย และปรารถนาดคีะ่ 

 บรรณาธกิารแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดย่ิีง 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 
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กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: การเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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 การเสวนานโยบายสาธารณะฯ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11  

เสียชวีติจากการปฏบัิตงิานสง่ตอ่ผู้ป่วย 

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research  
ได้รับการตอบรับเข้าบรรจุในฐานข้อมูล Scopus 
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 รว่มแสดงความยนิด ี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมแสดง           
ความยินดีกับ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เนื่องใน
โอกาสได้ รั บพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิ ตติมศักดิ์                    
จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ซึ่งรางวัลศรีสังวาลย์เป็นรางวัล
ระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ                          
การผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ 

สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล        

 เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดง
ความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจ าปี                
พ.ศ. 2561 พร้อมเปิดประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติเรื่อง “พลิกวิกฤต              
กา รพยาบาล เ พ่ื อการปฏิ รู ป ระบบสุ ขภาพไทย ” โ ดยมี คณาจารย์ จ าก
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ า ง  ๆ  เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ร า ช น ค ริ น ท ร์                           
สภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับวุฒิบัตรหนังสืออนุมัติ 
แสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 

สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมแสดง
ความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย ในการประชุมคณะกรรมการ 
สภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องในโอกาส
ได้รับต าแหน่งนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
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สภาการพยาบาลจัดการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  
ห้องเสวนา “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร” ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 11 

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  ที่ผ่านมา รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการเสวนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
ห้องเสวนา “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร” ณ ห้อง BB205 ในงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่ง             
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักในการจัดการเสวนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ รับฟัง
ความเห็น และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
ร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะ และผนึกความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่จะร่วมกัน
ผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ในประเด็นดังกล่าว  

 ส ำหรับกำรจัดเสวนำในครั้งนี้ สืบเนื่องจำกมำตรำ 41 และ 43 แห่งพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ได้
ก ำหนดให้มีกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ภำคส่วนต่ำง ๆ  ของสังคมได้เข้ำมำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพร่วมกัน โดยมีคณะกรรมกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ (คจ.สช.) เป็น
ผู้รับผิดชอบ สภำกำรพยำบำล ในฐำนะองค์กรวิชำชีพด้ำนกำรสำธำรณสุขได้เสนอนโยบำยกำรขับเคลื่อนพยำบำลในกำรดูแล
สุขภำพชุมชน และร่วมจัดเสวนำนโยบำยสมัชชำสุขภำพ ห้องเสวนำ “บริกำรถึงบ้ำนด้วยใจโดยทีมพยำบำลชุมชน” ในงำน 
“สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 10”  วันที่ 21 ธันวำคม 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี ซึ่งคณะกรรมกำรจัดสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติ (คจ.สช.) ได้ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยกำรขับเคลื่อนพยำบำลในกำรดูแลสุขภำพชุมชนดังกล่ำว และ
คัดเลือกให้เป็นประเด็นที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นนโยบำยสำธำรณะฯ ต่อไป ซึ่งตลอดมำ สภำกำรพยำบำล ได้ด ำเนินกำร
พัฒนำร่ำงนโยบำยฯ พร้อมทั้งปรับหัวข้อประเด็นนโยบำยสำธำรณะฯ ให้มีควำมครอบคลุมและสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะฯ ในชื่อประเด็น "กำรสร้ำงสุขภำวะที่บ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน" และร่วมจัดกำรเสวนำ
นโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “ชุมชนและรัฐร่วมสร้ำงครอบครัวสุขภำวะได้อย่ำงไร” ตำมมติ
คณะอนุกรรมกำรวิชำกำร คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ให้น ำประเด็นนี้เข้ำหำรือและรับฟังควำมเห็นในห้องเสวนำนโยบำย
สำธำรณะในช่วงสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 11 นี้ 

 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ (อาจารย์ประจ าภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) นายพิทักษ์ บ ารุงชาติ (ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติกจังหวัดสงขลา) คุณณัฐยา บุญภักดี (ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)    
แพทย์หญิงตรีธันว์ ศรีวิเชียร (ผู้ช่วยผู้อ านวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและ
พัฒนาบริหารจัดการใน Primary Care Cluster โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 
และนายส าเริง เสนอใจ (สื่อวิทยุชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข               
จังหวัดนครนายก) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย การเสวนาในครั้งนี้มีผู้สนใจ                
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน                
กว่า 30 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกันอย่าง
กว้างขวาง พร้อมร่วมสนับสนุนและเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายดังกล่าวนี้ต่อไป 
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  ทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระท่ีสร้างความรู้สึกกังวลใจให้กับกรรมการ 
คือ การพิจารณาลงโทษจริยธรรมพยาบาล ซึ่งลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเอง            
อะไรคือสาเหตุที่ท าให้พยาบาลไม่ให้ความส าคัญกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

