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พี ่ๆ ทีเ่คารพ เพือ่น ๆ และนอ้ง ๆ ทีร่กัยิง่ 
 

 จดหมายขา่วฉบบันีเ้ปน็ฉบบัที ่5 กนัยายน-ตลุาคม 2562 ไดต้พีมิพข์า่วกจิกรรมส าคญัของ          
สภาวชิาชพี คอืกจิกรรมวนัพยาบาลแหง่ชาต ิวนัที ่21 ตลุาคม 2562 พธิพีระราชทานรางวลัสมเดจ็
พระศร ีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ซึ่งสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองคป์ระธาน
คณะกรรมการมลูนิธริางวลัสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนน ีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ฉบับนี้มีอะไร 

 บรรณาธกิารแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 
นายกสภาการพยาบาล 

  

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21  ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคม  2562 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
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          ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและ 

เสดจ็พระราชด าเนนิพระราชทานรางวลัพยาบาลดเีดน่ระดบัโลก 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว  

จากประเทศบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ตพีิมพ์ประวัติและผลงาน

โดยย่อของทั้งสองท่านไว้ในจดหมายข่าวฉบับนีแ้ล้ว 
  

 ส าหรบัสาระนา่รูค้อื ประเดน็ทีส่ าคญัในการดดูเสมหะในผูป้ว่ยวกิฤต (ผูใ้หญ)่ โดย พ.ต.หญงิ อรอมุา เพง่พนิจิ หวัหนา้

หออภบิาลอายรุกรรม 1 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ซึง่ไดน้ าเสนอประเดน็ตา่ง ๆ ทีส่ าคญัในการดดูเสมหะผูป้ว่ยวกิฤต (ผูใ้หญ)่ 

ใหส้มาชิกไดท้ราบและน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิความปลอดภยัและผลดแีกผู่ป้ว่ยตอ่ไป 

          การผดุงครรภ ์พ.ศ. 2562 



 

 3 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21  ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม  2562 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 สภาการพยาบาล มลูนธิริางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในพระบรมราชปูภมัภ ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาล
แห่งชาติ” และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีฯ 
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพ่ือถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้จัดอย่างต่อเนื่อ ง
เป็นประจ าทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

สภาการพยาบาลจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาต”ิ  
และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรนีครนิทราพระบรมราชชนนี  

    รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ประชาสมัพันธ์สภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าส านักงาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล น าคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลรว่ม
วางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรยี ์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  
เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์  
แผนปัจจุบันของไทย" เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์และทรงวางรากฐานและ
พัฒนากิจการด้านการแพทย์การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจน     
ทุกวันนี้ ณ บรเิวณลานพระราชานสุาวรยีฯ์ โรงพยาบาลศริริาช และ บรเิวณลานพระราชานสุาวรยีฯ์ กระทรวง
สาธารณสขุ จ.นนทบรุ ีเมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2562 

สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์                                             
"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เน่ืองในวันมหิดล 

สภาการพยาบาลจัดพธิีถวายราชสักการะและบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

      เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็น
ประธานในพิธีถวายราชสักการะและบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ   
3 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) เพ่ือน้อมร าลึก  
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 



 

  
4 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21  ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคม  2562 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
ในการแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลฯ และแจ้งก าหนดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรี            
นครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2562 ณ หอ้งแมก่ลอง โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กรงุเทพฯ 
      ส าหรับในปีนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ที่  

มูลนธิิรางวัลสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จัดงานแถลงข่าวแจ้งผลการตัดสินรางวัลฯ และแจ้งก าหนดพิธีพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่น 

    เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือพิจารณาตัดสิน          
ผูไ้ดร้บัพระราชทานรางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีประจ าป ีพ.ศ. 2562  ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน  
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเป็นองค์ประธาน                
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธริางวัลสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2562 

สมควรได้รับรางวัลจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE
-MOGWE) ชาวบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) จากประเทศ
ญี่ปุ่น ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสองท่านนี้ มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่ง           
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงานที่ส าคัญของทั้งสองท่าน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะสตรีและเด็กแรกเกิด น าไปสู่การพัฒนาการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและนานาชาติอย่างเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในสากล โดยก าหนดจดัพิธพีระราชทานรางวลัฯ ในวนัที ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2562  ณ พระบรมมหาราชวงั         



