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พี่ๆ  ทีเ่คารพ เพือ่นๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 

 วันท่ี 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพ               
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ                 
เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีแก่วิชาชีพการพยาบาลและประชาชนชาวไทย ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัย ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ฉบับนี้มีอะไร 

     

 จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 ได้น าเสนอข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลท่ี
เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าท่ี ของสภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 11 มีนาคม 2562 ข้อเสนอในครั้งนี้เป็นฉบับท่ี 2 ส าหรับข้อเสนอ
ในฉบับแรกนั้น ได้น าเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2557 แต่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ             
สภาการพยาบาลหวังว่า ข้อเสนอฉบับท่ี 2 นี้ จะได้รับการพิจารณาโดยเร็ว นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2562 
สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ าขอพรเพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ                   
แด่พยาบาลอาวุโสผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ มีผู้ร่วมงานกว่า 300 ท่าน ส าหรับข่าวอื่น ๆ 
ก็น่าสนใจ ขอเชิญติดตาม 

 บรรณาธกิารแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน 2562  

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 

 3-4 ข่าวเด่นสภา: หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเดน็ต่าง ๆ เก่ียวกับพยาบาลวิชาชพี 
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ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชวีิต ทพุพลภาพ หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัตหิน้าที่ 

 9 เกาะติดการประชุมกรรมการสภาการพยาบาล 
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จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 

สมาชกิถาม...สภาตอบ: การขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล 

12 ธนาคารความดี 

13-15 
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กรณตีัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: การท าพินัยกรรมขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย 
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 สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
 จัดพิธีรดน  าขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แดพ่ยาบาลอาวุโสผูท้ าคณุประโยชน์ต่อวชิาชีพ  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

11 

แสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชพีเนือ่งในโอกาสท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ 



 

 3 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน 2562  

 ขา่วเดน่สภาการพยาบาล 
นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และหารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ 

 สภาการพยาบาลขอแสดงความยนิดกีบั รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เนือ่งใน
โอกาสทีไ่ดร้บัรางวลัศษิยเ์ก่าดเีดน่ โครงการ 50 ศษิยเ์ก่าดเีดน่ 50 ป ีวนัพระราชทานนาม 131 ป ี
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรจง มไหสวรยิะ รกัษาการแทน
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล เปน็ผูม้อบโลร่างวลัเชดิชเูกยีรต ิและเขม็เครือ่งหมายมหาวทิยาลยัมหดิล                 
ในงานคนืสูเ่หยา้ เรามหดิล MU blue night ครัง้ที ่6 เมือ่วนัเสารท์ี ่2 มนีาคม 2562 ณ ลานหนา้หอประชมุ
มหดิลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

สภาการพยาบาลขอแสดงความยนิดกีบันายกสภาการพยาบาล  
เนือ่งในโอกาสทีไ่ดร้บัรางวลัศิษยเ์กา่ดเีดน่ โครงการ 50 ศิษยเ์กา่ดเีดน่ 50 ป ีวนัพระราชทานนาม 131 ป ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

  

 พร้อมกันนี้ นายกสภาการพยาบาลและคณะได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นเรื่องอัตราก าลังและ            
การจ้างงานพยาบาลวิชาชีพเป็นรายคาบ รวมทั้งประเด็นการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้ในปัจจุบัน              
สภาการพยาบาลได้ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล โดยการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แต่เป็น              
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น ขณะที่หลายรายมีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะยาว              
เช่น ในรายที่พิการ รายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หากทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ทุกวิชาชีพที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ก็ย่อมบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญก าลังใจ                 
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพ โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเรื่องในประเด็นดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า 
กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่สภาการพยาบาลได้หารือมาและพร้อมที่จะด าเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

  

 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล                    
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าอวยพรผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ             
ให้เกียรติต้อนรับ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  
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 ขา่วเดน่สภาการพยาบาล 
สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับผูท้ี่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้ที ่3/2562 เพ่ือรว่มขบัเคลือ่น
นโยบายการพัฒนาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ในโอกาสนี ้รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุอุปนายกสภาการพยาบาลคนที ่1 และคณะกรรมการ                   
สภาการพยาบาล รว่มแสดงความยนิดกีบั รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล และ นางสาววาณรีตัน ์รุง่เกยีรตกิลุ กรรมการสภาการพยาบาล 
เนือ่งในโอกาสไดร้บัรางวลัศษิยเ์กา่ดเีดน่ โครงการ 50 ศษิยเ์กา่ดเีดน่ 50 ป ีวนัพระราชทานนาม 131 ป ีมหาวทิยาลยัมหดิล และ รศ.ดร.เรณ ูพุกบญุม ี
รองเลขาธกิารสภาการพยาบาล ไดร้บัรางวลัศษิยเ์กา่บณัฑติวทิยาลยัมหดิลดเีดน่ ประเภทผูบ้รหิาร ณ หอ้งประชมุ ดร.ทศันา บญุทอง ในการประชมุ 
เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2562  

ตัวแทนพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมสมทบทุน “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล” 

 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล          
รับมอบเงินสมทบทุนเข้า “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจาก
การปฏิบัติหน้าที่” จ านวน 320,400 บาท จาก ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล ตัวแทน                
กลุ่มพยาบาล เขตสุขภาพท่ี 7 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา 
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ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรอืได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ 

     ขอ้เสนอมาตรการเยยีวยาพยาบาลทีเ่สยีชวีติ ทพุพลภาพ หรอื
ไดร้บัอนัตรายจากการปฏบิตัหินา้ที ่
     สบืเนือ่งจากการท่ีพยาบาลเสยีชวีติ หรือบาดเจบ็ขณะท่ีปฏบัิตหินา้ท่ี 
โดยเฉพาะการสง่ตอ่ผูป่้วยระหวา่งโรงพยาบาล พยาบาลสว่นใหญเ่ป็นก าลงั
หลกัของครอบครัว ตอ้งเลี้ยงดบุูพการีและหรือบุตร ธิดา ถอืไดว้า่พยาบาล
เหล่านี้เป็นผู้ท่ีดูแลสังคม ท้ังผู้สูงอายุและเยาวชนท่ีจะเติบโตเพื่อเป็น
ประชาชนท่ีมคีณุภาพของสงัคมตอ่ไป การท างานของพยาบาลในชว่งอาย ุ
25 - 60 ปี สามารถสรา้งรายได้ขั้นต่ าให้แก่ครอบครัวได้ไม่น้อยกว่า                
15 ล้านบาท และมากกวา่ครึ่งหนึ่งของรายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ท่ีใช ้               
ในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ                   
ครอบครัวจะขาดท่ีพึง่ บุตรธิดาอาจ ขาดโอกาสในการศกึษาเลา่เรียน ดงันัน้
เพือ่สร้างความเป็นธรรม รวมท้ังสร้างความมัน่คงใหก้บัสถาบันครอบครัว 
ในกรณเีสยีชวีติหรือทุพพลภาพของพยาบาล ตลอดจนการไดรั้บอนัตราย
อืน่ ๆ จากการปฏบัิตหินา้ท่ี กระทรวงสาธารณสขุควรจดัใหม้กีารเยยีวยา
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม การเยยีวยาควรครอบคลมุท้ังมาตรการ            
ดา้นตวัเงนิ และมาตรการท่ีไมเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก ่
     1. คา่ตอบแทนความตายหรือทุพพลภาพ หรือสญูเสยีอวยัวะ 
     2. คา่ขาดอปุการะเลีย้งดบุูพการีและบุตรธิดา 
     3. ใหทุ้นการศกึษากบับุตรธิดาในระดบัสงูสดุ ถงึปริญญาตรี 
     4. สวสัดกิารดา้นการด ารงชวีติอืน่  ๆเชน่ ท่ีอยูอ่าศยั 
ก. มาตรการดา้นตวัเงนิ 
     1. กรณเีสยีชวีติ 
          1.1 อตัราเงนิเยยีวยาคา่ตอบแทนความตาย 3,000,000 บาท  
          1.2 ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันชวีิต วงเงิน 1,000,000-
1,500,000 บาท 
          1.3 เงนิชว่ยเหลอืคา่ท าศพ 50,000 บาท  
          1.4 เงนิเดอืนคา่จา้งเตม็เดอืน ในเดอืนทีถ่งึแกค่วามตาย 
          1.5 เงนิยงัชพีรายเดอืนส าหรบับตุรของผูเ้สยีชวีติ จนจบการศกึษาใน
ระดบัสงูสดุ ไมเ่กนิระดบัปริญญาตรี  
                 - ระดับอายุแรกเกิด-อนุบาล 4,123 บาท/เดือนหรือปีละ 
49,476 บาท 
                 - ระดบัประถมศกึษา 4,500 บาท/เดอืนหรือปีละ 54,000 บาท 
                 - ระดบัมธัยมศกึษา 5,000 บาทตอ่เดอืนหรือปีละ 60,000 บาท 
                 - ระดบัอดุมศกึษา 7,500 บาทตอ่เดอืนหรือปีละ 90,000 บาท 
          1.6 เงนิทนุการศกึษารายปตีอ่เนือ่งส าหรบับตุรก าพรา้เนือ่งจากบดิา 
มารดา หรือผูอ้ปุการะเสยีชวีติใหเ้บิกจา่ยเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร  
         1.7 เงินอุปถัมภ์ ส าหรับบิดา มารดา บุพการีหรือทายาทของ
ผูเ้สยีชวีติ รายเดอืน เดอืนละ 10,000 บาท 

