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นายกสภาการพยาบาล 

พี่ๆ  ทีเ่คารพ เพือ่นๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

 เดือนกรกฎาคม – สงิหาคม 2562 เปน็เดอืนทีผู่้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ         
การผดุงครรภ์ ร่วมกับประชาชนชาวไทย มีความปิติยินดี ชื่นชมโสมนัส เนื่องในวันที ่                  
28 กรกฎาคม 2562 เปน็วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ี           
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั และวนัที ่12 สงิหาคม 2562 เปน็วนัเฉลมิ                 
พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง 

สภาการพยาบาลพรอ้มกบัผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภท์ัว่ประเทศ ขอนอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่มถวายพระพร  
ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 
 

 จดหมายข่าว เดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2562 ตีพิมพ์กจิกรรมของสภาการพยาบาลในชว่ง 2 เดอืนทีผ่่านมา ซึ่งเป็น
กจิกรรมทีเ่ปน็ภารกจิของสภาการพยาบาล อาท ิการจดัประชมุวชิาการเรือ่งจรยิธรรมวชิาชพีกบัการถกูรอ้งเรยีน การปกปอ้งและ
ผดงุความเปน็ธรรมแกผู่ป้ระกอบวชิาชพีพยาบาล เปน็ตน้ ในสว่นของเนือ้หายงัมุง่ไปทีเ่รือ่งของพยาบาลปลอม ซึง่สรา้งความเสยีหาย
แกว่ชิาชพี นอกจากผดิกฎหมาย ผดิจรยิธรรมแลว้ ยงัมผีลกระทบตอ่ชอ่งทางในการประกอบวชิาชพีอกีดว้ย ขอให ้พ่ี เพ่ือน และ
นอ้งๆ ชว่ยกนัดแูลวชิาชพี อยา่ใหพ้ยาบาลปลอมเขา้มาท างาน เพราะจะเกดิอนัตรายตอ่ประชาชนผูร้บับรกิาร และขอใหพ้ยาบาล      
ทกุคนมคีวามส านกึ อยา่จดัหาพยาบาลปลอมสง่ไปปฏบิตังิานในฐานะพยาบาลวชิาชพี ซึง่เปน็ความผดิตามกฎหมายอาญา และเปน็
การกระท าผดิจรยิธรรมแหง่วชิาชพีอกีดว้ย  
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลรว่มบนัทึกเทปโทรทัศนก์ลา่วอาเศยีรวาท ถวายพระพรชยัมงคล รชักาลท่ี 10 

 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล และ
ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล                        
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

สภาการพยาบาลรว่มพธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก รชักาลท่ี 10 

 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2562 สภาการพยาบาล น าโดย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล                   
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข              
โดยพิธีดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข น าคณะผู้บริหาร                    
และเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมเปิดโครงการ               
“ใต้ร่มพระบารมี น้อมน าสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                          
ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

สภาการพยาบาลรว่มนอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี 
เนือ่งในวนัคลา้ยวนัเสดจ็สวรรคต 

 สภาการพยาบาล น าโดย รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาล              
ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล 
นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี            
เ พ่ือน้อมร าลึ ก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อวิ ชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์                      
โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการ มูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี                       
ณ ห้องพิธี ชั้น 10 ส านักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลรว่มแสดงความยนิดแีดค่ณะกรรมการสภาการพยาบาลทีไ่ดร้บัรางวลัในโอกาสตา่ง  ๆ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาการพยาบาล มอบของ           
ที่ระลึก เพ่ือร่วมแสดงความยินดีแด่กรรมการสภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์               
ที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่างๆ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2562 ดังนี้ 
 

 1. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร  
           ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาพยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข 
        2. นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย  
            ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อ านวยการกองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
        3. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี      
            ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภทสรรหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        4. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล   
            ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ าปี 2562 ผู้น าการพยาบาลระดับนโยบาย 
        5. ดร.จงกลณี จันทรศิริ  
            ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ าปี 2562 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
        6. นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์  
            ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ าปี 2562 สาขาการพยาบาลในชุมชน  
        7. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  
            ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ าปี 2562 สาขาการพยาบาลในชุมชน  

สภาการพยาบาลรว่มแสดงความยนิดแีดผู้่ท่ีไดร้บัรางวลัสตรไีทยดเีดน่ ประจ าป ี2562 

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน     
“วันสตรี ไทย ประจ าปี  2562” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี                  
สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดยมีผู้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น 
ประจ าปี 2562 จ านวน 150 ราย โอกาสนี้ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ         
สภาการพยาบาล พร้อมด้วย นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าส านักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

แด่ รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี และ ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ               
ในโอกาสที่ ได้รับรางวัลสตรี ไทยดี เด่น ประจ าปี  2562                  
เ นื่ อ ง ใ น วั น ส ต รี ไ ท ย  ณ  ห้ อ ง ร อ ยั ล  จู บิ ลี่  บ อ ล รู ม                          
ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี   
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  การบอกเลิกสัญญาจัดหาพยาบาลประจ าห้องปฐมพยาบาลของห้างยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย              
ท าให้ช่องทางการท างานพิเศษหรืออาจเป็นงานหลักของพยาบาลบางคนหายไปเป็นจ านวนมาก ถ้าประมาณจาก
สาขาของห้างยักษ์ใหญ่ดังกล่าวจะมีสาขาในประเทศไทยนับ 100 แห่ง  โดยห้างฯ เริ่มจากการลดพนักงานห้างฯ             
ในห้องลงเหลือไม่เกิน 120 คนต่อสาขา และหาสถานพยาบาลเอกชนในบริเวณใกล้เคียงท่ีตั้งของห้างฯ เพื่อให้บริการ
แก่พนักงานของห้างฯ แทนห้องปฐมพยาบาลท่ีจะหยุดให้บริการแก่พนักงานพร้อม ๆ กับการเลิกจ้างพยาบาลประจ า
ห้องปฐมพยาบาล 
 