 

 

 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรี                 
นครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทรงพระราชทานรา งวั ล สม เด็ จพระศรี            
นครินทราบรมราชชนนี แก่พยาบาลดีเด่นระดับโลกประจ าปี 2562 คือ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา              
ซกีาโรนา คเูป ้มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE) อาย ุ92 ป ีจากประเทศ              
บอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) 
อายุ 88 ปี จากประเทศญี่ปุ่น อันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
และพระราชทานเลี้ยงน้ าชาแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ  โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

5 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21  ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม  2562 

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2562 

ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว                              
(Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE)                                                                                       

ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คเูป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE)                             
ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2562  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนายกสภาการพยาบาล และทูตานุทูตจากประเทศ         
ต่าง ๆ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง 

 ศาสตราจารย์  ด ร .  คู เ ป้  มอก เ ว  ( Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE)                  
ชาวบอตสวานา เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในประเทศบอตสวานา จากยุคมืดสู่ความเจริญรุ่งเรือง และได้รับยกย่องให้เป็น            
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ ทั้งในบอตสวานาและภูมิภาค
แอฟริกาใต้ อีกทั้งท่านได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ซึง่ตอ่มาเปลีย่นเปน็สหภาพพยาบาลแหง่
บอตสวานา สหภาพแหง่นีไ้ดเ้ปน็สมาชกิของสมาคมและองคก์รทัง้ในระดบัภมูภิาคตะวนัออกกลางและใต้ของ

แอฟริกา รวมทั้งสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ นอกจากนั้นท่านยังร่วมก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพยาบาลและ             
การผดุงครรภ์ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ มาลาวี ซิมบับเว และแอฟริกาใต้ อีกด้วย  

 ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละท่านได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาอบรมก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก              
เพ่ือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสุขภาพรวมทั้งพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ และได้ประสานองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลให้ครอบคลุม เรื่อง มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ จนสามารถลดอัตราการตายของ
มารดาและทารก ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพส าคัญของบอตสวานาลงได้ จากการผลักดันของ ดร.ครูเป้ มอกเว นับว่าท่านได้
ยกระดับการศึกษาพยาบาล โดยก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกส าหรับสตรีผิวด า         
แห่งแรกในภูมิภาคแอฟริกาใต้ อันส่งผลให้ท่านได้รับต าแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งเป็นสตรีผิวด าคนแรกที่ได้รับต าแหน่งนี้                  
จึงกล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการพัฒนาการบริการสุขภาพ เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศบอตสวานา และประเทศแอฟริกาใต้ โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์               
ซึ่งเป็นการยกสถานะของสตรีอีกด้วย จึงเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ 
ประจ าปี 2562  
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รางวัลสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องใน           
วันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 2562 เรื่อง “Nursing Profession 5.0 : Leader Pave the Way” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างสภาการพยาบาล  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์               
พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Insight & Inspiration :  The Heart of Leaders  ในฐานะผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ 
สาขาผู้น าการพยาบาลในระดับนโยบาย ประจ าปี 2561 ในโอกาสนี้ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา                    
บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara 
Segarona KUPE-MOGWE) จากประเทศบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko 
KONDO) จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO)                                                                  
ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2562  

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด                     
(Professor Emeritus Junko KONDO)                                                                                              

 ศาสตราจารย์จุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO)  ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้น า 
ที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศ
ญี่ปุ่นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีป
แอฟริกา ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพยาบาล ท่านผลักดันให้เกิดหลักสูตร
สาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ริเริ่มก่อตั้งสถาบันวิชาการพยาบาล
ศาสตร์และสมาคมการศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย อีกทัง้ไดร้ว่มกบัหนว่ยงานความรว่มมอืระหวา่ง

ญีปุ่น่และนานาชาต ิ(Japan International Cooperation Agency -JICA)  ในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียิปต์และ
พัฒนาครูพยาบาลและผู้น าทางการพยาบาลส าหรับประเทศในแอฟริกาและปารากวัย 