หลกัคดิ/แหลง่อา้งองิ 
          1.1  20% ของรายไดต้่ าสดุท่ีสามารถไดต้ัง้แตเ่ร่ิมท างานจนถงึอาย ุ60 ปี 
          1.3  พรบ.คา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแก่
จ าเลยในคดอีาญากระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. 2544 
          1.5  คา่ใช้จา่ยจ าเป็นพืน้ฐาน 2,093 บาท + อาหาร 61 บาทตอ่วนั + 
คา่อืน่  ๆ200 บาท (กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย)์ 
          1.6 ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ. 
2523 และแกไ้ขเพิม่เตมิทุกฉบับ โดยอนโุลม 
          1.7 ขอ้บังคบัสภาทหารผา่นศกึวา่ดว้ยการสงเคราะหท์หารผา่นศกึ
และทหารนอกประจ าการ พ.ศ. 2522 จา่ยเงนิอปุถมัภส์ าหรับครอบครัว 
3,500 บาท/เดอืน (ปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิปัจจบัุน) 
 

       2. ทุพพลภาพอย่างถาวร หมายถงึ มคีวามพกิารทพุพลภาพ
ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือ               
การด ารงชพี 
         2.1 คา่ตอบแทนความทุพพลภาพ 5,000,000 บาท 
         2.2 เงนิคา่สนิไหมทดแทนในการท าประกนัชวีติ ไมต่่ ากวา่ 800,000 – 
1,000,000 บาท 
         2.3 คา่ขาดประโยชนท์ ามาหาไดต้ามเงนิเดอืน อตัราจ านวนกึง่หนึง่
ของอตัราเงนิเดอืนสดุท้ายท่ีไดรั้บ 
         2.4 เงนิยงัชพีรายเดอืนส าหรับบุตรของผูทุ้พพลภาพถาวร จนจบ
การศกึษาในระดบัสงูสดุไมเ่กนิระดบัปริญญาตรี 
               - ระดับอายุแรกเกิด-อนุบาล 4,123 บาทตอ่เดอืนหรือปีละ 
49,476 บาท 
               - ระดบัประถมศกึษา 4,500 บาทตอ่เดอืนหรือปีละ 54,000 บาท 
               - ระดบัมธัยมศกึษา 5,000 บาทตอ่เดอืนหรือปีละ 60,000 บาท 
               - ระดบัอดุมศกึษา 7,500 บาทตอ่เดอืนหรือปีละ 90,000 บาท 
          2.5 เงนิทุนการศกึษารายปีตอ่เนือ่งส าหรับบุตรเนือ่งจากบิดา มารดา หรือผู้
อปุการะทุพพลภาพถาวรใหเ้บิกจา่ยเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร 
          2.6 เงนิอปุถมัภ ์ส าหรับบิดา มารดา บุพการีหรือทายาทของผูทุ้พพลภาพ
ถาวรรายเดอืน เดอืนละ 10,000 บาท 
 

หลกัคดิ/แหลง่อา้งองิ 
          2.1 ความทุพพลภาพอยา่งถาวร เป็นการเยยีวยาภาวะท่ีเกดิอยา่ง           
ไมเ่ป็นธรรมสง่ผลตอ่ตัวเองและครอบครัวท่ีตอ้งตอ่สูก้บัสถานการณ์ท่ี         
ไมเ่ป็นธรรมได ้จ านวนเงนิเป็นร้อยละ 30 ของรายไดต้่ าสดุท่ีสามารถหาได้
ตัง้แตเ่ร่ิมท างานจนถงึอาย ุ60 ปี 
          2.2 ตามหลกัคดิของกระทรวงสาธารณสขุ 
          2.3  พรบ.คา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแก่
จ าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 

 

     ตามท่ีสภาการพยาบาลได้เคยน าเสนอข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลท่ีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าท่ีต่อกระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 
3 มถินุายน 2557 เพือ่ชว่ยสรา้งขวญัและก าลงัใจแกผู่ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภท์ีไ่ดร้บัความเสยีหายและผลกระทบ            
จากการปฏบัิตงิาน และได้ติดตามเร่ืองดังกล่าวมาโดยตลอด  ในการนี ้สภาการพยาบาลไดท้ าหนงัสอืเสนอขอ้เสนอมาตรการเยยีวยาพยาบาลท่ีเสยีชวีติ 
ทุพพลภาพ หรือไดรั้บอนัตรายจาการปฏบัิตหินา้ท่ี ฉบับปรับปรุงแกไ้ขวนัท่ี 7 มนีาคม 2562 โดยสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ 
ถงึปลดักระทรวงสาธารณสขุ เมือ่วนัท่ี 11 มนีาคม 2562 ใหมอ่กีคร้ัง ดงัมรีายละเอยีดพอสงัเขป ดงันี ้

....อ่านต่อหน้า 6  



 

  
6 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน 2562  

 ระดับเงินเดือนขั้นต่ า เคร่ืองราชอิสรยิาภรณ์ที่ขอพระราชทาน 

17,980 บาท (ปฏิบัติการ)      เลื่อนไดถ้ึง ต.ม. 

24,410 บาท (ช านาญการ)      เลื่อนไดถ้ึง ท.ช. 

37,200 บาท (ช านาญการพิเศษ)      เลื่อนไดถ้ึง ป.ม. 

50,320 บาท (เช่ียวชาญ)      เลื่อนไดถ้ึง ป.ช.- ม.ว.ม. 

           2.4 คา่ใชจ้า่ยจ าเป็นพื้นฐาน 2,093 บาท + อาหาร 61 บาทตอ่วนั + 
คา่อืน่  ๆ200 บาท (กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย)์ 
          2.5 ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 
2523 และแกไ้ขเพิม่เตมิทุกฉบับ โดยอนโุลม 
          2.6 ขอ้บงัคบัสภาทหารผา่นศกึวา่ดว้ยการสงเคราะหท์หารผา่นศกึ
และทหารนอกประจ าการ พ.ศ. 2522 จา่ยเงนิอปุถมัภส์ าหรับครอบครัว 
3,500 บาท/เดอืน (ปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิปัจจบัุน) 
 