 สาเหตุส าคัญของปัญหาข้างต้น คือ 
      1. การปรับลดขนาดของห้างฯ ลง เนื่องจากความนิยมการซื้อสินค้าออนไลน์เข้ามาแทนท่ีการเดินทางไป 

ซื้อของท่ีห้างฯ ด้วยตนเองของผู้บริโภค 
      2. การใช้บริการห้องปฐมพยาบาลพนักงานใช้บริการน้อยมาก เพราะบริการท่ีให้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหา

สุขภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเป็นเร่ืองการปฐมพยาบาลขั้นต้นเท่านั้น 
      3. ปัญหาพยาบาลปลอม คือมีการจัดหาบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าไปท างาน                

ในต าแหน่งพยาบาล ท าให้งานบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่มั่นใจ                
ในความปลอดภัยที่ได้รับ  

 

 ปัญหาพยาบาลปลอม จากคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาการพยาบาล พบว่า ผู้จัดหาพยาบาลไป
ประจ าห้องปฐมพยาบาล ร้อยละ 80 ผู้จัดหาเป็นพยาบาล และรู้เห็นหรือสนับสนุนการจัดหาพยาบาลปลอมไป
ปฏิบัติงานในห้องปฐมพยาบาล จะโดยการสวมสิทธิของเจ้าของใบอนุญาตเดิม หรือการท าใบอนุญาตปลอมขึ้น             
ท้ังฉบับ กรณีดังกล่าวก็เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม และเป็นการท าลายวิชาชีพของตนเอง 
 

 จากปัญหาข้างต้น คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้กระท าความผิดลักษณะ
ดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี และอาจพิจารณาเผยแพร่การพักใบอนุญาตในจดหมายข่าวสภาการพยาบาล รวมท้ัง                
บน website ของสภาการพยาบาล เพ่ือแจ้งให้สาธารณะทราบโดยท่ัวกันด้วย  
 

 ทั้งนี้ นอกจากพยาบาลปลอมได้สร้างความเสียหาย ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม และกระทบต่อภาพลักษณ์
วิชาชีพแล้ว ยังกระทบไปถึงช่องทางการประกอบวิชาชีพอีกด้วย 

  



 

 

ข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 

 บริษัทแห่งหนึ่ง ท าหนังสือขอให้สภาการพยาบาล
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล                    
และการผดุงครรภ์ ของพยาบาลประจ าห้องปฐมพยาบาล                   
ด้ ว ยมี ข้ อ ส งสั ย ในประสิ ท ธิ ภ าพของพยาบาลผู้ นั้ น                
จากการตรวจสอบ พบว่ า ใบอนุญาตดั งกล่ า ว เป็ น
ใบอนุญาตปลอม สภาการพยาบาลได้ประสานกลับไปยัง
บริษัทเพ่ือขอตรวจสอบข้อเท็จเกี่ยวกับการจัดหาพยาบาล
ประจ าห้ อ งปฐมพยาบาล  และขยายผลตรวจสอบ
ใบ อ นุ ญ า ต ข อ ง พย า บ า ลอื่ น ๆ  ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ง า น ห้ อ ง                
ปฐมพยาบาลดังกล่าวด้วย  
 

 ผลการตรวจสอบพบใบอนุญาตปลอม 4 ใบ บริษัท              
ให้ข้อเท็จจริงว่าการจัดหาพยาบาลเป็นการจัดหาผ่าน                  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแห่งหนึ่ ง  ซึ่ งมีพยาบาลวิชาชีพเป็น
เจ้าของ พยาบาลปลอมทั้งหมด 4 คนเป็นเพียงผู้ส าเร็จ
หลักสูตรผู้ช่ วยเหลือดูแลผู้ป่ วย และปฏิบัติ งานแห่ ง
เดียวกันกับพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท 
 

การด าเนินคดีอาญา 
 

 พยาบาลปลอมทั้ง 4 คน ถูกด าเนินคดีอาญาข้อหา 
แสดงตนหรือประกอบวิชาชีพโดยไม่ ได้ขึ้ นทะเบียน                 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์               
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  และความผิดฐานปลอม
และใช้ใบอนุญาตปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

 ส าหรับพยาบาลวิชา ซึ่งเป็นผู้จัดหาพยาบาลปลอม            
ไปท างานในบริษัท ถูกด าเนินคดีอาญา ฐาน สนับสนุน                
การปลอมและใช้ใบอนุญาตปลอม โดยบริษัทร่วมด าเนิน   
คดีอาญาฐานฉ้อโกงด้วย 
 

สาเหตุ 
 ขาดจิตส านึกที่ดี ต่อวิชาชีพ 
 ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 ขาดความสุจริตในการประกอบวิชาชีพ 

 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: ส่งพยาบาลปลอมไปนั่งห้องปฐมพยาบาลในโรงงาน 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 

   หมวด 1 บททั่วไป  
 ข้อ 4  “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมด ารงตนให้สมควร
ในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง”  
 ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือ
กระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ” 
 

ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง 
 

  เป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ม าต ร า  8 4  ผู้ ใ ด ก่ อ ใ ห้ ผู้ อื่ น ก ร ะท า ค ว า มผิ ด ไ ม่ ว่ า              
ด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือ           
ด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิด 
 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
 