 จากการที่ท่านเป็นครูสอนวิชาผดุงครรภ์ท่านได้ก่อตั้งสถาบันวิชาการสาขาการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นและ             
ร่วมก่อตั้งสมาคมผดุงครรภ์ อีกทั้งยังเป็นนายกสมาคมผดุงครรภ์คนแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านได้ผลักดัน              
ให้มีการก าหนดบทบาทและสมรรถนะการผดุงครรภ์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดนอกจากนี้
ท่านได้ก่อตั้งสถาบันการประเมินการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผดุงครรภ์ นับว่า 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์             
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง จึงเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2562  

สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  
จัดการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 2562  



 

 

 ด้ วยสภาการพยาบาลได้ รั บหนั งสื อจาก                
ผู้ป่วยชาย เข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
แพทย์แจ้งว่ามีภาวะหลอดเลือดตีบ ให้นอนพัก                
เพื่อดูอาการ ระหว่างนอนพักรักษา บุรุษพยาบาล              
เข้ามาดูแลและได้ถือโอกาสกระท าอนาจารและ              
ล่วงละเมิดทางเพศในขณะท่ีผู้ป่ วย ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากฤทธ์ิยา  
 

  ชั้นสอบสวนจริยธรรม พยาบาลวิชาชีพ             
รับสารภาพว่า กระท าไปเนื่องจากมีพฤติกรรม              
ชอบเพศเดียวกัน และมีเพื่อน(ผู้ชาย)อยู่แล้ว แต่ไม่ได้
อยู่ด้วยกัน ผู้ป่วยเป็นคนไข้ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน วันเกิดเหตุเข้าไปตรวจเยี่ยมอาการและดูแล
สายน้ าเกลือของผู้ป่วย เมื่อดึงผ้าห่มออก เห็นอวัยวะ
เพศของผู้ป่วยแข็งตัว มีน้ าเปียกท่ีกางเกง จึงบอก
ผู้ป่วยว่า จะท าความสะอาดให้ แล้วน าส าลีมาท า 
ความสะอาดบริเวณอวัยะเพศและเกิดอารมณ์ทางเพศ 
จึงจับ ลูบคล าอวัยวะเพศของผู้ป่วย เสร็จแล้วก็กลับ
ออกมาท างานตามปกติ 
 
 

วิเคราะห์กรณี 
สาเหตุของปัญหา    1. ขาดความยับยั้ง ชั่งใจ  
    2. ขาดจิตส านึกที่ดี  
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
     1. ด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และ
เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง 
     2. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจ              
เป็นเหตุให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 

ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง 
 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญ
ด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้น
อยู่ ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้  หรือโดยท าให้               
ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท 
 

    การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า
การกระท า เพื่ อ สนองความ ใคร่ ของผู้ ก ร ะท า              
โดยการใช้อวัยวะ เพศของผู้ กระท ากระท ากับ              
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือ     
การใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
ของผู้อื่นเกี่ยวกับเพศ   
 

ผลการพจิารณาของคณะอนกุรรมการสอบสวน   
  ผู้ถูกกล่าวโทษได้กระท าการถูกอวัยวะเพศของ
ผู้ป่วยจริง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จึงเป็น                
การกระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ เสียหาย           
ขณะพักรักษาตัวโดยที่ผู้เสียหายไม่สามารถขัดขืนได้
เนื่องจากฤทธิ์ของยาจริง ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์         
ของวิชาชีพ และความรู้สึกของผู้เสียหาย อันเป็น                  
การประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550   
ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท า
การใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ”  เห็นควรลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นเวลาสามเดือน 
 

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยให้
ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นระยะเวลา
สามเดือน อาศัยอ านาจตามมาตรา 41 วรรคสาม (4)  
แห่ งพระราชบัญญัติ วิ ช าชีพการพยาบาลและ               
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
   

  กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: ล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย 
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 การดูดเสมหะในผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) ในประเทศไทย ทีมพยาบาลยังเป็นผู้ปฏิบัติหลักในการดูดเสมหะผู้ป่วยที่ต้องใส่             
ท่อช่วยหายใจและการขับเสมหะไม่มีประสิทธิภาพ  แต่อาจไม่ใช่ผู้จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การดูดเสมหะหลักในแต่ละโรงพยาบาล   
ทางทฤษฎีการเลือกสายดูดเสมหะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ บางท่านแนะน าให้เลือกใช้ชนิดที่ฉาบสารที่ท าให้
พลาสติกไม่ดูดติดกัน ไม่เลือกสายที่รูไม่ได้มาตรฐาน ควรดูความอ่อนแข็งของสายในการเลือก ควรมี finger –tip control                
connector  ส าหรับผู้บริหารด้านเวชภัณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาลควรตระหนักถึงการเลือกสายดูดเสมหะดังกล่าวร่วมด้วย               
โดยไม่ควรค านึงถึงแต่ราคาที่ไม่แพงเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่ยังเป็นประเด็น เช่น การบีบ Ambu bag                    
ในการดูดเสมหะ การใช้ 0.9% NaCl solution ใส่เพ่ือช่วยให้เสมหะอ่อนตัวง่ายในการดูดเสมหะ  ระดับความดันขณะดูดเสมหะ 
อยู่ในระดับใดจึงเหมาะสม สายดูดเสมหะขนาดที่เหมาะสม การดูดเสมหะในปากก่อนในท่อช่วยหายใจมีผลดีอย่างไร เป็นต้น                
ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันต่างๆ นานา จากการทบทวนประเด็นในการดูดเสมหะในผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) มีดังนี้ 

ประเด็นแรก การเลือกสายดูดเสมหะควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของท่อช่วยหายใจดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 Recommended Size of suction catheter1 

 

 
 

ประเด็นที่สอง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความดันขณะดูดเสมหะอยู่ในระดับที่เหมาะสม (80 - 120 mmHg หรือ                  
10.7-16kPa)2 ในการตรวจสอบความดันในการดูดเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องปิดรูขณะปรับระดับความดัน 
 

ประเด็นที่สาม  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตดูดบนสายสวนยังคงเปิดอยู่ จึงใส่สายดูดเสมหะ ในท่อช่วยหายใจ ประมาณ              
10-15 ซม. (หรือน้อยกว่าในหลอด tracheostomy ขึ้นอยู่กับความยาวของหลอดหรือสายลงลึก เหนือจากปลายสุดของ                  
endotracheal tube (ETT) มากกว่า 0.5 -1 เซนติเมตรของ endotracheal tube ใส่สายจนกว่าจะมีการกระตุ้นให้ไอ                
หรือระยะทางที่วัดได้อยู่เหนือ carina3  (นี่คือจุดที่หลอดลมสองแฉกแยกไปทางขวาและหลอดลมหลักซ้าย) ควรถอนสายดูดเสมหะ
ออกอย่างช้าๆ และนุ่มนวล ไม่จ าเป็นต้องใช้การหมุนสายดูดเนื่องจากสายดูดเสมหะมีรูรอบสาย  

           การบีบ Ambubag ต้องต่อออกซิเจนกับ Ambu ทุกครั้งเพ่ือป้องกันภาวะ Hypoxia โดยบีบ 1 ครั้งทุก 5-6 วินาที                
ตาม guideline ของ CPR  ใช้แรงในการบีบอย่างเหมาะสม ในกรณีเครื่องช่วยหายใจใช้ PEEP สูงมากกว่า 10 cmH2O                   
พิจารณาดูดเสมหะแบบระบบปิด (closed suction system ; CCS) 
 

ประเด็นที่ สี่  เ ลื อกระบบคว ามชื้ นที่ เ หมา ะสม  heat and moisture exchanger  (HME) หรื อ  heated humidifiers                   
ถ้าใช้ HME ในโรงพยาบาล ควรเปลี่ยนทุก 24 ชั่วโมง 5 และเมื่อ HME พองและมีสารคัดหลั่งหรือเสมหะมาเกาะ แนะน า                    
heated humidifiers ให้ใช้ในผู้ป่วย Hemoptysis,  Acute respiratory distress syndrome (ARDS)  ใช้ในรายที่มีเสมหะมาก 
เหนียว เพ่ือช่วยไม่ให้เสมหะแห้ง ควรเลือกระบบความชื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช้ทั้ง HME และ heated humidifiers พร้อมกัน  
ความชื้นที่เหมาะสมจะช่วยไม่ให้เสมหะแห้ง อาจสังเกตจากอาการกระหายน้ าของผู้ป่วย ขอดื่มน้ าตลอดเวลา ริมฝีปากแห้ง  

Endotracheal or tracheostomy Tube 
Size (I.D.) 