     3. การสญูเสยีอวยัวะหรือพกิารหรือการตดิเชือ้ท่ีมผีลกระทบตอ่การ
ด าเนนิชวีติ 
          3.1 การจา่ยเงนิชดเชย ดงันี ้
               - แขนขาดขา้งหนึง่     ได ้24 เท่าของเงนิเดอืน 
               - ขาขาดขา้งหนึง่       ได ้22 เท่าของเงนิเดอืน 
               - มอืขาดขา้งหนึง่       ได ้18 เท่าของเงนิเดอืน 
               - เท้าขาดขา้งหนึง่      ได ้15 เท่าของเงนิเดอืน 
               - เท้าขาดสองขา้ง      ได ้24 เท่าคร่ึงของเงนิเดอืน 
               - สญูเสยีลกูตาขา้งหนึง่  ได ้11 เท่าคร่ึงของเงนิเดอืน 
               - สูญเสียสมรรถภาพในการมองเหน็ร้อยละ 90 ขึ้นไป หรือ
ความสามารถในการมองเหน็ตัง้แต ่3/60 หรือมากกวา่ของตาขา้งหนึง่หรือ
สญูเสยีความสามารถในการใชส้ายตาสองขา้งร่วมกนั (Binocular vision) ได ้
10 เท่าของเงนิเดอืน 
               - หหูนวกท้ังสองขา้ง     ได ้9 เท่าของเงนิเดอืน 
               - หหูนวกขา้งหนึง่              ได ้4 เท่าคร่ึงของเงนิเดอืน 
               - นิว้หวัแมม่อืขาดนิว้หนึง่    ได ้4 เท่าคร่ึงของเงนิเดอืน 
               - นิว้ชีข้าดนิว้หนึง่              ได ้3 เท่าคร่ึงของเงนิเดอืน 
               - นิว้กลางขาดนิว้หนึง่        ได ้3 เท่าของเงนิเดอืน 
               - นิว้นางขาดนิว้หนึง่          ได ้2 เท่าคร่ึงของเงนิเดอืน 
               - นิว้กอ้ยขาดนิว้หนึง่          ได ้1 เท่าของเงนิเดอืน 
               - นิว้หวัแมเ่ท้าขาดนิว้หนึง่   ได ้3 เท่าของเงนิเดอืน 
               - นิว้เท้าอืน่ขาดนิว้หนึง่       ได ้1 เท่าของเงนิเดอืน 
               - สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธ์ุหรือความสามารถสบืพนัธ์ุ ได ้24 เท่า
ของเงนิเดอืน 
               - สญูเสยีอวยัวะอืน่ใดนอกจากขา้งตน้ เชน่ ตบั มา้ม ไต มดลกู 
แท้งบุตร เป็นตน้ ใหแ้พทยท่ี์ทางราชการรับรองเป็นผูว้นิจิฉยัการสญูเสยี
และเปรียบเทียบวา่การสญูเสยีมผีลเทียบเท่ากบัอวยัวะใด 
               * เงนิเดอืน หมายถงึ อตัราเงนิเดอืนสดุท้ายของผูป้ระสบเหต ุ
        3.2 กรณทีีค่วามพกิารนัน้ไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานทีท่ าอยูเ่ดมิ             
ให้ได้รับสิทธ์ิในการเปลี่ยนงานท่ีเหมาะสม โดยได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเท่ากับท่ีเคยได้รับ และมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ตามปกต ิ
     4. การตดิเชือ้/การถกูจี ้ปลน้ ขม่ขนื หรือถกูลว่งละเมดิทางเพศ ไดรั้บ
การกระท ารุนแรง ท ารา้ยร่างกาย/จิตใจ หรือจิตสังคมมผีลกระทบตอ่              
การด าเนนิชวีติ 
           4.1  เงนิชว่ยเหลอืเยยีวยาเบือ้งตน้ 200,000 บาท 
           4.2  เงนิประกนัภยัแบบหมู ่วงเงนิประกนัภยั 200,000 บาท 

           4.3 การลา สามารถลาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจ                
เพือ่การประกอบอาชีพ อยา่งนอ้ย 3 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน โดยใหไ้ดรั้บ
เงนิเดอืนและคา่ตอบแทนรวมถงึสวสัดกิารเท่ากบัสทิธิท่ีควรได ้และมสีทิธิ
ไดรั้บการพจิารณาเลือ่นขัน้ตามปกต ิ
           4.4 คา่ขาดประโยชนท์ ามาหาไดต้ามคา่จา้ง/เงนิเดอืน การเจบ็ป่วย
ต่อวัน  กรณีนอนในโรงพยาบาล กรณีพักฟื้นท่ีบ้านตามค าสั่งแพทย ์              
ไมต่่ ากวา่ 1 ใน 10 ของเงนิเดอืน 
           4.5 กรณีฟ้ืนฟูสมรรถภาพการประกอบอาชพีแลว้ไม่สามารถ
ประกอบอาชพีได ้ใหม้สีทิธิไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืรายเดอืนกึง่หนึง่ของอตัรา
เงนิเดอืนสดุท้ายท่ีไดรั้บ (บ านาญพเิศษ) 
           4.5 กรณีฟ้ืนฟูสมรรถภาพการประกอบอาชพีแลว้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได ้ใหม้สีทิธิไดรั้บเงนิช่วยเหลอืรายเดอืนกึง่หนึง่ของอตัรา
เงนิเดอืนสดุท้ายท่ีไดรั้บ (บ านาญพเิศษ) 
     5. บาดเจบ็จนไดรั้บอนัตรายท่ีไดรั้บการรักษาในโรงพยาบาลมากกวา่ 
๒๐ วนั 
            5.1 เงนิชว่ยเหลอืเยยีวยาเบือ้งตน้ 100,000 บาท 
            5.2 เงินสินไหมทดแทนจากการประกันชวีติ วงเงินประกันภัย 
100,000 บาท 
            5.3 คา่ขาดประโยชนท์ ามาหาไดต้ามคา่จา้ง/เงนิเดอืน การเจบ็ป่วย
ต่อวัน กรณีนอนในโรงพยาบาล กรณีพักฟื้นท่ีบ้านตามค าสั่งแพทย ์              
ไมต่่ ากวา่ 1 ใน 10 ของเงนิเดอืน 
            5.4 เงินช่วยเหลือค่าพาหนะไป-กลับ ส าหรับญาติ/ผู้ดูแล                    
ผูป้ระสบเหต ุเหมาจา่ย จ านวน 20,000 บาท 
 

ข. มาตรการทีไ่มเ่ปน็ตวัเงนิ 
     1. กรณเีสยีชวีติและทุพพลภาพ 
             1.1 ปูนบ าเหนจ็ความดคีวามชอบในราชการ ดงันี ้
                    - การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน ใหผู้บั้งคบับัญชาเลือ่นเงนิเดอืนเป็น
กรณพีเิศษ ระดบัดเีดน่ในอตัราร้อยละ 6 จ านวน 4 รอบของการประเมนิ 
ขัน้เงนิเดอืนโดยใชฐ้านในการค านวนและชว่งเงนิเดอืนส าหรับการเลือ่น
เงนิเดอืน พ.ศ. 2552 และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยท้ังกรณเีสยีชวีติและพกิาร
ทุพพลภาพท่ีตอ้งการออกจากราชการ และใหใ้ชเ้งนิเดอืนสดุท้ายหลงัไดรั้บ
การปูนบ าเหน็จท่ีปรับใหม่มาเป็นเงินเดือนสุดท้ายในการค านวนเงิน
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบเหต ุ
                   - ขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์ตามชัน้ยศสงูสดุ             
ท่ีไดรั้บการปูนบ าเหนจ็ โดยน าเงนิเดอืนสดุท้ายหลงัไดรั้บการปูนบ าเหนจ็ 
มาเทียบฐานลา่งสดุในการเลือ่นเงนิเดอืนแตล่ะระดบัตามกฎ ก.พ. วา่ดว้ย
การเลือ่นเงนิเดอืน พ.ศ. 2552 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี ้
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         1.2  ลกูจา้งชัว่คราว/พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ ใหไ้ดร้บัสทิธิ
ประโยชนเ์ทียบเคยีงขา้ราชการ (อตัราเงนิเดอืนแรกบรรจ ุ15,000 บาท) 

อายุงาน ระดับ 

  0-6 ปี     ระดับปฏิบัติการ 

  7-11 ปี     ระดับช านาญการ 

  11 ปีขึน้ไป     ระดับช านาญการพิเศษ 

  ผู้ที่ไดร้ับอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของบัญชี    
  (อิงจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ ของ 
  ส านักงาน กพ.) 