  ลักษณะของการกระท าความผิด 
 

   ๑. แก้ไขประเภทใบอนุญาต 
           จากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ              
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง 
       จากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์               

            
มากกว่าวุฒิการศึกษาจริง และจะใช้ใบอนุญาตปลอมไปจนกว่าจะถูกจับได้ 
 
 

   ๒. แก้ไข วัน เดือน ปี ของการออกใบอนุญาต และวันสิ้นสุด 
           การสอบสวน พบว่า แก้ไขเนื่องจากต่อใบอนุญาตไม่ทัน เก็บหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่องไม่ครบ ไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาต เมื่อใบอนุญาตหมดอายุก็จะท าการแก้ไขเอง               
เพ่ือใช้งานต่อไปจนกว่าจะถูกจับได้ 
 

  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
   การแก้ไขใบอนุญาต ท าให้ใบอนุญาตกลายเป็นใบอนุญาตปลอม ผู้กระท าจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ฐานปลอมเอกสาร และเมื่อน าใบอนุญาตปลอมไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน
จะมีความผิดอาญา มาตรา 268 ฐานใช้เอกสารปลอม  
 

   เมื่อปรับฐานความผิดอาญากับข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ กรณีดังกล่าว
ถือว่าพยาบาลกระท าผิดจริยธรรม ข้อ 4 ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง และข้อ 6 ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์            
ของการประกอบวิชาชีพ  โดยท่ีใบอนุญาตท่ีถูกแก้ไขเป็นเอกสารปลอม ไม่สามารถใช้ประกอบวิชาชีพได้ 
ผู้กระท าความผิดต้องสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ และคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติให้             
ก าหนดโทษ พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓ เดือน หลังจากการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ได้แล้ว พร้อมท้ัง
ให้แจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบการลงโทษจริยธรรม และพิจารณาด าเนินการเรื่องเงินค่าใบอนุญาตท่ีได้รับไป
ในช่วงของการใช้ใบอนุญาตปลอมด้วย 
 

   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นเอกสารแสดงสิทธิในการประกอบวิชาชีพ การปลอมและ           
ใช้ใบอนุญาตปลอม ไม่ควรเกิดขึ้น ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้                
การแก้ไขปัญหานี้ได้ส าเร็จ 

   กรณีพยาบาลปลอมใบอนุญาตฯ 



 

  

  สภาการพยาบาลได้รับทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์                
หลายฉบับว่า ได้มีการจับกุมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ลักลอบใช้ห้องพักเปิดเป็นคลินิกเถื่อน ให้บริการเสริมความงาม
ฉีดสารกลูตาไธโอนแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสารที่ไม่ผ่านการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   
 พยาบาลวิชาชีพให้การยอมรับว่ า  ได้ ใช้ห้องพักที่
คอนโดมิเนียมของตนเองเปิดให้บริการฉีดสารกลูตาไธโอนให้กับ
เพ่ือน ๆ รวมทั้งตนเองด้วย โดยการสั่งซื้อกลูตาไธโอนและ                  
โบท็อกซ์  ผ่ านทางเว็บไซต์  ซึ่ งสามารถสั่ งซื้อได้ง่ ายและ             
ครั้งละจ านวนมาก ส าหรับค่าบริการในการฉีดคิดครั้งละ 1,000 
บาท ผลของการฉีดพบว่า ผิวขาว ดูเนียน และสวยงามขึ้น              
โดยตนเองมีการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณหลังการฉีดที่เห็น
ชัด เจน จึงท าให้มีผู้ สนใจเข้ ามาใช้บริการอย่ างต่อเนื่ อง 
จนกระทั่งถูกจับกุม ถูกแจ้งข้อหา และถูกด าเนินคดีอาญา              
ใน 3 ข้อหา ดังนี้      
 1) เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 2) แสดงตนเป็นแพทย์โดยไม่ใช่แพทย ์
 3) มียาอันตราย และไม่ได้ขึ้นทะเบียนอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   
 

วิเคราะห์กรณี 
สาเหตุ 
 1) ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ             
การเปิดสถานพยาบาลและการมีเวชภัณฑ์ไว้ในครอบครอง 
 2) ต้องการมีรายได้พิเศษนอกเหนือจากงานประจ า 
 3) มีไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง 
 4) ขาดความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 
 