Recommended 
Catheter Size 

CatheterSize(O.D.) SilverTube Size 

6.5 – 7.0 mm 10 CH 3.3 mm 32 

7.5 – 8.0 mm 12 CH 4.0 mm 34 

8.5 – 9.0 mm 14 CH 4.6 mm 36 

  สาระน่ารู้:  ประเดน็ท่ีส าคัญในการดูดเสมหะในผู้ป่วยวกิฤต (ผู้ใหญ่) 

พ.ต.หญิง อรอุมา  เพ่งพินิจ 
หัวหน้าหออภิบาลอายุรกรรม 1 รพ.พระมงกุฎเกล้า 

....อ่านต่อหน้า 9  
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ประเด็นสุดท้าย การใช้ Normal saline หยอดในท่อช่วยหายใจไม่แนะน าให้ใช้เป็น routine เพราะเป็นสาเหตุท าให้เกิด
Ventilator associated pneumonia (VAP) กรณีผู้ป่วยมีเสมหะเหนียว ควรประเมินระบบความชื้นที่เหมาะสม แทนการใช้ 
Normal saline solution 
 

             การดูดเสมหะที่ถูกต้อง โดยเทคนิคที่เป็นไปตามมาตรฐานช่วยให้ทางเดินหายใจโล่งและไม่เกิดการติดเชื้อ                 
ในระบบทางเดินหายใจจากการดูดเสมหะ รวมทั้งการดูดเสมหะด้วยความนุ่มนวล ใส่ใจในการบอกผู้ป่วยทุกครั้งที่ดูดก็ส าคัญ
เช่นกัน ส าหรับในบางประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ การห้ามใช้0.9% NaCl solution ในการช่วยเรื่องเสมหะอ่อนตัว                     
ในบางงานวิจัยให้ใช้ได้แต่บางงานวิจัยไม่ใช้เลยในการดูดเสมหะ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายว่ามีความจ าเป็น                     
ในรายใด ระดับความดันขณะดูดเสมหะควรตรวจสอบเครื่องดูดเสมหะให้มีแรงดันที่เที่ยงตรงตามสเกลที่ต้องการตามมาตรฐาน
ของเครื่องมือแพทย์ ในรายที่ผู้ป่วยมีปัญหาเลือดออกง่ายอาจปรับระดับแรงดันที่ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ส าหรับการดูดเสมหะ               
ควรดูดในปากก่อนในท่อช่วยหายใจเป็นข้อแนะน าในการลด Ventilator associated pneumonia (VAP)1 แต่ถ้าผู้ป่วย                   
มีเสมหะในท่อช่วยหายใจที่มากต้องรีบด่วนในการดูดในท่อช่วยหายใจก่อนดูดในปากก็ควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป การท างาน             
จึงควรท าตามมาตรฐานแต่ควรพินิจพิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยแต่ละราย                
ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการดูดเสมหะ ไม่ว่าจะเป็นการดูดเสมหะเปรียบเทียบระหว่างระบบเปิด : open suction system (OSS) 
และระบบปิด : closed suction system ในการลดการติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นต้น ข้อมูลทางวิชาการเป็นข้อมูลที่มี                 
การอ้างอิงในการโต้แย้งที่สมเหตุสมผล จึงขอสนับสนุนให้ผู้ที่มีปัญหาข้อสงสัยช่วยกันสร้างผลงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญ 
ในการดูดเสมหะต่อไป 

หนังสืออ้างอิง 
1. GreenH, Standard Operating Procedures for Adult Suction,Kirklees Community Healthcare Services (KCHS).2010. 
2.UrdenL,StacyK,LoughM. Critical Care Nursing.Diagnosis and Management.2010;552-569. 
3. Elmansoury A, Said H. Closed suction system versus open suction. Egyptian Journal of Chest Diseases and 
Tuberculosis. 2017;66(3):509-15. 
4.  Chaseling W, Bayliss S-L, Rose K, Armstrong L, Boyle MS, Caldwell J, et al. Suctioning an Adult ICU Patient 
with an Artificial Airway: A Clinical Practice Guideline. 2014. 
5. Boisson C, Viviand X, Arnaud S, Thomachot L, Miliani Y, Martin C. Changing a hydrophobic heat and moisture exchanger after 
48 hours rather than 24 hours: a clinical and microbiological evaluation. Intensive care medicine. 1999;25(11):1237-43. 
 