    ระดับเช่ียวชาญ 
  

  สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี          
น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ าขอพร เพ่ือแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ 
โดยนายกสภาการพยาบาล ประธานในพิธีสรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าขอพร และมอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส  พร้อมด้วย       
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาล ฯ ผู้บริหารการพยาบาล
จากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า 300 ท่าน เข้าร่วมรดน้ าขอพรกันอย่างคับคั่ง               
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล  

สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

จัดพิธีรดน ้าขอพร เพ่ือแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ท้าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ  

1.3  กรณท่ีีอายรุาชการไมถ่งึ 25 ปี แตม่เีหตขุองความเจบ็ป่วย
จากการปฏบัิตงิานและไมส่ามารถปฏบัิตงิานตอ่ไปได ้ใหใ้ชส้ทิธิการออก
จากราชการโดยไดรั้บเงนิบ านาญ (ออกจากราชการโดยไมม่คีวามผดิ) 

1.4  ใหส้ิทธิทายาทสายตรงเขา้ศกึษาในหลักสตูรตา่ง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสขุและใหส้ทิธบิรรจเุขา้รบัราชการ/ท างานประจ าใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยสามารถเลอืกไดค้รอบครวัละ 1 คน โดยให้
มคีณุวฒุแิละการศกึษาตรงกบัต าแหนง่ทีแ่ตง่ตัง้  

2. กรณสีญูเสยีอวยัวะหรือพกิารหรือการตดิเชือ้ท่ีมผีลกระทบ
ตอ่การด าเนนิชวีติ 

2.1  ตอ้งไดรั้บการจา้งงานตอ่ โดยใหม้อบหมายหนา้ท่ีงานตาม
ความเหมาะสมตามสมรรถภาพในการประกอบอาชพี 

2.3  จดัสวสัดกิารดา้นท่ีอยูอ่าศยั ใหผู้ป้ระสบเหตท่ีุปฏบัิตงิานตอ่
เขา้พกัอาศยัใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิใีนการปฏบิตักิารจดัขา้ราชการเขา้พกั
อาศัยในทีพ่ักอาศยัของทางราชการ หากผูป้ระสบเหตุมคีวามพกิารให้
พจิารณาถงึความเหมาะสมของทีพ่กัอาศยัราชการ หากไมส่ามารถจดัได ้
ใหเ้บกิคา่เชา่บา้นไดโ้ดยแกไ้ขเพิม่เตมิทกุฉบบัโดยอนโุลม. 

 

ขอ้เสนอมาตรการเยยีวยาพยาบาลทีเ่สยีชวีติ ทพุพลภาพ หรอืไดร้บัอนัตรายจากการปฏบิตัหินา้ที ่(ตอ่) 
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ข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 

 สภาการพยาบาลได้รับหนังสือจากบุตรของผู้ป่วย 
กล่าวหา พยาบาลวิชาชีพ ว่ามีพฤติกรรมให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือการท าพินัยกรรมของผู้ป่วยก่อนการเสียชีวิต โดย               
ยกมรดกให้กับบุตรคนเล็ก อันเป็นการท าให้ทายาทอ่ืน
โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยการท าพินัยกรรม
เกิดขึ้นที่บ้ านของผู้ป่ วยซึ่ งป่ วยเป็นมะเร็ งระยะสุดท้าย                  
การลงลายมือชื่อในพินัยกรรมใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทน            
การลงนาม ต่อมาได้มีการฟ้องคดีและศาลมีค าพิพากษาให้
พินัยกรรมฉบับดังกล่าวตกเป็นโมฆะ  
 

 พยาบาลวิชาชีพ ยอมรับว่าตนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท า
พินัยกรรมครั้งนั้นจริง เนื่องจากได้รับการร้องของจากบุตรสาว
คนเล็กของผู้ป่วย ขณะที่ไปถึงบ้านผู้ป่วยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
อยู่ที่บ้ านผู้ป่วยด้วย 1 คน เมื่อสอบถามผู้ป่วยถึงการท า
พินัยกรรม ผู้ป่วยพยักหน้ารับทราบ จึงได้อ่านข้อความใน
พินัยกรรมที่บุตรสาวคนเล็กเขียนไว้ให้ผู้ป่วยฟัง ผู้ป่วยพยักหน้า
จึงได้จับมือขวาผู้ป่วยพิมพ์หัวแม่มือขวาลงในพินัยกรรม พร้อม
ทั้งได้ลงลายมือชื่อของตนเองเป็นพยาน โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ร่วมลงลายมือชื่อเป็นพยานด้วย สาเหตุที่ท าพินัยกรรมให้เพราะ
คิดว่าผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน สามารถท าพินัยกรรมได้ 
 

การวิเคราะห์กรณี 
สาเหตุ 
 1) ขาดความรู้ และความเข้าใจหลักกฎหมายเรื่องการท า
พินัยกรรม 
 2) ไม่แยกความสัมพันธ์ ในฐานะผู้ ดูแลสุขภาพกับ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับครอบครัวผู้ป่วย 
 

ปัจจัยส่งเสริม 
 1) ความสนิทสนมกับครอบครัวของผู้ป่วยมากเกินสมควร 
 2) อาจได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการกระท า  
 3)  มีความมั่ น ใจ เมื่ อ เห็นว่ ามี เจ้ าหน้ าที่ บ้ าน เมือง 
(เจ้าหน้าที่ต ารวจ) ร่วมเป็นพยานด้วย 
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 หมวดที่ ๑  บทท่ัวไป 
 ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท า
การใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”  

 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: การท าพนิัยกรรมขณะท่ีผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย

ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง 
 

 ฐานสนับสนุนให้มีการกระท าความผิด 
       มาตรา 86  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็น
การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ ผู้ อื่ นกระท า
ความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด แม้ผู้กระท าความผิด
จะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้น
เป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิด ต้องระวางโทษสองใน 
สามส่วนของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 
 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
 การกระท าของพยาบาลวิชาชีพที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การท าพินัยกรรมของผู้ป่วยโดยเห็นว่า ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ
ครบถ้วนสามารถท าพินัยกรรมได้นั้น ขัดแย้งกับค าพิพากษา
ของศาลซึ่งสั่งให้พินัยกรรมเป็นโมฆะ และการกระท าดังกล่าว
ไม่ถือเป็นบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาล จึงเห็นว่า
พยาบาลวิชาชีพ มีความผิดทางด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ            
ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการ            
ใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”    
จึ ง เห็นควรให้ลงโทษว่ ากล่ าวตัก เตื อน ตามมาตรา 41                
วรรคสาม (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัย ให้ว่ากล่าว
ตักเตือนพยาบาลวิชาชีพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 41 
วรรคสาม (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  
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เกาะติดการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 จากการประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 – 2565  ครัง้ท่ี 2/2562 เมือ่วนัจนัทรท่ี์ 18 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2562                         
ณ หอ้งประชมุทัศนา บญุทอง สภาการพยาบาล ท่ีปรกึษาและคณะท างานโครงการฯ ได้รายงานความกา้วหนา้ การด าเนนิงานของสภาการพยาบาลและ  
การท างานรว่มกบัหนว่ยงานต่าง ๆ  ซึง่มปีระเด็นท่ีนา่สนใจ ดังนี ้
 
 

โครงการวจิยัหลักความยตุธิรรมของระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรู้ของพยาบาลไทย  
รศ.ดร.ทัศนา บญุทอง ในฐานะด ารงต าแหนง่นายกสภาการพยาบาลท่ีมภีารกจิในการก ากบัดูแลก าลงัคนสาขาพยาบาลศาสตรท่ั์วประเทศ               

มคีวามสนใจท่ีจะศกึษาวจิยัวา่ระบบบรกิารสขุภาพไทยเปน็ระบบท่ีมคีวามยติุธรรมส าหรบัพยาบาลซึง่เปน็ก าลงัคนสาขาหลกัในระบบสขุภาพไทยหรอืไม ่
และความยติุธรรมของระบบบรกิารสขุภาพไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความยัง่ยนืของระบบสขุภาพหรอืไม ่ซึง่ในการศกึษาครัง้นีม้ติิ ความยัง่ยนืของระบบ
สขุภาพจะเนน้เฉพาะประเด็นของความมัน่คงของพยาบาลในการคงอยู่ในระบบสขุภาพ (work retention) จึงได้จัดท าโครงการวจัิยหลกัความยุติธรรมของ
ระบบบรกิารสขุภาพไทยตามการรบัรูข้องพยาบาลไทย โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิบรรยายและหาความสมัพนัธร์ว่มกบัการสมัภาษณก์ลุม่และใชว้ธิกีาร
วเิคราะหข์อ้มลูท้ังเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ ประชากรคอืพยาบาลวชิาชพี ท่ัวประเทศ คดัเลอืกกลุม่ตัวอยา่งตามเกณฑ์ ดังนีค้อื ก าลงัปฏบัิติงาน                     
ในหนว่ยงานท่ีใหบ้รกิารสขุภาพท้ังหนว่ยงานภาครฐั หรอืภาคเอกชน และสมคัรใจในการเขา้รว่มการศกึษา ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ป ีต้ังแต่เดือนมนีาคม 
2562 ถงึกมุภาพนัธ ์2563  