    เป็นการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา ฐานสนับสนุนให้
บุคคลซึ่งมิได้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ                
การผดุงครรภ์ ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นปลอมและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
ปลอม อันเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายอาญาและท าให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ อันเป็นการกระท าผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฯ  ข้อ 4 และ ข้อ 6 
เห็ นควรลง โทษ พัก ใช้ ใบอนุญาตประกอบวิ ช าชีพ              
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี           
ตามมาตรา 41 วรรคสาม (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยขี้ขาดให้               
พัก ใช้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ              
การผดุงครรภ์ เป็นระยะเวลาหนึ่ งปี  ตามมาตรา 41              
วรรคสาม (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
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        คณะอนกุรรมการผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชกิสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล 
ไดจ้ดัการประชมุวชิาการเรือ่ง “จรยิธรรมวชิาชพีกบัการถกูรอ้งเรยีน การปกปอ้งและผดงุ
ความเปน็ธรรมแกผู่ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือทบทวนความรู้
การใชจ้รยิธรรมและกฎหมายในการประกอบวชิาชพีทีส่ามารถใหก้ารปกปอ้งและผดงุความ
เปน็ธรรมแกผู่ใ้ชบ้รกิารและผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลไดส้รา้งความเขา้ใจและสรา้ง
ความตระหนกัเก่ียวกับปญัหาตลอดจนสถานการณท์ีเ่กิดขึน้ตอ่การประกอบวชิาชพี 
รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการน าความรูจ้ากการถอดบทเรยีนจากสถานการณท์ีเ่กดิขึน้     
เพ่ือน าไปใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัทิัง้ในเชงิปอ้งกนัและแกไ้ขขณะเผชญิปญัหา                  

สภาการพยาบาลจดัการประชมุวชิาการเรือ่ง จรยิธรรมวชิาชพีกบัการถกูรอ้งเรยีน  
การปกปอ้งและผดงุความเปน็ธรรมแกผู้่ประกอบวชิาชพีการพยาบาล  

 ส าหรับการประชุมวชิาการเรือ่ง “จรยิธรรมวชิาชพีกบัการถกูรอ้งเรยีน การปกปอ้งและผดงุความเปน็ธรรมแกผู่ป้ระกอบวชิาชพี               
การพยาบาล”  มกี าหนดจดัทัง้สิน้ 5 ครัง้ในป ีพ.ศ. 2562 นี ้โดยสภาการพยาบาลไดจ้ดัการประชมุในจงัหวดัตา่งๆ  แลว้  ดงันี ้
 ครัง้ที ่2  จดัขึน้เมือ่วนัเสารท์ี ่29 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชมุตากสนิมหาราช ชัน้ 3 โรงพยาบาลกรงุเทพจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี 
                       มผีูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์หค้วามสนใจเขา้รว่มประชมุกวา่ 200 คน  
 ครัง้ที ่3  จดัขึน้เมือ่วนัเสารท์ี ่20 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งประชมุ นพ.จ าลอง บอ่เกดิ ชัน้ 5 ตกึอ านวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา         
                       และวนัจนัทรท์ี ่22 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งประชมุภูพั่ฒน ์โรงพยาบาลเบตง จงัหวดัสงขลา  
                       มผีูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์หค้วามสนใจเขา้รว่มประชมุรวมทัง้สิน้กวา่ 370 คน  
          ครัง้ที ่4  จดัขึน้เมือ่วนัเสารท์ี ่17 สงิหาคม 2562 ณ หอ้งประชมุมติรภาพ โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่  
                       มผีูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์หค้วามสนใจเขา้รว่มประชมุรวมทัง้สิน้ 328 คน  
และส าหรบัครัง้ที ่5 จะมกีารจดัประชมุขึน้ในวนัเสารท์ี ่31 สงิหาคม 2562 ณ หอ้งประชมุฝา้ยค า วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนลี าปาง จ.ล าปาง 

ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที ่29 มิถุนายน 2562  
ณ โรงพยาบาลกรงุเทพจันทบุร ีจังหวดัจันทบุรี 

ครั้งที่ 3  วันเสาร์ที ่20 และวันอาทติยท์ี่ 22 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงพยาบาลหาดใหญ ่และโรงพยาบาลเบตง จังหวดัสงขลา 

ครั้งที่ 4  วันเสาร์ที ่17 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมมติรภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต         
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและประธาน
คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ และ
ผูท้รงคณุวฒุจิากหลากหลายสถาบนัรว่มเปน็วทิยากร
บรรยายใหค้วามรูใ้นประเดน็ทีน่า่สนใจในเรือ่งดงักลา่ว 
อาท ิ พยาบาลกบัการเผชญิเหตกุารณท์ีถ่กูรอ้งเรยีน                       
โดยผูใ้ชบ้รกิาร เมือ่พยาบาลเผชญิกบัการจดัการทีไ่มไ่ดร้บั               
ความเปน็ธรรมจากการปฏบิตัติามหนา้ที ่  



 

 

โดยทมีการพยาบาลทกัษะผสมผสานขึน้ในพ้ืนทีช่มุชน รวมทัง้ตดิตามประเมนิผลลพัธ ์ถอดบทเรยีนปจัจยัแหง่ความส าเรจ็และปจัจยัทีค่วรพัฒนา             
ในการพัฒนาระบบบรกิารพยาบาล เพ่ือจดัท าข้อเสนอการขยายศนูยบ์รกิารพยาบาลเพ่ือการดูแลสขุภาพชุมชนต่อไป โดยไดร้ับเกยีรต ิ              
จาก นางจนิดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบงั และนายธาน ีเกยีรตพิิพัฒนกลุ รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบงั ใหก้ารตอ้นรบั                
ณ ชมุชนบา้นหนองคลา้ใหม ่อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี
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สภาการพยาบาลเปดิโครงการพฒันาต้นแบบศนูยก์ารดแูลสขุภาพชมุชน  
ณ ชมุชนบา้นหนองคลา้ใหม ่อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