ประเด็นจริยธรรม 
หมวดที่ 1 บททั่วไป  
     ข้อ 4  “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมด ารงตนให้สมควร             
ในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง” 
      ข้อ 6  “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือ
กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ”  
 

ห ม ว ด ที่  2  ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ก า ร พ ย า บ า ล แ ล ะ                      
การผดุงครรภ์ 
       ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 
             ข้อ 18  ในเรื่อง  “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ใช้
หรือสนับสนุน ให้มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ           

 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: การเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

การผดุงครรภ์  การประกอบวิชาชีพด้ านการแพทย์และ              
การสาธารณสุขหรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย”   
 

ปรับบทความผิดตามกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาตรา 26  
และมาตรา 43 คือ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
แสดงด้วยวิธีใด ๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม           
โดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และหากฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 
16 และมาตรา 57 คือ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการ
สถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และหาก          
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 และมาตรา 
101 คือ ห้ามมิให้ผู้ ใดผลิต ขาย หรือน าหรือสั่ งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก             
ผู้อนุญาต และหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

 การที่พยาบาลวิชาชีพใช้ห้องพักของตนเองเป็นสถานที่ 
ในการฉีดสารเสริมความงามประเภทกลูตาไธโอน/โบท็อกซ์ แก่              
ผู้มารับบริการ โดยสารดังกล่าวยังไม่ผ่านการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งอาจเกิด
อันตรายแก่ผู้ รับบริการ เป็นการประพฤติผิดจริยธรรม                  
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามข้อบังคับ                
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ              
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
  คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยขี้ขาดใหล้งโทษ
พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
ของผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นระยะเวลาหกเดือน อาศัยอ านาจตาม
มาตรา 41 วรรคสาม (4)  แห่ งพระราชบัญญัติ วิชาชีพ              
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  
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  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว) และศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) ได้จัดท ำโครงกำร TCI/
Scopus Collaboration Project เป้ำหมำยคือผลักดันวำรสำรไทยและวำรสำรของประเทศ Asean จ ำนวน                
40 วำรสำร เข้ำสู่ฐำนข้อมูล Scopus ในช่วงเวลำ 3 ปี (ปี 2561-2562) โดยใช้เวลำในกำรประเมินท่ีรวดเร็วกว่ำ
ขั้นตอนปกติ   วำรสำร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ของสภำกำรพยำบำล                  
เป็นวำรสำรแรกในสำขำ Nursing ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรนี้และประสบควำมส ำเร็จได้รับกำรบรรจุเข้ำสู่ฐำนข้อมูล               
Scopus แล้วตั้งแต่วันที่ 17 กันยำยน 2561 
 

 ส ำหรับ  Pacific Rim International Journal of Nursing Research เดิมชื่อว่ำวำรสำรวิจัยทำงกำรพยำบำล
แห่งประเทศไทย เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เริ่มตีพิมพ์ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2540 หลังจำกนั้นได้เริ่ม
ตีพิมพ์บทควำมเป็นภำษำอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ภำยใต้ชื่อ Thai Journal of Nursing Research วำรสำรได้เข้ำ
สู่ฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI)  ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น Pacific Rim International Journal 
of Nursing Research เพื่อให้มีควำมเป็นสำกล ตั้ งแต่  Vol.14 No.1 (พ.ศ.2553) เป็นต้นมำ วำรสำรนี้มี
ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลเป็นบรรณำธิกำรมำตั้งแต่แรกเริ่ม กองบรรณำธิกำรควบคุมคุณภำพ
วำรสำร  ด้วยกำรก ำหนดนโยบำย พิจำรณำ กลั่นกรองและคัดเลือก บทควำมกำรวิจัย ตลอดจนเนื้อหำท้ังหมดท่ีจะ
ตีพิมพ์เป็นวำรสำรและยังได้เชิญนักวิชำกำรด้ำนกำรพยำบำล ท้ังชำวไทยและชำวต่ำงประเทศท่ีมีผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่องมำร่วมเป็นกองบรรณำธิกำร  
 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  ได้ประยุกต์ใช้ระบบ Open 
Journal System หรือ ThaiJO อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยเฉพำะระบบ Online Submissionและ Review Process 
ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย รับรองคุณภำพเป็นวำรสำรกลุ่มท่ี 1 (จนถึง 31 ธันวำคม 2562) จำกกำรบริหำร
จัดกำรวำรสำรท่ีมีประสิทธิภำพ  ถือได้ว่ำ วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research  
ISSN (print) : 1906-8107  ISSN (online): 2586-8373 เป็นวารสารรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (peer
-refereed scientific online journal ) ระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS,  CINAHL, TCI, ASEAN 
Citation Index (ACI) และ Emerging Sources Citation Index  สภำกำรพยำบำลหวังให้เกิดผลดีต่อกำรน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง ผ่ำนกำรอ้ำงอิง (citation) กำรต่อยอดเพื่อสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล   
 หากท่านสมาชิกสนใจสามารถเข้าใช้ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/index 