 
 

การแตง่ตัง้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวดั พ.ศ. 2561- 2565  
 ตามท่ีคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ใหค้วามเหน็ชอบการปรบัแกไ้ขคณุสมบติัและจ านวนของผูแ้ทน สภาการพยาบาลประจ าจงัหวดั                 
ตามระเบยีบสภาการพยาบาลวา่ด้วยการแต่งต้ังผูแ้ทนสภาการพยาบาล พ.ศ. 2561 โดยใหส้ภาการพยาบาลคดัเลอืกบคุคลตามคณุสมบติัท่ีก าหนด                   
เพื่อแต่งต้ังเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสิบคน ในการนี้คณะกรรมการก ากับนโยบายและบริหาร                        
สภาการพยาบาลในการประชมุ ครัง้ท่ี  2/2562  เมือ่วนัท่ี  6  กมุภาพนัธ ์ 2562  ได้พจิารณาเหน็สมควรน าเสนอรายชือ่ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภท่ี์มคีณุสมบติัตามท่ีก าหนดเพือ่แต่งต้ังเปน็ผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวดั  พ.ศ.  2561-2565 จ านวน 76 จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร 
ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาลมมีติใหค้วามเหน็ชอบตามท่ีเสนอ 
    

การประชมุเพือ่พจิารณา (ร่าง) แผนพฒันาก าลังคนดา้นสุขภาพแหง่ชาต ิระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)  
 รศ.ดร.ทัศนา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 1/2562 เมือ่วนัศกุรท่ี์ 15 กมุภาพนัธ ์
2562  ณ  หอ้งประชมุ 301  ตึกบญัชาการ  1  ท าเนยีบรฐับาล ท่ีประชมุได้พจิารณา (รา่ง) แผนพฒันากาลงัคนด้านสขุภาพแหง่ชาติ ระยะ 10 ป ี              
(พ.ศ. 2561-2570) ซึง่นายกสภาการพยาบาล ได้อภปิรายและเสนอขอ้สงัเกตถงึแผนปฏริปูระบบการจดัการก าลงัคนด้านสขุภาพเพือ่ลดความเหลือ่มล้ าใน
การเขา้ถงึบรกิารภายใต้คา่ใชจ้า่ยท่ีเหมาะสมซึง่สง่ผลกระทบต่อบคุลากรด้านสขุภาพ พยาบาลเปน็บคุลากรวชิาชพีด้านสขุภาพท่ีมจี านวนมากท่ีสุด                    
ในบคุลากรทางสขุภาพทุกวชิาชพีรวมกนั  ใหบ้รกิารกระจายอยู่ท่ัวประเทศ  ในฐานะนายกสภาการพยาบาล จึงเสนอความเห็นใน 2 เร่ืองคือ  1) การบริหาร
จดัการก าลังคน ซึง่เป็นเร่ืองใหญท่ีจ่ะจดัการอยา่งไร จงึจะท าใหพ้ยาบาลท างานไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ และ 2) การธ ารงรักษาบุคลากรพยาบาลไวใ้น
ระบบ เป็นปัญหาใหญ ่ทัง้ปัญหาเร่ืองภาระงานทีห่นกัมากของพยาบาล คา่ตอบแทนไมเ่ป็นธรรม การไมไ่ดบ้รรจเุป็นขา้ราชการ ขาดความก้าวหนา้ใน
การท างาน นายกสภาการพยาบาลไดข้อใหก้ระทรวงสาธารณสุขรับขอ้สังเกตดงักล่าวไว ้เพือ่ใหแ้ผนปฏรูิประบบการจดัการก าลังคนฯ ไดม้องปัญหา
อยา่งรอบดา้น เพือ่ความยัง่ยนืของระบบตอ่ไป 
 
 

การประชมุคณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาต ิ 
 รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุผูแ้ทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิ แจง้ท่ีประชมุทราบเรือ่งท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้เสนอ
ใหน้กัฉกุเฉนิการแพทย ์(Paramedic) เป็นการประกอบโรคศลิปะอกีหนึง่สาขา เพือ่ปฏบัิตวิชิาชพีทางดา้นการแพทยใ์นการชว่ยเหลือดแูลรักษา                
ผู้เจ็บป่วยฉกุเฉนิ ณ จุดเกิดเหตแุละระหวา่งการน าส่งสถานพยาบาล โดยใหเ้หตผุลวา่ในปัจจุบันยงัไมม่วีชิาชพีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใด
ประกอบวชิาชพีดงักล่าว ซึง่อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ ในเรือ่งนีส้มาคมพยาบาลฉกุเฉนิประเทศไทยไดท้ าเร่ือง
ทว้งตงิไปยงัสถาบันการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาตวิา่พยาบาลวชิาชพีหอ้งฉกุเฉนิไดป้ฏบัิตกิารดงักล่าวมาโดยตลอด สมาคมฯ สนบัสนนุการมนีกัฉกุเฉนิ
การแพทยม์าท าหนา้ทีใ่นการดแูลผู้ป่วยฉกุเฉนินอกโรงพยาบาลแทนพยาบาล แตก่ารปฏบัิตงิานในสถานพยาบาลจะเป็นการทบัซอ้นกับวชิาชพี             
การพยาบาล โดยพยาบาลยนิดยีตุบิทบาทการปฏบัิตงิานการชว่ยเหลือผู้ป่วยฉกุเฉนินอกโรงพยาบาล เพือ่ไมใ่หท้บัซอ้นกับนกัฉกุเฉนิการแพทย ์
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา น าโดย ผศ.ดร.สายฝน มว่งคุม้ น านกัศกึษาพยาบาลจาก Aalesund 
University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอรเ์วย ์จ านวน 4 คน เขา้ศกึษาดูงานสภาการพยาบาล
และเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รบัเกยีรติจาก  รศ.ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ               
เปน็วทิยากรบรรยาย ในหวัขอ้ “บทบาทและหนา้ท่ีของสภาการพยาบาลในการควบคมุมาตรฐานทางด้านการศกึษาและ
การปฏบิติัการพยาบาลและการพฒันาวชิาชพีพยาบาล” เมือ่วนัพธุท่ี 6 มนีาคม 2562 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น านักศึกษาพยาบาลจาก  
Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จัดโปรแกรมการศกึษาแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบบรหิาร
จดัการด้านการใหบ้รกิารด้านสขุภาพอนามยัในประเทศไทย โดยน าคณะอาจารยแ์ละนกัศกึษาจาก Oregon Health 
& Science University ประเทศสหรฐัอเมรกิา เขา้ศกึษาดูงานและเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยม ี         
รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์เปน็วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “บทบาทและหนา้ท่ีของสภาการพยาบาลในการพฒันา
วชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภแ์ละการจดัการฐานขอ้มลูของบคุลากรพยาบาล” เมือ่วนัท่ี 12 มนีาคม 2562 

คณะนักศึกษาจาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สภาการพยาบาล 

 รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุอปุนายกสภาการพยาบาลคนท่ี 1 เปน็ประธานเปดิการประชมุเชงิปฏบิติัการ เรือ่ง “การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรม
ทางการพยาบาลภายใต้สถานการณบ์รกิารท่ีมขีอ้จ ากดั รุน่ท่ี 1” และปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง สถานการณก์ารบรกิารพยาบาลปจัจบุนักบัปญัหาจรยิธรรม              
โดยคณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมของสภาการพยาบาลได้มกีารพฒันาระบบกลไกในการด าเนนิงานด้านจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี การ
พยาบาลและการผดุงครรภม์าอยา่งต่อเนือ่ง เพือ่เปน็การเนน้ย้ าและธ ารงไวซ้ึง่มาตรฐาน จรยิธรรมและจรรยาบรรณต่อวชิาชพี และเพือ่ใหเ้กดิ                 
ความครอบคลมุในทุกองคก์รพยาบาล จึงได้จัดประชมุเชงิปฏบิติัการดังกลา่วขึน้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุมคีวามรูใ้นหลกัจรยิธรรมทาง                    
การพยาบาลและการตัดสนิใจเชงิจรยิธรรมในการปฏบิติัการพยาบาลและการบรหิารการพยาบาล รวมท้ังเพือ่ใหเ้กดิแนวทางในการพฒันาระบบและกลไก
จรยิธรรมขององคก์รการพยาบาล โดยอาศยัความรูด้้านจรยิธรรมโดยมหีวัหนา้พยาบาล และผูบ้รหิารทางการพยาบาล เขา้รว่มการประชมุจ านวน 250 คน 
และจดัใหม้กีจิกรรมกลุม่ยอ่ยเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ รวมถงึน าเสนอแนวทางในการพฒันาด้านจรยิธรรมทาง                  
การพยาบาล ในประเด็นต่าง ๆ   เชน่ ความเสีย่งทางจรยิธรรม ความเสีย่งของใคร?, ประเด็นขดัแยง้ทางจรยิธรรมการตัดสนิใจเชงิจรยิธรรม และระบบกลไก
จรยิธรรม : เครือ่งมอืสง่เสรมิจรยิธรรมและปอ้งกนัความเสีย่งทางจรยิธรรม จดัขึน้ ณ หอ้งประชมุสภาการพยาบาลเมือ่วนัท่ี 27 - 29  มนีาคม 2562 

อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจ ากดั รุ่นท่ี 1” 

ดูงานสภาการพยาบาล 
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 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้า
ศึกษาดูงานการด าเนินงานของสภาการพยาบาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการพยาบาลในประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
วิชาชีพของสภาการพยาบาล รวมทั้งกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : ให้สมาชิกด าเนินการขอรับรองหนว่ยคะแนนรายบุคคล ดังนี ้ 
  การขอรับรองหนว่ยคะแนนรายบุคคล 

 การขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล เป็นการขอรับรองหน่วยคะแนนในกิจกรรม  
การศึกษาต่ อ เนื่ อ งสาขาพยาบาลศาสตร์  ที่ ไ ม่ ใ ช่หลั กสู ตร / โครงการ /การอบรมที่                      

สภาการพยาบาลให้การรับรอง หน่วยคะแนนแล้ว เช่น การศึกษาต่อทางการพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา               
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การอบรมทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดโดยหน่วยงานที่สภาการพยาบาล
ไม่ได้รับรองการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ/การเสนอผลงานในต่างประเทศ การตพีิมพ์บทความทางการพยาบาล หรือการเป็น
อาจารย์ผู้สอนดา้นการพยาบาลที่มิใช่งานประจ า ฯลฯ  

 สมาชิกสามารถขอรบัรองหนว่ยคะแนนจากกจิกรรมดงักลา่วขา้งตน้ไดโ้ดย ยืน่ค าขอผ่าน “เวบ็แอปพลเิคชัน่บรกิารสมาชกิ”  
ใน www.tnmc.or.th โดยมขีัน้ตอนการยืน่ค าขอ ดงันี ้
 

  1. Log in เขา้ระบบเวบ็แอปพลเิคช่ันบรกิารสมาชิก ใน www.tnmc.or.th  
  2. ยืน่ค าขอรบับรกิาร เรือ่ง “การขอรบัรองหนว่ยคะแนนจากการเสนอผลงานรายบคุคล” 

  3. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูตามแบบฟอรม์ ศ.น.พย. 4 

  4. คลกิพมิพเ์อกสาร และจดัสง่มายงัสภาการพยาบาล พรอ้มเอกสารแนบตามทีร่ะบใุนแตล่ะกจิกรรม 
 

 ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งฯ จะตรวจสอบเอกสาร พจิารณาหนว่ยคะแนน บนัทกึหนว่ยคะแนนในระบบ และแจง้กลบัใหส้มาชิก
ทราบทาง E-mail  สมาชิกสามารถเขา้ไปตรวจสอบสถานะการด าเนนิงานและหนว่ยคะแนน ทางเวบ็แอปพลเิคช่ันบรกิารสมาชิก 

Q : ไปประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล จัดโดยหน่วยงาน/สถาบันที่ไม่ได้เป็นสถาบันหลัก
หรือสถาบันสมทบในการจัดการศกึษาต่อเนื่องท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรอง สภาการพยาบาลจึง
ไม่ได้พิจารณาหน่วยคะแนนให้สถาบันท่ีจัด พยาบาลท่ีไปร่วมประชุมจะได้หน่วยคะแนนไหมคะ และ
ต้องท าอย่างไร 

ดูงานสภาการพยาบาล 
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       เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2561  เวลาประมาณ  23.00 น. ขณะที่นางมาลี สมรักษ์ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช พักผ่อนอยู่
ภายในบ้าน ในหมู่บ้านการเคหะ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ยินเสียงเอะอะ
หน้าบ้าน สามีของนางมาลีได้เปิดม่านหน้าต่างห้องนอนเพื่อดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เห็น
มีคนยืนอยู่หน้าบ้านหลายคน จึงปลุกนางมาลีให้ลงไปสอบถามเหตุการณ์ด้วยกัน ชาวบ้าน
บอกว่ามีคนถูกท าร้ายร่างกายนอนอยู่บนถนนหน้าบ้าน หลังจากประเมินสถานการณ์แล้ว
เห็นว่าปลอดภัย จึงรีบไปดูอาการผู้บาดเจ็บ พบผู้บาดเจ็บเป็นเพศชายนอนคว่ าหน้าข้าง
มอเตอร์ไซต์จมกองเลือด ไม่รู้สกึตัว เสียงหายใจครดืคราด จับชีพจรได้ มีแผลที่ศีรษะ จึงได้
บอกสามีให้โทรหามูลนิธิที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด ขณะเดียวกันตัวนางสุมาลีเองได้โทร 
1669 ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการนี้ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่นางสุมาลี
ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อขอทีม Advance Life Support สนับสนุน ระหว่างรอทีมช่วยเหลือนั้น                
ได้ท าการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ระหว่างการน าส่งผู้บาดเจ็บโดยรถมูลนิธิฯ             
นางสุมาลียังคงดูแลให้การพยาบาลผู้บาดเจ็บ  พร้อมทั้งได้ประสานรถพยาบาลของ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  เพื่อถามพิกัดที่อยู่ รายงานอาการ และส่งต่อ
ผูบ้าดเจ็บให้กับพยาบาลประจ ารถพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย  

ชื่อ:     นางมาลี สมรักษ์ 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

      เมือ่วนัศกุรท์ี ่22 มถินุายน 2561 เวลาประมาณ 18.00 น. ระหวา่งทางที ่พ.ต.ท.หญงิ ศริพิร สี
ตะโสภา ก าลงัเดนิทางกลบับา้นทีจ่งัหวดัสงิหบ์รุ ี เหน็รถมลูนธิปิอเตก็ตึง๊จอดอยูแ่ละมผีูค้นมงุอยูฝ่ัง่
ตรงขา้มของถนน คดิวา่นา่จะเกดิอบุตัเิหต ุ จงึไดจ้อดรถแลว้วิง่ขา้มถนนไปฝัง่ตรงขา้ม พบผูป้ระสบ
เหตนุอนอยูก่ลางถนน รูส้กึตวัด ีถามตอบรูเ้รือ่ง มบีาดแผลบรเิวณหนา้ผาก คางขวา แขนขวาขยบั
ไมไ่ด ้จงึไดแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีม่ลูนธิฯิ ดงักลา่ววา่ เปน็พยาบาลทีโ่รงพยาบาลต ารวจ จากนัน้จงึไดเ้ขา้
ไปประเมนิอาการคนไขเ้พิม่เตมิ และไดท้ าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ใส ่ hard collar ดามบรเิวณ
แขนขวา ปดิแผลทีศ่รีษะกบัทีบ่รเิวณคาง เมือ่ปฐมพยาบาลเรยีบรอ้ยแลว้จงึเคลือ่นยา้ยผู้ประสบ
เหตขุึน้รถมลูนธิฯิ เพือ่น าสง่โรงพยาบาลอนิทรบ์รุตีอ่ไป 