 ส าหรับโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชน             
บ้านหนองคล้าใหม่ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สภาการพยาบาลและภาคี
เครือข่ายได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จากการที่ในปัจจุบันรูปแบบ
บริการสุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และอยู่ระหว่าง 
การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีบทบาทชัดเจนในการดูแลสุขภาพชุมชน              
ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพมี              
ความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความจ าเป็นของการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ            
ในชุมชนโดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพในชุมชนและสามารถเสริมระบบการท างานของภาครัฐในการบริการ
ด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ของชุมชน เสริมสร้างกลไก            
การจัดบริการสุขภาพระดับชุมชนที่จ าเป็นและสอดคล้องกับวิถีของชุมชนนั้นๆ  
รวมไปถึงการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และผู้ที่มี                
ส่วนเก่ียวข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและจัดท า
ข้อเสนอการขยายศูนย์บริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน เพ่ือสุขภาพที่ดี
ของประชาชนในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ ต่อไป   

        เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง                    
นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานเปดิโครงการพัฒนาตน้แบบศนูยก์ารดแูลสขุภาพชมุชน 
โดยความรว่มมอืของสภาการพยาบาล มลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย สถาบนัการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งโครงการดังกล่าว                  
มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนาระบบบรกิารพยาบาลในการดแูลสขุภาพชมุชนใหป้ระชาชน              
ทกุกลุม่วยัในพ้ืนทีส่ามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ สรา้งตน้แบบในการดแูลสขุภาพชมุชน
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

        เมือ่วนัที ่13 มถินุายน 2562 ดร.ธรีพร สถริองักรู อปุนายกสภาการพยาบาล คนที ่2 เปน็ประธาน
เปิดการประชุมวิชาการ “ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด (สัญจรประจ าปี 2562):                             
สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” เขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธาน ี
พระนครศรอียธุยา สระบรุ ีลพบรุ ีสงิหบ์รุ ีอา่งทอง นครนายก) และกรงุเทพมหานคร ซึง่จดัขึน้ระหวา่ง
วนัที ่13-14 มถินุายน 2562  ณ หอ้งประชมุราชนครนิทร ์ชัน้ 4  อาคารนครนิทรศร ีการจดัประชมุครัง้นี้

สภาการพยาบาลจดัการประชมุวชิาการ “ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวดั (สญัจรประจ าป ี2562):  
สภาการพยาบาลกบัมาตรฐานวชิาชพี” 

 ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายก                         
สภาการพยาบาล  คนที ่2  ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณ ูพุกบญุม ีรองเลขาธกิารสภาการพยาบาล และ               
นางประภสัสร พงศพั์นธุพิ์ศาล กรรมการสภาการพยาบาล ไดใ้หเ้กยีรตบิรรยายในหวัขอ้ทีน่า่สนใจตา่ง ๆ  อาท ิสภาการพยาบาล องคก์รวชิาชพี
ทีท่กุคนตอ้งรูจ้กั แนวทางปฏบิตักิารพยาบาล: เครือ่งมอืในการคุม้ครองผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร การปฏบิตังิานเพ่ือลดความเสีย่งทางกฎหมาย             
และจรยิธรรม พรอ้มทัง้ตอบขอ้ซกัถามของสมาชกิและรบัฟังขอ้เสนอแนะของสมาชกิสภาการพยาบาลในการพัฒนาวชิาชพี โดยม ี                 
สมาชกิสภาการพยาบาลในเขตสขุภาพดงักลา่วใหค้วามสนใจเขา้รว่มประชมุกวา่  200  คน 

มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบันโยบายและทศิทางการพัฒนาวชิาชพีการพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกจิ
ของสภาการพยาบาล สรา้งตระหนกั ในการปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตม้าตรฐานและจรยิธรรมทางการพยาบาลและการผดงุครรภ ์รวมทัง้รบัทราบ
สถานการณแ์ละประเดน็ปญัหาทีม่ผีลกระทบ ตอ่วชิาชพีแกผู่แ้ทนสภาการพยาบาลและสมาชกิสภาการพยาบาล 

 รศ. ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานในการประชมุเตรยีมการ
ฝกึอบรมหลกัสตูรผูใ้หก้ารดแูล (Care giver) และเจา้หนา้ทีธ่รุการหอผูป้ว่ย (Ward Clerk)             
โดยม ีดร.สนัทนยี ์ผาสกุ รองอธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา และคณะ เขา้รว่มประชมุ              
ณ หอ้งประชมุ ดร.วเิชยีร ทวลีาภ สภาการพยาบาล เมือ่วนัที ่18 มถินุายน 2562 

สภาการพยาบาลรว่มกบัสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
ประชมุเตรยีมการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ให้การดแูล (Care giver) และเจา้หนา้ท่ีธรุการหอผู้ปว่ย (Ward Clerk) 