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research   

ได้รับการตอบรับเข้าบรรจุในฐานข้อมลู Scopus 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะท างานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่อง 
“บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน” สภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสี ยหลัก ( Key Stakeholders) จัดใ ห้มี               
การประชุมหารือร่วมกันในประเด็นนโยบายสาธารณะฯ เรื่อง “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมี             
ส่วนร่วมของชุมชน” เพื่อร่วมพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารประเด็นดังกล่าว ออกแบบห้อง
เสวนา และก าหนดเป้าหมายการเสวนานโยบายฯ โดยมี นพ.สมชาย พีระปกรณ์ อนุกรรมการวิชาการ 
ชี้แจงวัตถุประสงค์และให้แนวทางการพัฒนาประเด็น รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษา             
ประจ าสภาการพยาบาล และประธานคณะท างานฯ น าเสนอสาระส าคัญในร่างเอกสาร ซึ่งผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนจากเทศบาล
นครขอนแก่น ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)              
ได้อภิปรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการวิชาการ สช. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ร่วมประชุมหารือประเด็นนโยบายสาธารณะฯ  
เรื่อง “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด   
การประชุมการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -7 ธันวาคม            
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแล
ระยะยาวในผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และ
สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ โดยการจัดประชุม           
ในคร้ังนี้ คณะกรรมการโครงการฯ สภาการพยาบาล ประธานพยาบาลเขตสุขภาพ และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลผู้สูงอายุจาก 
13 เขตสุขภาพ ได้ร่วมกันน าข้อมูลจากการด าเนินงานโครงการมาสังเคราะห์สรุปบทเรียนการจัดการระบบการดูแลระยะยาว จัดท าร่าง
รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป                      

นายกสภาการพยาบาลเป็นประธานเปิดการประชุมการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ 
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ 

 คณะอำจำรย์และนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี           
สุรนำรี เข้ำศึกษำดูงำนและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุของสภำกำรพยำบำล                  
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงบทบำทและหน้ำที่ของสภำกำรพยำบำล และกระบวนกำรสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วิชำชีพและมีควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพกำรพยำบำลหลังส ำเร็จกำรศึกษำ โดยได้รับเกียรติ
จำก รศ.ดร.อรพรรณ  โตสิงห์ เป็นวิทยำกรบรรยำย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน  

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

ดูงานสภาการพยาบาล 
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คณะนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สภาการพยาบาล 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

  วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ น ำคณะอำจำรย์และ
นักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้ำศึกษำดูงำนและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุ
ของสภำกำรพยำบำล พร้อมฟังบรรยำยจำกวิทยำกร รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เกี่ยวกับ “บทบำทหน้ำที่
และภำรกิจของสภำกำรพยำบำลในกำรดูแลสมำชิก รวมทั้งก ำกับดูแลมำตรฐำนและกำรพัฒนำวิชำชีพ
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์” ณ สภำกำรพยำบำล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน  

 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ส าหรับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่
การบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อเป็นการวางรากฐานการศึกษาการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ด าเนินไปได้
อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพยาบาลมีบทบาทส าคัญในทีมสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดและไว้วางใจของแม่และครอบครัว 
และมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดจนช่วงระยะเวลาให้นมบุตรอย่างน้อย  2 ปี ทั้งในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่               
ในเด็กปกติ หรือเด็กป่วย จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือ สนับสนุน              
ร่วมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงจะท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม          
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล  

สภาการพยาบาลจัดการประชมุเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ดูงานสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  

เรื่อง สร้างจิตส านึกบริการด้วยใจรัก ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561  
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 สภาการพยาบาลจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า เรื่อง สร้างจิตส านึกบริการด้วยใจรัก                 
ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจิตรา                 
เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาลฝ่ายวิชาการและโครงการเฉพาะกิจ ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ส าหรับการจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ                 
น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                 
องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์                       
มุ่งสร้างจิตส านึกในการบริการด้วยหัวใจที่รักและผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้าง                  
ความสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาในโครงการด้วยกัน ณ โรงเรียนพยาบาลสนาม วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ค่ายพระรามหก อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 