  สาระน่ารู้:   ประเด็นท่ีส าคัญในการดูดเสมหะในผู้ป่วยวกิฤต (ผู้ใหญ่) (ต่อ) 
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล               
พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และ รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษา
ประจ าสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุน
โครงการทุนการศึกษาพยาบาล สาขาการดูแลผู้สูงวัยที่ด าเนินการโดยสภาการพยาบาลจาก         
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย จ านวนเงิน 2 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด คณะกรรมการมูลนิธิฯ และแขกผู้มีเกียรติ
รว่มเปน็สกัขพียานในพิธมีอบทนุสนบัสนนุ ประจ าป ี2562 ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู โรงแรมโอกรูะ เพรสทจี  

สภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจากมูลนธิิโตโยต้าประเทศไทย 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 34 ปี เพ่ือร่วมร าลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและ              
การผดุงครรภ์ที่มีบทบาทส าคัญในการสถาปนาสภาการพยาบาล รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ               
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม
พิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลจัดพธิีท าบุญเลี้ยงพระเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 34 ปี  

สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ  
“ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด (สัญจรประจ าปี 2562): สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” 

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 
“ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด (สัญจรประจ าปี 2562): สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” เขตสุขภาพที่ 7 (4 จังหวัด 
ไดแ้ก ่กาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ รอ้ยเอ็ด และมหาสารคาม) ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่23-24 กนัยายน 2562 ณ หอ้งประชมุ 10 อาคารศนูยม์ะเรง็
เฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดสภาสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรา้งความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิจของสภาการพยาบาล  
สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งรับทราบ
สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล โดยมีสมาชิก 
สภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน  
 

 พร้อมกันนี้ วันที่ 24 กันยายน 2562  รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1  ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ 
เลขาธิการสภาการพยาบาล และนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ้ง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด              
เพ่ือติดตามการด าเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการท างาน พร้อมตอบข้อซักถามของพยาบาลใน รพสต. 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น านักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University 
สาธารณรัฐจีน Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และ PAPRSB Institute of Health Sciences, 
University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล  
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึง         
ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจ
ของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยม ี
รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ประชาสมัพันธส์ภาการพยาบาล และนางสาวจนญัญา นฤตยศ์าสตร ์
ภัณฑารักษ์ประจ าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร

นักศึกษาพยาบาล ม.กรุงเทพธนบุรี 
(30 สิงหาคม 2562) 

นักศึกษาพยาบาล ม.ธรรมศาสตร์ 
(3 กันยายน 2562) 

ดูงานสภาการพยาบาล 

 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kitaoka 
Kazuyo, Dean of Department of Nursing of Nursing, Faculty of Health Science และ 
Ms. Kishimoto Masako, Senior Advisor จาก Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาส
เยี่ยมชมสภาการพยาบาล ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายถงึบทบาทหนา้ทีข่ององคก์รวชิาชพีการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาล
ต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  

คณะอาจารย์ และนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิด             
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต" พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความส าคัญและการมีส่วนร่วมของ             
สหวิชาชีพในการด าเนินงาน พัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา            
การเรียนการสอนร่วมกันของ 5 วิชาชีพ ในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 5 สภาวิชาชีพ เรื่องการพัฒนา          
การผลิตและก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สภาการพยาบาลได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกประเด็นตามบันทึก
ข้อตกลง ตั้งแต่ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา  

สภาการพยาบาลประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

 ในการประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ Effective 
Teaching and Assessment in RDU โดย รศ. นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การใช้สื่อออนไลน์
ในการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, Module for teaching in RDU โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 
พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมท ากิจกรรมกลุ่มย่อยในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และน าเสนอ
ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562 
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สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

Q :  อยากทราบว่า ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ทางโรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์ม
ให้แตกต่างจากท่ีสภาการพยาบาลประกาศก าหนดได้หรือไม่ 