 ส าหรบัหลกัสตูรการเตรยีมการฝกึอบรมหลกัสตูรผูใ้หก้ารดแูล (Care giver) และเจา้หนา้ทีธ่รุการ
หอผูป้ว่ย (Ward Clerk) นัน้ เปน็หลกัสตูรทีจ่ดัท าขึน้ในความรว่มมอืระหวา่ง สภาการพยาบาลและ
สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา โดยผูใ้หก้ารดแูล (Care giver) และเจา้หนา้ทีธ่รุการหอผูป้ว่ย (Ward Clerk) 
เปน็สมาชกิในทมีทกัษะผสมผสานของพยาบาลวชิาชพี และเพ่ือใหก้ารดแูลผูป้ว่ย ผูเ้จบ็ปว่ยเรือ้รงั               
ระยะยาวและผูส้งูอาย ุไดม้กีารจดัการระบบการดแูลและรกัษาพยาบาลที่เหมาะสมสอดคลอ้ง                      
กบัความตอ้งการในปจัจบุนั ภายใตก้ารปฏบิตังิานของทมีทกัษะผสมผสานของพยาบาลวชิาชพี 
คณะกรรมการเตรยีมการฝกึอบรมฯ ไดร้ว่มกนัพิจารณาจดัท าหลกัสตูร วเิคราะหเ์นือ้หา วางนโยบาย            
เพ่ือบรหิารการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิพรอ้มทัง้วางแผนการประสานกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ
เพ่ือใหเ้ปน็แหลง่ในการฝกึปฏบิตัจิรงิ   
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 ส านัก งาน เลขาธิการคุ รุ สภา น าคณะผู้ แทนจากกลุ่ มรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรและกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จ านวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานการ
ด าเนินงานฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ของสภาการพยาบาล เกี่ยวกับ
กระบวนการรับรองปริญญา และกระบวนการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล 
พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และ รศ.สุปราณี อัทธเสรี ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาล
ด้านสอบความรู้ฯ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร
บรรยาย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา น าคณะผู้แทนจากกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร                                      
และกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานการด าเนินงานของสภาการพยาบาล 

 เมื่อวันที่  20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนชมรมพยาบาล APN กระทรวง
สาธารณสุข เข้าพบ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เพ่ือหารือใน              
ประเด็นปัญหาในการท างานและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
(advanced practice nurse: APN)  ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล             
คนที่ 2 รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาลและประธานผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสู งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการ              
สภาการพยาบาล เข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการ
ด าเนินงานของสภาการพยาบาล โดยนายกสภาการพยาบาลได้เน้นย้ าถึงการด าเนินการ 

ตัวแทนชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายกสภาการพยาบาล  
เพ่ือหารือประเด็นปัญหาในการท างานและความก้าวหน้าของ APN 

ในเรื่องดังกล่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และความส าคัญของการร่วมมือกันระหว่างสภาการพยาบาล สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
(ประเทศไทย) และชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ในอันที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของวิชาชีพต่อไป                 
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา รศ. ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล            
คนที่ 1 และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล                  
ให้ การต้ อนรั บคณะผู้ แทนจาก Indonesian National Nurses Association (INNA)            
West Java Province ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การด าเนินงาน และการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทาง              
การพยาบาลของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล                
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต ประธานกรรมการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย              
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล 

คณะผู้แทนจาก Indonesian National Nurses Association (INNA) West Java Province ประเทศอนิโดนีเซีย  
เข้าศกึษาดูงานศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล 
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สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : สภาการพยาบาลมีความเข้าใจและเห็นใจสมาชิกที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบ 
Web Application แต่เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการย่ืนค าร้องท าการต่างๆ ในช่องทางเดิมแล้ว และ
เปิดให้ยื่นค าร้องผ่านระบบ Web Application เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ขอแนะน าสมาชิกให้ขอให้ญาติหรือ
บุคคลที่รู้จักที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยด าเนินการลงทะเบียนแทน โดยสมาชิกควรอยู่และเรียนรู้
การลงทะเบียนด้วย  

          หากท่านมีปัญหาด้านการลงทะเบยีนหรอืกรอกข้อมูล สามารถปรกึษาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 
งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-596-7555-61  หรือ Email: member@tnmc.or.th 
หรอืมาติดต่อที่สภาการพยาบาล ในเวลาท าการ (เวลา 8.30-16.30 น. มีพักกลางวัน) 

Q : ได้รับจดหมายข่าวสภาการพยาบาลประจ าเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 มีข้อความเรื่องมีผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง 
ขอ complain เรื่องการต่ออายุผ่าน Web Application เนื่องจากตนเองอยู่ในยุค Baby Boom ไม่ถนัด
เรื่อง Web Application ท้ังๆ ท่ีพยายามแล้ว เป็นไปได้ท่ีกลุ่มนี้จะไม่ได้ต่ออายุ สภาการพยาบาล
น่าจะมีแนวทางส ารองส าหรับคนกลุ่มนี้บ้าง 

คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล 

 คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ              
สภาการพยาบาล เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของ
องค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียน เพ่ือขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ อีกทั้งมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ การพยาบาลหลังส าเร็จการศึกษา 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย  

นักศึกษาพยาบาล (2 ภาษา) ม. รงัสิต  
(9 กรกฎาคม 2562) 

นักศึกษาพยาบาล ม.ขอนแก่น 
(18 กรกฎาคม 2562) 

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วพบ.ต ารวจ 
(22 กรกฎาคม 2562) 

นักศึกษาพยาบาล วพบ.นพรัตน์วชิระ 
(23 สิงหาคม 2562) 

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยนานาชาตเิซนต์เทเรซา  
(23 สิงหาคม 2562) 

ดูงานสภาการพยาบาล 



 

 