 

  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 นายกสภาการพยาบาลได้มอบหมายให้ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ 
สภาการพยาบาล  พร้ อมด้ วยนางสาวประหยั ด  ประภาพรหม กรรมการ                     
สภาการพยาบาล ประธานผู้แทนสภาการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล 
เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเกรียงไกร บุญจี พยาบาลวิชาชีพ               
ช านาญการ โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้พยาบาล
ของโรงพยาบาลอมก๋อย ชนกับรถจักรยานยนต์ก่อนหักหลบชนกับต้นไม้ข้างทาง              
ขณะน าผู้ป่วยส่งกลับโรงพยาบาลอมก๋อย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พร้อมทั้งมอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวนายเกรียงไกร จ านวน 100,000 บาท  และเข้าเยี่ยมให้ก าลังใจ            
นางทิพวัลย์ ฑีฆวัฒนสกุล  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว  

  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการสภา ครั้งที่  9/2561 เพื่อสรุปผลการประชุมในการด าเนินงานของ              
สภาการพยาบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมพิจารณาเก่ียวกับการรับรองสถาบันการศึกษา
และหลักสูตรวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และวาระอ่ืน ๆ รวมทั้งยังได้กล่าวถึง                 
กรณีการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถูกรถกระบะพุ่งชน
รถพยาบาลที่น าส่งผู้ป่วยส่งจากโรงพยาบาลประโคนชัยไปโรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่            
15 ตุลาคม 2561 เป็นเหตุให้พยาบาลวิชาชีพเสียชีวิต 1 ราย คือ นางสาวสุดารัตน์ เชื่อมาก 
และบาดเจ็บอีก 1 ราย คือ นางจรวยพร ปาประโคน  

กรรมการสภาการพยาบาลร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนางสาวสุดารัตน์ เชื่อมาก ที่เสียชีวิต 
และให้ก าลังใจกับนางจรวยพร ปาประโคน ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากกรณีประสบอุบัติเหตขุณะปฏิบตัิหน้าที่ 
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 โดยสภาการพยาบาล ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เดินทางไปร่วมงาน
ฌาปนกิจ นางสาวสุดารัตน์ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จ านวน 100,000 บาท พร้อมเข้าเยี่ยมนางจรวยพร ปาประโคน ผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว  

 ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล รศ.ดร.ทัศนา บุญทองนายกสภาการพยาบาล กล่าวถึงความเสี่ยงจากการท างานที่
วิชาชีพการพยาบาลจะต้องเผชิญในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการน าส่งผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือ            
ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้เคยเสนอกระทรวงสาธารณสุขถึง             
แนวทางการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยพิจารณา
เห็นว่ารัฐได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่และเมื่อเกิดเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้ว ก็ควรจะให้การเยียวย าแก่
ผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้ร่วมกันพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่
ประสบภัยจากการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่พยาบาลและครอบครัวในเบื้องต้น รวมทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน 

สภาการพยาบาลร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนายเกรียงไกร บุญจี ที่เสียชีวิต 
และให้ก าลังใจกับนางทิพวัลย์ ฑีฆวัฒนสกุล ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากกรณีประสบอุบัติเหตุขณะปฏบิัติหน้าที่ 



 

 

สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : สภาการพยาบาล ในฐานะผู้ แทนผู้ประกอบวิชา ชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ ์                     
มีความห่วงใยและกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์            
ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการคงอยู่ของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ และเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าข้อเสนอ 
เรื่อง “มาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่” เสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในระบบบริการสุขภาพของประเทศ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557               
แตจ่ากการตดิตาม พบว่า ยังไม่มีความคืบหนา้  

  สภาการพยาบาลจึงจัดท าการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สมาชิก
ครั้งแรกในปี 2560 ได้อนุมัติเงินช ่วย เหลือเบื้องต้นจ านวน 100,000 บาท แก่ นางมณี ขอจ่วนเตี๋ยว 
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระนอง  ต่อมาสภาการพยาบาลโดยมติคณะกรรมการสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 
16 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัตเิงินสภาการพยาบาลจ านวน 10 ลา้นบาท เพื่อการจัดดั้งและน าไปบริหารรายได้พัฒนา
กองทุนช่วยเหลอืสมาชิก แบ่งเป็น 2 กองทุน คือ  