A :  ปัจจุบันการใช้บุคลากรในการบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีหลากหลายประเภท             
มีการอบรมเจา้หน้าที่ให้มาช่วยท างานท่ีหลากหลาย สถานพยาบาลก าหนดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ทั้งสีและ
รูปแบบตามความพึงพอใจ ท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของผู้ให้การพยาบาลได้ชัดเจน 
การแต่งกายของพยาบาลเป็นที่รับรู้ในระดับสากลว่าเป็นชุดสีขาวสวมหมวก แต่มีผู้พยายามน าไปใช้
ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล            
การออกประกาศเพื่อให้เป็นที่รับทราบในสาธารณะโดยทั่วไปว่า ทีมการพยาบาลมีการแต่งกายที่บอก
ประเภทบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจตรงกัน สภาการพยาบาลจึงได้ประกาศ
เรื่องการแตง่กายฯ ไว้ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 
 

 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนที่มารับบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ว่า บุคลากร
ผู้ให้การพยาบาลขณะนั้นคือใคร ผู้ป่วยจะสามารถจ าแนกได้ว่าก าลังได้รับการดูแลจากบุคลากร  
ประเภทใด มีขอบเขตการปฏิบัตงิานในระดับใด เพื่อคุณภาพบริการและความปลอดภัยของ ตัวผู้ป่วยเอง 
รวมทั้งเป็นการเคารพสทิธขิองผู้ป่วยด้วย 
 

 2. เพือ่เปน็การรกัษาเกยีรตขิองพยาบาลและคุม้ครองผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์
จากความเข้าใจผิดของประชาชน และป้องกันผู้ไม่หวังดีต่อประชาชนแอบอ้างใช้เครื่องแบบพยาบาลใน
การแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนบนความไม่รูข้องประชาชน 
 

 สภาการพยาบาลจึงได้ประกาศเรื่องการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและ                       
การผดุงครรภ์ไว้ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นข้อก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ         
การผดุงครรภ์และหน่วยงานที่ประกอบภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนองค์กร  
หรือธุรกิจอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายไทยถือปฏิบัติ โดยใช้เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส าหรับ
บุคลากรแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ป่วยจ าแนกประเภทผู้ให้การพยาบาลในทีมการพยาบาลได้มองเห็น 
ความแตกตา่งของสมรรถนะการพยาบาลและการผดงุครรภจ์ากการแตง่กายและลกัษณะงานทีใ่หก้ารพยาบาล         
โดยก าหนดชุดแต่งกายส าหรับพยาบาลวชิาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานให้การดูแล ให้มีแบบและสีที่
แตกตา่งกันไวอ้ย่างชัดเจน 
 

 การที่หน่วยงานจะก าหนดนโยบายเรื่องเครื่องแบบส าหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ใน                  
ทีมการพยาบาลและการผดุงครรภ์น้ัน จะต้องยึดหลักปฏิบัตติามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนดไว้ใน      
ราชกิจจานุเบกษาเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ข้างต้นที่มีเจตนารมณ์ในการปกป้องผู้ป่วยและ    
ผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหลัก 
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        เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดของ รศ.ดร. เดชา ท าดี ผู้ช่วยคณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ และนายชยุต ใหม่เขียว พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขณะที่ขับรถผ่าน Big C แม่เหียะ เพื่อไปท าธุระ 
สังเกตเห็นว่ามีอุบัติเหตุรถชน ผู้ประสบเหตุนอนคว่ าหน้าบริเวณกลางถนน มีมอเตอร์ไซด์ 
ล้มอยู่ข้าง ๆ และมีรถเก๋งจอดอยู่ข้างทาง ยังไม่มีใครช่วยผู้ประสบเหตุ รศ.ดร.เดชา และ
นายชยุตจึงตัดสินใจจอดรถข้างทางและเข้าไปให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุเป็นชายไทย 
อายุประมาณ 50 ปี ยังสวมหมวกกันน็อคนอนคว่ าหน้า จากการประเมินพบว่า ผู้ป่วยไม่
รู้สึกตัว หายใจช้า ชีพจรปกติ มเีลือดไหลออกบริเวณปากและจมูก นายชยุตจึงได้บอกผู้ที่อยู่
ในเหตุการณ์ช่วยแจ้ง 1669 ขณะเดียวกันทั้งคู่ช่วยกันประเมินอาการผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม 