         นางวิวรรธน์พร ชื่นอยู่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เคย
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2560 โดยปัจจุบันท า
ธุรกิจส่วนตัว ในช่วงเดือนมนีาคม 2561 ได้เดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับคณะทัวร์ 
บมจ.อลิอันซ์อยุธยา ขณะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินสายการบินไทย พนักงาน
ประจ าเครื่องประกาศถามว่ามีท่านใดเป็นแพทย์พยาบาล นางวิวรรธน์พรจึงได้แสดงตนว่าเป็น
พยาบาล สอบถามเหตุการณ์จากเจ้าหน้าที่พบว่ามีผู้โดยสารชาวไทยมายืนรอเข้าห้องน้ า                
จู่ๆ ผูห้ญิงท่านนีล้้มลงใบหนา้ฟาดประตูห้องน้ า มีบาดแผลและหมดสติ จึงได้ประเมินอาการพบ
ชีพจรเบา วัดความดันโลหิตต่ า 60/40 mmHg. เรียกผู้ป่วยไม่ตื่น ไม่ลืมตา ไม่ท าตามค าสั่ง 
ขณะที่ประเมินอาการอยู่นั้นมีผู้หญิงท่านหนึ่งแสดงตนว่าเป็นกุมารแพทย์ จึงได้ปรึกษากันว่า 
เคสนี้อาจมีภาวะ Hypoglycemia จึงให้เจ้าหน้าที่สายการบินประกาศหาที่เจาะน้ าตาลจาก
ผู้โดยสารท่านอื่น และเมื่อเจาะน้ าตาล DTX = 40 mg% จึงรีบท าการเปิดเส้นและ push glucose 
ผู้ โดยสารยังไม่ตื่น  BP เริ่มขึ้น จึงให้  glucose อีก จากนั้นคอยดูแลและสังเกตอาการ                    
ตลอดระยะเวลา 10 ช่ัวโมงในการเดินทางซึ่งถึงประเทศไทยโดยปลอดภัย ไม่ต้องน าเครื่อง            
ลงจอดระหว่างทาง 

ชื่อ:     นางวิวรรธน์พร ชื่นอยู่  
ต าแหน่ง:    ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ปฏิบัติงาน:    ปัจจุบันท าธุรกิจส่วนตัว 

13 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562  

         ขณะที่คุณอ้อยทิพย์ คงซ้าย ขับรถกลับจากการท าธุระส่วนตัวได้พบกับเหตุการณ์รถยนต ์               
ส่วนบุคคลเฉี่ยวชนกับจักรยานยนต์บนถนนเพชรเกษม จึงตัดสินใจจอดรถเข้าไปให้การช่วยเหลือ                     
ดว้ยจติใตส้ านกึในวชิาชีพพยาบาลทีไ่มส่ามารถเพกิเฉยได ้และตอ้งใหผู้ป้ระสบเหตไุดร้บัการช่วยเหลอื  
อยา่งเรง่ดว่น ณ บรเิวณทีเ่กดิเหตพุบผู้ไดร้บับาดเจบ็ 3 ราย เปน็ผู้หญงิ 1 ราย ผู้ชาย 1 ราย เดก็ อาย ุ2 ป ี             
1 ราย โดยผูบ้าดเจบ็ทีเ่ปน็ผูห้ญงิมอีาการไมรู่ส้กึตวั ชีพจรเตน้เบา จงึไดท้ าการ CPR และโทรประสาน 1669 
น าผูบ้าดเจบ็สง่โรงพยาบาลตอ่ไป 

ชื่อ:     คุณอ้อยทิพย์ คงซ้าย 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลควนเนียง  
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เดือนพฤศจกิายน 2561 
วนัพฤหสับดีที ่1 พฤศจกิายน และวนัศกุร์ที ่2 พฤศจกิายน  
     1. รศ.ดร. สวุรรณา จนัทรป์ระเสรฐิ เปน็ประธานการประชุมคณะท างานวจิยั
บทบาทความรบัผดิชอบของทมีพยาบาลในการบรกิารระดบัปฐมภมู ิครัง้ที ่6/2561 
เพือ่ด าเนนิโครงการวจิยัเรือ่งบทบาทความรบัผดิชอบของพยาบาลในการขบัเคลือ่น
ระบบบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมู ิ(Responsibility Roles of Nurses in Driving 
Primary Health Care System)  ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วนัองัคารที ่6 พฤศจกิายน 
     1. ผศ. องัคณา สรยิาภรณ ์เปน็ประธานการประชุมหารอืขอ้กฎหมาย กรณ ี(รา่ง) 
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. .... ณ หอ้งประชุมเลก็ ช้ันสอง  
     2. ผศ. องัคณา สรยิาภรณ ์เปน็ประธานการประชุมคณะท างานบรูณาการ
ฐานขอ้มลูสมาชิกและการบรกิารภาครฐัตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครัง้ที ่3/2561 เพือ่พจิารณา
รายงานแผนงานที ่1 การปรบัปรงุคูม่อืประชาชน ตามแผนยกระดบัการบรกิาร
ภาครฐั ระยะที ่2 ผา่นระบบออนไลน ์ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  

วนัพุธที ่7 พฤศจกิายน 
     1.  ศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร. สมจติ หนเุจรญิกลุ เปน็ประธานการประชุม
คณะอนกุรรมการพจิารณาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา               
สาขาพยาบาลศาสตร ์วาระ พ.ศ.2561-2565 ครัง้ที ่3/2561 ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร  
      2.  รศ. ดร. อรพรรณ  โตสงิห ์ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล เปน็ประธาน 
การประชมุคณะกรรมการประชาสมัพันธ์ สภาการพยาบาล ครัง้ที ่4/2561                     
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
      3. รศ. พรจนัทร ์สวุรรณชาต เปน็ประธานการประชุมคณะเพือ่พจิารณาเกีย่วกบั
การด าเนนิการเพือ่ผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชิกสภาการพยาบาล ครัง้ที ่4/2561  
ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วันพฤหสัที ่8 พฤศจกิายน  
     1. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมาย                 
กรณ ี(รา่ง) พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. .... ณ หอ้งประชุมเลก็ ช้ันสอง  
 