  1. กองทุนช่วยเหลือเบือ้งตน้แก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน                  
                        จ านวน 5 ล้านบาท บริหารกองทุนโดยสภาการพยาบาล  
  2. กองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
                        จ านวน 5 ล้านบาท บริหารกองทุนโดยสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ    
 

  โดยสภาการพยาบาล ได้ด าเนินการพัฒนากองทุนด้วยการจัดกิจกรรมหารายได้ มีการทอดผ้าป่า 
การจ าหนา่ยเหรยีญที่ระลึก วัตถุมงคล  และจะมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  

  สภาการพยาบาลได้จัดท าเกณฑ์การช่วยเหลือเบื้องต้นส าหรับสมาชิกที่ประสบภัยจาก                    
การปฏิบัติงาน โดยในขณะนี้ มีสมาชิกที่เสียชีวิตและตรงตามเกณฑ์การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วจ านวน ๒ ราย คือ 
นางสาวสุดารัตน์ เชื่อมาก พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และนายเกรียงไกร บุญจ ี 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 100,000 บาท                  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ส าหรับพยาบาลที่รว่มเดินทางได้รับบาดเจ็บผูแ้ทนสภาการพยาบาลได้เข้าเยี่ยมพร้อมกระเช้า
เยี่ยมไข้ สองราย คือ นางสาวจรวยพร ปาปะโคน พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ 
นางทิพวัลย์ ฑฆีวัฒนสกุล พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่  

  ขณะนี ้สภาการพยาบาลก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บและทุพพลภาพของพยาบาล
ในรอบ 10  ปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดเกณฑ์ การช่วยเหลือและให้ก าลังใจสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
ต่อไปอีกค่ะ..... ซึ่งสภาการพยาบาลจะแจ้งความก้าวหน้าให้สมาชิกทราบต่อไปนะคะ 

Q : เนื่องจากระยะนี้มีสมาชิกสภาการพยาบาลเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานส่งต่อผู้ป่วยไปกับ                  
รถ Ambulance สภาการพยาบาลมแีนวทางการช่วยเหลอืสมาชิกอย่างไรบ้างคะ  
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 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ได้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถกระบะบนถนนสายเชียงค า-จุน บริเวณ
บ้านแวน มีผู้บาดเจ็บ 5 คน ในจ านวนนี้  2 คน บาดเจ็บสาหัสและติดอยู่ในรถ ทันทีที่ ได้ทราบข่าว                  
คุณกัญญาณัฏฐ ์วงศใ์หญ่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเชียงค า ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้าน
เพื่อไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที และได้เข้าร่วมกับทีมกู้ชีพโรงพยาบาลเชียงค า ประเมินอาการบาดเจ็บ                 
ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งน าผู้บาดเจ็บรุนแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิต                      
สง่โรงพยาบาลให้ไดร้ับการรักษาอย่างทันทว่งที ท าให้ผู้บาดเจ็บผ่านพ้นภาวะวกิฤตไิด้อย่างปลอดภัย. 

พยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนอกเวลาราชการ 

 กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพจ “เรารักพัทยา” ได้โพสต์ภาพของพยาบาล
วิชาชีพคนหนึ่งที่ผ่านไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พร้อมระบุข้อความว่า “สวยและใจดี มีน้ าใจ เกิดอุบัติเหตุรถชน              
ที่ปากทางสุขุมวทิ-พัทยาเหนือ พยาบาลขับรถผ่านเห็นเหตุการณ์พอดี ไม่รอช้า รีบมาลงปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรถกู้
ชีพจะมาถึง ขอชื่นชมครับ ตบมือรัวๆ #นางฟ้าชัดๆขอบคุณ : Sarot Aimarom” 
 

 หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้เฟซบุ๊กต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น ช่ืนชมในตัวพยาบาล             
คนดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ต่อมามีผู้ออกมาโพสต์ระบุว่าพยาบาลคนดังกล่าวชื่อ น้องกุ๊กกิ๊ก เป็นพยาบาลอยู่ที่
โรงพยาบาลสมิตเิวช ศรรีาชา 
 

แหลง่อา้งองิ: https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_859199 

 ชาวเน็ตชืน่ชมพยาบาลจติใจดี เห็นคนเจ็บไมร่อช้าเขา้ช่วยทันที 

ชื่อ:     คุณกัญญาณัฏฐ์ วงศ์ใหญ่  
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลเชียงค า  