ชื่อ:     พ.ต.ท.หญิง ศิรพิร สตีะโสภา 
ต าแหนง่:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลต ารวจ  
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เดือนกนัยายน 2561 
วนัจนัทร์ที ่3 กนัยายน 
     1. ประชุมคณะท างานโครงการพฒันานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ที ่18/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา              
เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร  
 

วนัองัคารที ่4 กนัยายน  
     1. ประชุมคณะท างานโครงการพฒันานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ที ่19/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา              
เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     2. กรรมการออกขอ้สอบไดด้ าเนนิการประชุมเพือ่ออกขอ้สอบ ส าหรบัการสอบ
ปากเปลา่ APN สาขาการใช้ยาระงับความรูส้กึ ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร  
     3. ประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมทางการพยาบาล เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มในการจดัประชุมวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 33 ป ีสภาการพยาบาล 
โดยม ีรศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมศนูยจ์รยิธรรมฯ  
     4. ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตรศ์กึษาและเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา
พยาบาลแหง่ชาต ิวาระ พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ที ่1/2561 เพือ่เตรยีมการจดัประชุม
พยาบาลศาสตรศ์กึษาแหง่ชาต ิและตดิตามความกา้วหนา้ของคณะอนกุรรมการยอ่ย
ทีข่บัเคลือ่นประเดน็ยทุธศาสตรต์า่ง ๆ โดยม ีรศ.ดร.ทศันา บญุทอง เปน็ประธาน           
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     5. ประชุมวิสามัญสมาพันธ์วิชาชีพ เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ
พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา รวมทัง้ประเมนิผลและสรปุแนวทางการด าเนนิงาน
ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพต่อไป โดยมี นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายก                 
สภาทนายความ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม รศ.ดร.ทศันา บญุทอง  
 

วนัพุธที ่5 กนัยายน  
     1. คณะอนกุรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวน 
กรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถกูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชีพ เพ่ือน า            
เขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยม ีนางสาววาณรีตัน ์             
รุง่เกยีรตกิลุ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทราภา  
     2. คณะกรรมการสง่เสรมิจรยิธรรมการปฏบิตัวิชิาชีพและการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
สภาการพยาบาล จดัประชุมวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 33 ป ีสภาการพยาบาล 
เรือ่ง “ความทา้ทายทางจรยิธรรมในการพยาบาลยคุ Thailand 4.0” ขึน้ระหวา่ง
วนัที ่5-7 กนัยายน 2561 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายก            
สภาการพยาบาล เปน็ประธานเปดิการประชุม พรอ้มทัง้มอบรางวลัแกพ่ยาบาล
ผูก้ระท าความดใีนโครงการธนาคารความด ีรางวลัแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการพฒันา
ระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล และรางวลัแนวปฏบิตัท่ีิดดีา้นการบรูณา
การหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารบรกิารพยาบาล ณ หอ้งประชุมราชนครนิทร ์ 
 

วนัพฤหสับดีที ่6 กนัยายน  
     1. สภาการพยาบาลจดัพธิที าบญุเลีย้งพระเนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา
สภาการพยาบาล ครบรอบ 33 ปี โดยม ีผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ                     

 

 

สภาการพยาบาล เปน็ประธานในพธิ ีเพือ่รว่มร าลกึถงึคณาจารยแ์ละบคุลากร              
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทีม่ีบทบาทส าคัญในการสถาปนา                
สภาการพยาบาล รวมทัง้สรา้งความตระหนกัให้มคีวามภาคภูมใิจในวชิาชีพ                   
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ                
การผดงุครรภ ์ตวัแทนจากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ เขา้รว่มพธิอียา่งพรอ้มเพรยีง               
ณ อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล 
     2. คณะกรรมการสง่เสรมิจรยิธรรมการปฏบิตัวิชิาชีพและการคุม้ครองผูบ้รโิภค
สภาการพยาบาล จดังานนทิรรศการแสดงผลงานวชิาการในงานประชุมวชิาการเรือ่ง 
“ความทา้ทายทางจรยิธรรมในการพยาบาล ยคุ Thailand 4.0” โดยไดร้บัเกยีรตจิาก
ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานเปดิงาน ซึง่มี
หนว่ยงานทางการพยาบาลตา่ง ๆ  ใหค้วามสนใจสง่ผลงานวจิยัเขา้รว่มแสดง จ านวน
ทัง้สิน้ 37 เรือ่ง มผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลัในประเภทแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการพฒันา
ระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล 3 รางวลั และแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้น                    
การบรูณาการหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารบรกิารพยาบาล/การจดัการศกึษา 
2 รางวลั ณ หอ้งโถงช้ัน 7 อาคารนครนิทรศร ี   
     3. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุอปุนายก
สภาการพยาบาลคนที ่1 พรอ้มดว้ยตวัแทน 10 สภาวชิาชีพ ในนามสมาพนัธ ์                
สภาวชิาชีพแหง่ประเทศไทย เดนิทางเขา้พบนายวษิณ ุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี
ณ ท าเนยีบรฐับาล เพือ่แสดงจดุยนืคดัคา้นบางมาตราใน (รา่ง) พระราชบญัญตั ิ            
การอดุมศกึษา ซึง่นายวษิณ ุเครอืงาม ไดร้บัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอของ
สมาพนัธส์ภาวชิาชีพแหง่ประเทศไทย โดยจะน าเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตรี
ตอ่ไป 
วนัศกุร์ที ่7 กนัยายน  
     1. คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล น านกัศกึษาพยาบาลแลกเปลีย่น 
จาก Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 คนกับนักศึกษา
ปรญิญาโทหลกัสตูรนานาชาตขิองมหาวทิยาลยั จ านวน 8 คน เขา้ศกึษาดงูาน               
สภาการพยาบาลและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ                  
สภาการพยาบาลในการพัฒนาวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภฯ์” โดยม ี                    
รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์เปน็วทิยากร ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     2. ศ.เกยีรตคิณุ สมจติ หนเุจรญิกลุ บรรณาธกิารวารสาร Pacific Rim Interna-
tional Journal of Nursing Research พรอ้มคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อ submit 
วารสารเขา้สูฐ่านขอ้มลู Scopus ณ หอ้งประชุมช้ัน 2 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 
     3. คณะอนกุรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวน 
กรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถกูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชีพ เพือ่น า            
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี ศ.เกียรติคุณ               
ดร.พิมพ์พรรณ ศลิปสวุรรณ  เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทราภา  
     4. ประชุมคณะท างานโครงการพฒันานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ที ่20/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา              
เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
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     5. คณะท างานจดัท าหลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของ            
สภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ 
ประชุมเพือ่พฒันาหลกัสตูรและแนวปฏบิตัทิางการพยาบาล (CNPG) ทีเ่กีย่วกบั           
การพยาบาลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ โดยม ี รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม 
ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วนัเสาร์ที ่8 กนัยายน  
     1. ประชุมคณะท างานโครงการพฒันานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ที ่20/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา              
เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมคณุอุดม สภุาไตร  
 