วนัศกุร์ที ่9 พฤศจกิายน  
     1. รศ. ดร. ศริอิร สนิธ ุประธานคณะท างานจดัท าหลกัสตูรอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขา 
การพยาบาลเวชปฏบิตักิารบ าบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม)            
ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ 
     2. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมาย              
กรณรีา่งขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาลฯ  ณ หอ้งประชุมเลก็ ช้ันสอง  
 

วนัจนัทร์ที ่12 พฤศจกิายน  
     1. ผศ. องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
คณะกรรมการด าเนนิงานสภาการพยาบาล เพือ่รบัทราบการด าเนนิงานของฝา่ย               

และงานตา่ง ๆ  ในสภาการพยาบาล เพือ่การด าเนนิงานทีต่อ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ                
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     2. คณะอาจารยแ์ละนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร ์ช้ันปทีี ่4 จากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีเขา้ศกึษาดงูานและเยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตขุอง
สภาการพยาบาล โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ. ดร. อรพรรณ โตสงิห ์เปน็วทิยากร 
     3. รศ.ดร. ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นผู้แทน                    
สภาการพยาบาล หารือร่วมกับผู้แทนแพทยสภา เกี่ยวกับร่างข้อบังคับ                
สภาการพยาบาล วา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์(ฉบบัที.่.)  จ านวน 3 ฉบบั ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วนัองัคารที ่13 พฤศจกิายน  
     1. รศ.ดร. ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานการประชุมคณะท างานพจิารณาการให้
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบั (รา่ง) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉ์กุเฉนิฯ ครัง้ที ่1/2561 
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร     
     2. พลเรอืตรหีญงิ ดร.อนงคน์ชุ ภยูานนท ์เปน็ประธานการประชุมคณะอนกุรรมการ
จรยิธรรม ชุดที ่1 ของสภาการพยาบาล ณ หอ้งประชุม ดร. วรรณวไิล จนัทราภา    
 

วนัพุธที ่14 พฤศจกิายน  
     1. รศ. ดร. เรณ ูพุกบญุม ี เปน็ประธานการประชุมคณะผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาล
และผดงุครรภข์ัน้สงูแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่2 /2561  ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     2. รศ.ดร. สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ ประธานคณะท างานโครงการพฒันานโยบาย
สาธารณะ สภาการพยาบาล และคณะท างานฯ ประชุมรว่มกบัคณะอนกุรรมการ
วชิาการ คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิเพือ่หารอืเกีย่วกบัการจดัเสวนานโยบาย
สาธารณะในช่วงสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่11 ณ  หอ้งประชุม ดร. วจิติร ศรสีพุรรณ  
      3. รศ.ดร. ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานการประชุมคณะท างานจดัท าหลกัสตูรอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาล            
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ ครั้งที่ 2/2561                  
ณ หอ้งประชุมคณุอุดม สภุาไตร  

วนัพฤหสับดีที ่15 พฤศจกิายน 
     1. นางประภสัสร พงศพ์นัธุว์ศิาล เปน็ประธานการประชุมคณะอนกุรรมการ
พจิารณาขอ้กฎหมาย ครัง้ที ่6/2561 ณ หอ้งคณุอดุม สภุาไตร  
     2. ผศ.ดร. สนุทราวด ีเธยีรพเิชฐ  เปน็ประธานการประชุมเพือ่ด าเนนิการ 
โครงการพฒันาการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ในสถาบนัผลติพยาบาล              
ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ 
 

วนัศกุร์ที ่16 พฤศจกิายน 
     1. รศ.ดร. อรญัญา เชาวลติ เปน็ประธานในการประชุมคณะกรรมการจรยิธรรม
การวจิัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ครัง้ที่ 1/2561 ณ หอ้งประชุม                 
ศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลฯ  

....อ่านต่อหน้า 15  
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วนัจนัทร์ที ่19 พฤศจกิายน 
     1. รศ.ดร. ศิริอร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะท างานเกี่ยวกับ               
การพฒันาระบบคณุภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ 
     2. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
คณะกรรมการก ากบันโยบายสภาการพยาบาล  วาระพ.ศ. 2561-2565 ครัง้ที ่
9 /2561 ณ หอ้งประชุม ดร.อดุม สภุาไตร  
     3. รศ.ดร.ดรณุี รุจกรกานต์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 6                  
ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร 
     4. รศ.ดร. ทศันา บญุทอง เปน็ประธานการประชุมคณะอนกุรรมการพจิารณา
การขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วาระ                            
พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ที ่7/2561 ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง   
   

วนัพุธที ่21 พฤศจกิายน 
     1. ศาสตราจารย ์ดร. วจิติร ศรสีพุรรณ เปน็ประธานการประชุมคณะท างาน
โครงการพฒันาพยาบาลจกัษใุนโครงการจกัษยุัง่ยนื ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ     
      2. รศ.ดร. อรญัญา เชาวลติ เปน็ประธานการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิ
คณุธรรม จรยิธรรมทางการพยาบาล ณ หอ้งประชุมศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลฯ  
     3. รศ. พรจนัทร ์สวุรรณชาต เปน็ประธานการประชุมคณะเพือ่พจิารณาเกีย่วกบั
การด าเนนิการเพือ่ผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชิกสภาการพยาบาล ครัง้ที ่5/2561  
ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร  
 
 

วนัพฤหสับดีที ่22 พฤศจกิายน 
     1. รศ.ดร. ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุมหารอื
การใหค้วามคดิเห็นตอ่ (ร่าง) พระราชบญัญัตริะบบสุขภาพปฐมภมู ิพ.ศ. ....               
ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  