ชื่อ:     นางสาวสราพร งามเลิศ 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  
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เดือนกรกฎาคม 2561 
วันอาทิตย์ท่ี 1 กรกฎาคม  
    1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธาน           
การประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตรและจัดท ารูปแบบการฝึกอบรม
การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา เพื่อพิจารณาการเผยแพร่หลักสูตร
ฝึกอบรม Residency Training บนเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล และ
พิจารณาผลการด า เนินงานการเขียนหลักสูตรต้นแบบของสาขา              
การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าลังด าเนินการเขียน
ให้สมบูรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
 

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม  
    1. รศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี เป็นประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 โดยการประชุมใน
ครั้งนี้ มีมติในประเด็นการให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ                 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
   2. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
การจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาลฯ 
ร่วมกับตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟท์ จ ากัด เพื่อตรวจรับงานตามก าหนด
ระยะเวลา ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
   3. รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
สอบสวนฯ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 
ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ณ ห้องประชุม                 
ดร.วรรณวิไล จันทราภา   
 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม  
   1.  รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เป็นประธานการประชุม
คณะท างานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการ
ระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม โดยที่ประชุม
ได้พิจารณาสรุปร่างโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทความรับผิดชอบ                
ข อ งพ ย า บ า ล ใน ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ                      
ป ฐ ม ภู มิ ” (Responsibility Roles of Nurses in Driving Primary 
Health Care System) พร้ อมทั้ งจั ดท า โครงการวิ จั ยฯ  เสนอต่ อ
คณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
   2. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานประชุมคณะท างาน
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีม
พยาบาลชุมชน” เพื่ อพัฒนาร่ างนโยบายสาธารณะฯ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  

   3. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน
ประชุมคณะท างานเพื่อทบทวนนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ของ             
สภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร. วิเชียร ทวีลาภ  
 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม  
   1. แพทย์หญิงประภา รัตนไชย ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ได้เข้าพบ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  
ผู้บริหารสภาการพยาบาล รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล
คนท่ี 1 และ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องฯ เพื่อหารือกรณีการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 
ส าหรับการประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 58 ให้กับวิสัญญีพยาบาล ซึ่ง           
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยไม่อยู่ในเกณฑ์สถาบันที่จัด
การศึกษาต่อเนื่องตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการรับรองสถาบัน
ที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตรและ/
หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และก าหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2556   
โ ด ย ร าชวิ ทยาลั ย ไ ด้ รั บทราบแนวคิ ดหลั ก ในการท า ง านของ                    
สภาการพยาบาลร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศสภาการพยาบาลข้างต้น  และในครั้งนี้สภาการพยาบาลอนุมัติ 
CNEU ให้เป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร 
   2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการพยาบาล ได้จัดอบรมการใช้
อีเมล์ระบบใหม่ ทดแทนระบบ Groupmail เดิม ให้กับเจ้าหน้าที่ของ    
สภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
 

วันพฤหัสที่  5 กรกฎาคม  
   1. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสภาการพยาบาล เพื่อรับทราบ            
การด าเนินของฝ่ายต่าง ๆ ในสภาการพยาบาล เพื่อการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
   2. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานประชุมคณะท างาน
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดย               
ทีมพยาบาลชุมชน” เพื่อพัฒนาร่างนโยบายสาธารณะฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป โดยได้ปรับช่ือประเด็นนโยบาย
สาธารณะฯ เป็น “การดูแลสุขภาวะที่บ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับ                
การท างานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
   3. ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธานประชุมคณะท างานจัดท า
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ส าหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น) 
ระหว่างวันที่  5 -6 กรกฎาคม เพื่อจัดท ารายละเอียดหลักสูตรฯ                
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  

....อ่านต่อหน้า 14  
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วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม  
   1. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
การจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล 
โดยวิธีพิเศษ ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
   2. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานประชุมคณะท างาน
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีม
พยาบาลชุมชน” เพื่ อพัฒนาร่ างนโยบายสาธารณะฯ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ     
   3. ผศ.ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบรรณาธิการชุดบทความ
วิชาการ ณ ห้องประชุม ศ.น.พย. ช้ัน 5   
   4. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน             
การสอบสวน กรณีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ              
สภาการพยาบาลต่อไป โดยมี พว. กรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์ เป็น
ประธาน   
 

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม  
   1. รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะท างานเกี่ยวกับ            
การพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ครั้งที่  4/2561 เพื่อ
ด าเนินการพัฒนา (ร่าง) แนวปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน  ณ ห้องประชุม 
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ   

 