วนัจนัทร์ที ่10 กนัยายน  
      1. ประชุมคณะอนกุรรมการผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชิกสภาการพยาบาล  
ครัง้ที ่1/2561 โดยม ีรศ.พรจนัทร ์สวุรรณชาต เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม                
ดร.วรรณวไิล จนัทราภา  
     2. ประชุมคณะท างานวจิยับทบาทความรบัผดิชอบของทมีพยาบาลในการ
บรกิารระดับปฐมภมู ิครัง้ที่ 5/2561 โดยม ีรศ.ดร.สวุรรณา จนัทรป์ระเสริฐ                
เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
วนัองัคารที ่11 กนัยายน  
     1. ประชุมคณะกรรมการโครงการพยาบาลผูจ้ดัการระบบสขุภาพ กรณกีารดแูล
ระยะยาวในผู้สงูอาย ุเพื่อวางแผนในการจดัท าสมัชชาพยาบาลต่อไป โดยม ี               
รศ.ดร.ขนษิฐา นนัทบตุร เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร. วรรณวไิล จนัทราภา  
     2. ประชุมคณะท างานพจิารณาการจดัท ารา่งประกาศสภาการพยาบาล เรือ่ง 
มาตรฐานการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ครัง้ที ่2/2561 โดยม ีรศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุ                 
เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     3. สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
พรอ้มดว้ยผูแ้ทนองคก์รพยาบาล 10 องคก์ร อาท ิชมรมพยาบาล รพ.สต. แหง่
ประเทศไทย เขา้รว่มประชุมแสดงความคดิเหน็กบักระทรวงสาธารณสขุ ตอ่ปญัหา
เรือ่ง (รา่ง) พระราชบญัญตัยิา ณ หอ้งประชุมส านกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ  
     4. คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ ช้ันปีที่ 1                        
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เขา้ศกึษาดงูานสภาการพยาบาล
และเยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตขุองสภาการพยาบาล โดยไดร้บัเกยีรติ
จาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์เปน็วทิยากรบรรยาย  
 

วนัพุธที ่12 กนัยายน 
     1. งานวทิยาลยัพยาบาลและผดงุครรภช้ั์นสงูแหง่ประเทศไทย สภาการพยาบาล
จดัสอบข้อเขยีนเพือ่รบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนมุตัแิสดงความรูค้วามช านาญ               
เฉพาะทาง ในวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ประจ าป ี2561 ณ หอ้งประชุม 
พลเอกนายแพทยส์งิหา-พลตรหีญงิคณุหญงิอศันยี ์เสาวภาพ   
วนัพฤหสับดีที ่13 กนัยายน  
     1.  ประชุมคณะกรรมการด า เนินงานสภาการพยาบาล วาระ                         
พ.ศ. 2561-2562 เพือ่ตดิตามผลการด าเนนิงาน รวบรวมเสนอตอ่ท่ีประชุม ....อ่านต่อหน้า 15  

 

 

คณะกรรมการสภาการพยาบาลตอ่ไป โดยม ีผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เปน็ประธาน ณ 
หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     2. ด าเนนิการสอบปากเปลา่ (กรณศีกึษาและวจิยั) ส าหรบัผูม้สีทิธสิอบเพือ่รบั
หนงัสอือนมุตัแิสดงความรูค้วามช านาญเฉพาะทาง ในวชิาชีพการพยาบาลและ           
การผดุงครรภ์ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน ประจ าปี 2561 จ านวน 3 คน โดยม ี                
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า เปน็ประธานการสอบ ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
    3. ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 10 เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง           
กรณสีมาชิกสภาการพยาบาลถกูกลา่วหาวา่ ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชีพ                
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยม ี                        
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร. วรรณวไิล จนัทราภา  
 

วันศกุร์ที ่14 กนัยายน  
    1. ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกยีรตคิณุไทยและไฟ-โอเมกา ครัง้ที ่
5/2561 โดยม ีรศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ นายกสมาคมพยาบาลเกยีรตคิณุไทยและ 
STTI Phi Omega-at-Large Chapter เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร              
ทวลีาภ  
    2. ประชุมคณะกรรมการก ากบันโยบายสภาการพยาบาล ครัง้ที ่7/2561 โดยม ี
รศ. ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมคณุอดุม 
สภุาไตร   
    3. ส านกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาล จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพใหแ้กบ่คุลากร
ของสภาการพยาบาล โดยไดร้บับรกิารจากโครงการพฒันาบรกิารตรวจสขุภาพ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย ณ หอ้งประชุมพลเอกนายแพทยส์งิหา-             
พลตรหีญงิอสันยี ์เสาวภาพ สภาการพยาบาล 
 

วนัจนัทร์ที ่17 กนัยายน  
    1. ประชุมคณะท างานเกีย่วกบัการพฒันาระบบคณุภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ               
ครัง้ที ่6/2561 โดยม ีรศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร             
ศรสีพุรรณ  
    2. ประชุมเตรยีมการจดัเวทพีฒันานโยบายทีส่นบัสนนุการพฒันาบทบาท
พยาบาลผูจ้ดัการระบบการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุกรณกีารดแูลระยะยาว ซึง่จดัขึน้
ระหวา่งวนัที ่25-26 กมุภาพนัธ ์2562 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนช่ัน 
กรงุเทพฯ โดยม ีรศ. ดร.ขนษิฐา นนัทบตุร เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมคณุอดุม         
สภุาไตร 
 

วนัองัคารที ่18 กนัยายน  
    1. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ                       
การด าเนินงานของสภาการพยาบาล ครั้งท่ี 4 /2561 โดยมีนางประภัสสร               
พงศพ์นัธุพ์ศิาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วนัพุธที ่19 กนัยายน  
    1. ประชุมคณะกรรมการประชาสมัพันธส์ภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 
ครัง้ที ่2/2561 โดยม ีรศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล            
เปน็ประธาน  ณ หอ้งประชุมวจิติร ศรสีพุรรณ  



 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน  
    1. คณะอนกุรรมการสอบสวนประชมุสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวน 
กรณีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ               
เพือ่น าเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยม ี ดร.อนงค์นุช 
ภูยานนท์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา  
    2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.สุปาณี 
เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันแถลงข่าว
โครงการพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 
“Nurse run for health” ในวันที่  28  ตุ ล าคม 2561 พร้ อมกั น                
ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  
 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน  
    1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น              
องค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรี             
นครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสิน                
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา -ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน                
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธาน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา                 
บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการมูลนิธิฯ                  
เฝ้าทูลละอองพระบาท รอรับเสด็จ ส าหรับปีนี้ มีหน่วยงานด้านวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากทั่วโลก เสนอประวัติและผลงานของ            
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวน 22 ราย              
จาก 18 ประเทศ ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ดร .อฟาฟ อิบราฮิม  เมลิส  ( Professor Emeritus Dr. Afaf I. 
MELEIS) ชาวสหรัฐอเมริกา 
    2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธี
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี             
พ.ศ. 2561 ในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2561 ณ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ 
ในพระบรมมหาราชวัง   
 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  
    1 .  สภ ากา รพยาบ าล  น า โ ด ย  น า งน วลขนิ ษฐ์  ลิ ขิ ต ลื อ ช า                
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล          
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี     
    2. สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์
สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน           
วันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศิริราช 
 

วันอังคารที่ 25 กันยายน  
    1. ประชุมพิจารณามาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ โดยมี
นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร                  
ศรีสุพรรณ  
    2. ประชุมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางการพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อ านวยการ              
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  สภาการพยาบาล                
ณ ห้องประชุม ศน.พย. ช้ัน 5  
 

วันพุธที่ 26 กันยายน  
    1. ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
ต้นแบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง              
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติ           
การทางการพยาบาล (CNPG) ที่เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง            
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล 
จันทราภา  
    2.  ผศ.อังคณา สริยาภรณ์  เลขาธิการสภาการพยาบาล และ               
รศ.ดร. อรพรรณ  โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล แถลงข่าว 
กรณีคลิปนาทีพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก                  
เพื่อแสดงความเสียใจและยืนยันจะด าเนินการตามขั้นตอนในกระบวนการ
สอบสวนทางจริยธรรมต่อพยาบาลที่ปรากฏในคลิป ณ ห้องประชุม              
ดร.ทัศนา บุญทอง 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน  
    1. สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 4  
 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน  
    1.  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน            
การศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561 -2565 โดยมี                    
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ      
    2. ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 
ครั้งท่ี 8/2561 มีประเด็นส าคัญ อาทิ แนวทางการปฏิบัติส าหรับพยาบาล
วิชาชีพในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  โดยมี             
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง   

15 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน 2562  



 

 
 
 
 
 
 

 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  

Thailand Nursing and Midwifery Council 

ส านกังานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครนิทรศร ี(ในบริเวณกระทรวง

สาธารณสขุ) ถนนตวิานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000                                                   

โทรศพัท์ 0 2596 7500 โทรสาร 0 2589 7121 www.tnmc.or.th                                           
Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of 
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