วันศกุร์ที ่23 พฤศจกิายน  
     1. ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น                          
ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่10  ณ หอ้งประชุมจปูเิตอร ์โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์
คอนเวนช่ัน กรงุเทพมหานคร   
     2. รศ.ดร. อรญัญา เชาวลติ เปน็ประธานการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิ
คณุธรรม จรยิธรรมทางการพยาบาล ครัง้ที ่11/2561   ณ หอ้งประชุมศนูยจ์รยิธรรม
ทางการพยาบาลฯ  
วนัจนัทร์ที ่26 พฤศจกิายน 
     1. รศ.ดร. ทัศนา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ  พ.ศ. 2561-2565 ครั้งท่ี 10/2561                 
ณ  หอ้งประชุม  ดร.ทศันา บญุทอง  
     2. นางสาววาณรีตัน ์ รุง่เกยีรตกิลุ  เปน็ประธานคณะอนกุรรมการสอบสวนฯ   กรณผีูป้ระกอบ
วชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ช้ันหนึง่  ถกูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชีพ              

 

   

วนัองัคารที ่27 พฤศจกิายน 
     1. รศ.ดร. ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานการประชุมคณะท างานจดัท าหลกัสตูรอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาล            
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ ครั้งที่ 3/2561                 
ณ หอ้งประชมุ ดร. วเิชยีร ทวลีาภ  
วนัพธุที ่28 พฤศจกิายน  
     1. ศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร. สมจติ หนเุจรญิกลุ และศาสตราจารย ์ดร. ศริพิร 
จิรวัฒน์กุล บรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of                  
Nursing Research ได้ประชุมกองบรรณาธิการประจ าปี  พ.ศ. 2561                          
ณ หอ้งประชมุ ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ โดยการประชมุครัง้นีไ้ดเ้รยีนเชญิ Advisory 
Board ของวารสารฯ  และเชิญผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรดษุฎบีณัฑติพยาบาลศาสตร ์
จากสถาบนัการศกึษาในประเทศเขา้ร่วมประชมุดว้ย เพื่อเตรยีมความพรอ้ม                  
โดยวารสารมนีโยบายทีจ่ะปรบัปรงุคณุภาพวารสารเขา้สูฐ่านขอ้มลู Science Cita-
tion Index Expanded (SCIE) ของ Web of Science Group ตอ่ไป 
     2. ศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร. สมจติ หนเุจรญิกลุ เปน็ประธานการประชุม
คณะท างานจดัท านโยบายการผลติและการใชก้ าลงัคนในการจดัระบบสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุครัง้ที ่1/2561 เพือ่พจิารณาหลกัสตูรตน้แบบของสภาการพยาบาล                 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูส้งูอาย ุณ หอ้งประชมุ ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     3. รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานการประชุมคณะท างานทบทวนหลกัเกณฑ ์           
ขดีความสามารถและอตัราก าลงัของบคุลากรพยาบาลในหนว่ยบรกิารตา่ง  ๆ             
ครัง้ที ่2/2561 เพือ่ด าเนนิการพจิารณาจดัท าอตัราก าลงัแบบ Staff mix และ
เปรยีบเทยีบ Patient work flow ดว้ย ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
    4. รศ.ดร. อรญัญา  เชาวลติ เปน็ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั   
ทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ครัง้ที ่2/2561 เพือ่พจิารณาวางแผนการจดัท า
วิธีการด าเนินการมาตรฐาน การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอ IRB และ
หลกัเกณฑต์า่ง  ๆณ หอ้งประชมุศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลฯ  
 

วนัศกุรท์ี ่30 พฤศจกิายน  
     1. นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร ์ช้ันปทีี ่1 จากวทิยาลยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
เจา้ฟา้จฬุาภรณ ์ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์เขา้ศกึษาดงูานสภาการพยาบาล โดย                
รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากร 
     2. ผศ.กลัยา นาคเพช็ร  เปน็ประธานการประชุมคณะกรรมการจดัท าหนงัสอื 
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบเกบ็คะแนนในการตอ่อาย ุ                  
ใบอนญุาต ครัง้ที ่2/2561 ณ หอ้งประชมุ ดร.วเิชยีร ทวลีาภ  
     3. รศ.ดร. ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานในการประชุมคณะท างานจดัท าหลกัสตูร
อบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตักิารบ าบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืด            
ดว้ยเครือ่งไตเทยีม) ณ หอ้งประชมุ คณุอดุม สภุาไตร  



 

 
 
 
 
 
 

 วตัถุประสงค ์ 1. เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล 

  2. เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็นและความกา้วหนา้ของสมาชิก 

  3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมวลสมาชิก 

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

 การเผยแพร่ 1. อภินนัทนาการใหแ้ก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ท่ีมีบตัรประจ าตวัท่ีไม่หมดอายุ 

  2. เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีสมาชิกปฏิบตัิงานทัว่ประเทศ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง 

 ผูจ้ดัการ รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ระเบียบ 

 บรรณาธิการผูช่้วย     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชลุีพร เชาวนเ์มธากิจ 

 ผูพ้มิพ ์- ผูโ้ฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารย ์องัคณา สริยาภรณ ์                                                                                              

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

  รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสงิห์ นางประภสัสร พงษ์พนัธุ์พศิาล นางสาวจนัทรทิ์มา กาญจนะวีระ 

  นางอภิญญา วฒันธงชยั นางพรวลยั ประเสริฐวุฒิวฒันา นางสาวภูษณศิา แกว้เขียว 

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ป. สมัพนัธ์พาณชิย์ 

 จ านวนพมิพ ์     200,000 ฉบบั 
     

 
สภาการพยาบาล
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