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม  
   1. รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล พร้อมด้วย 
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ 
สภาการพยาบาลประชุมร่วมกับผู้แทนจากแพทยสภาและทันตแพทยสภา 
เพ่ือเตรียมการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและมหกรรมแสดง
ผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม  
   1. ผศ.นันทวรรณ เภาจีน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
จริยธรรม ชุดที่ 1 เพื่อพิจารณากรณีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล                 
จันทราภา  
 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม  
   1. รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ -โอเมกา เพื่อประชุมปรึกษา             
การด าเนินงานของ ปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
   2. บรรณาธิการและคณะท างานวารสาร Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research จากสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุม           

 

 

ซึ่งจัดโดยบริษัท Clarivate Analytics เพื่อร่วมเสนอความคิดเห็นในการ
พัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล ณ อาคาร Knowledge Exchange for 
Innovation ธนบุรี กรุงเทพฯ    
 

วันอาทิตย์ท่ี 15 กรกฎาคม  
   1 .  รศ .ดร .ทัศนา บุญทอง พร้ อมผู้บริหารสภาการพยาบาล                    
และคณะท างานโครงการพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแล
ระยะยาวในผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานและเยี่ยมชม 
ระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม                    
ณ โรงพยาบาลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และศูนย์การดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโครงการจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม  
   1.คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี น าคณะนักศึกษาเข้าดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล โดยมี                    
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร
บรรยาย 
   2. คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต น าคณะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 4 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ           
สภาการพยาบาล เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ                   
ต่อการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี                
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร
บรรยาย 
 

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม  
   1 .  น า งป ร ะ ภั ส ส ร  พ ง ศ์ พั น ธุ์ พิ ศ า ล  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของสภาการพยาบาล ครั้ งที่  2/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร           
ศรีสุพรรณ  
   2. คณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณี
การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะกรรมการด้านนโยบายเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุของสภาการพยาบาลได้ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
ผู้สูงอายุของสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
   3. ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธานการประชุมคณะท างาน
พิจารณาเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  
   4. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการสอบความรู้ฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบความรู้ เพื่อขอ                   
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ                
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ดร.อุดม 
สุภาไตร  

....อ่านต่อหน้า 15  
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   5. สภาการพยาบาลร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ
มหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18-21 กรกฎาคม โดยในวันเปิดงาน ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์              
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้
เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสภาการพยาบาล และกรุณาเขียน
ข้อความให้ก าลังใจพยาบาล มีใจความว่า “ขอเป็นก าลังใจให้ทุกคน”     
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่พยาบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ                
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม  
   1. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างท่ีปรึกษา
พัฒนาระบบ ICT ของสภาการพยาบาล  ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร            
ทวีลาภ  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม  
   1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี และคณะ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด้านนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา 
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมหารือในประเด็น
การพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
   2. คณะอนุกรรมการสอบสวน ประชุมและด าเนินการสืบสวนกรณีของ                
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลั ยคริ ส เตียน ณ ห้องประ ชุม                
ดร.วรรณวิไล จันทราภา  
 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม  
   1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล เป็นประธาน               
ใน การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  
   2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน            
การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 
6/2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง  
   3. ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
สอบสวนฯ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ช้ันหนึ่ง ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 
ดร. วรรณวิไล จันทราภา  
   4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธาน              
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561 -2565               
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม  
   1. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างท่ีปรึกษา 
พัฒนาระบบ ICT ของสภาการพยาบาล  ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร                
ทวีลาภ 
   2. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานการประชุมคณะท างาน
ด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาด าเนินการด้านกฎหมายเฉพาะเรื่ อง                
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ 
 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม  
   1. รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมทางการพยาบาล  ครั้ งที่  5 /2561                            
เพื่ อ เตรียมงานประ ชุมวิ ชาการ เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 33 ปี                      
สภาการพยาบาล การคัดเลือกกรณีที่สมควรน าเข้าธนาคารความดี               
ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ  
   2. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานประชุมคณะท างาน
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีม
พยาบาลชุมชน” เพื่อพัฒนาร่างนโยบายสาธารณะฯ ณ ห้องประชุม                
คุณอุดม สุภาไตร   
 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 
   1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล บรรณาธิการ
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
พร้อมด้วย Journal Manager และ Online Assistance ของวารสาร 
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus กับ
ทีมงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ ห้องประชุมคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม  
   1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งท่ี 3/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร               
ศรีสุพรรณ  
   2. รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล 
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง              
ครั้งท่ี 2/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
 

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม  
1. ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง                 
สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561            
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ  
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 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 
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