ชื่อ:     รศ.ดร.เดชา ท าดี 
ต าแหน่ง:    ผูช่้วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปฏิบัติงาน:    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ช่ือ:     นายชยุต ใหม่เขยีว 
ต าแหนง่:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  

พบผู้ป่วยไม่มีชีพจร จึงช่วยกันพลิกตัวผู้บาดเจ็บให้นอนหงายและสลับกันท า CPR เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ เมื่อรถพยาบาล
โรงพยาบาลใกล้เคียงมาถึงที่เกิดเหตุ จึงช่วยกันติด AED เพื่อช็อค และ ท า CPR ต่อ พบว่าผู้ป่วยมีชีพจร จึงช่วยกัน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยน าส่งโรงพยาบาลต่อไป หลังจากนั้นนายชยุตได้โทรศัพท์สอบถามอาการผู้ป่วยได้ข้อมูลว่าผู้ป่วยมีภาวะ
เลือดออกในสมองและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่แล้ว 

         วันที่ 27-30 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา นางสาวธิติสุดาได้ไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติ                  
เกาะสิมิลัน จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างการเที่ยวชมเกาะสิมิลัน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ             
โบกมือขอความช่วยเหลือ ด้วยมีนักท่องเที่ยวชายชาวจีน อายุประมาณ 50 ปี จมน้ า พบว่า
ผู้ป่วยไม่หายใจ นางสาวธิติสุดาจึงได้แจ้งว่าเป็นพยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตรช่วย          
ฟื้นคืนชีพ และเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย เบื้องต้นผู้ป่วยไม่มีชีพจร จึงได้ร้องขอทีมช่วยเหลือ
พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต และท าการกดนวดหน้าอกทันที เนื่องจากบริเวณอุทยานฯ ไม่มี
แพทย์ประจ าและไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ จึงเป็นผู้น าและบริหารจัดการในการ          
ช่วยฟื้นคืนชีพครั้งนี้ ระหว่างรอการช่วยเหลือจากทีมแพทย์และรถฉุกเฉิน จนกระทั่งผู้ป่วย
กลับมามีชีพจรอกีครั้ง และถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาต่อไป 

ช่ือ:     นางสาวธิติสุดา ช่ืนใจ 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 
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วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม  2561 
   1. คณะท างานจดัท าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติส าหรบัผูจ้บปรญิญาตรี
สาขาอืน่ ประชุมครัง้ที ่6/2561 เพือ่พจิารณา(รา่ง)หลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตรต้นแบบ) 
โดยมี ผศ.ดร.วลัลา ตนัตโยทยั เปน็ประธานการประชุม ณ หอ้งประชุมคณุอดุม 
สภุาไตร  
 

 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 
    1. เจา้หนา้ทีข่องศนูยฯ์ การศกึษาต่อเนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร ์ประชุม
เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบสารสนเทศใหม ่ โดยม ีผศ.ดร.สนุทราวด ีเธยีรพเิชฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษา
ตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

วันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 
   1. สภาการพยาบาลจัดการประชุมการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการ
ระบบสขุภาพ กรณกีารดแูลระยะยาวในผูส้งูอาย ุระหวา่งวนัที ่6-7 ธนัวาคม 2561 
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิด                
การประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน  
   2. คณะผู้ทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณา (รา่ง) พระราชบญัญตัยิา เพือ่เตรยีม          
การช้ีแจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
พระราชบญัญตัยิา โดยม ีผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม
คณุอดุม สภุาไตร  
 

วันศุกร์ที่  7 ธันวาคม 2561 
   1. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาลประชุมเพื่อติดตามการด าเนินการ
โครงการฯ  โดยม ีผศ.ดร.สนุทราวด ีเธยีรพเิชฐ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม                
ดร.วเิชียร ทวลีาภ             
 

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 
   1. คณะท างานจดัท านโยบายการผลติและการใช้ก าลงัคนในการจดัการระบบ
สขุภาพผูส้งูอาย ุ(ชุดยอ่ย) ประชุมเพือ่จดัท าหลกัสตูรตน้แบบพนกังานใหก้ารดแูล 
(Care givers) และพนักงานธุรการหอผู้ปว่ย (Ward Clerk) โดยม ีรศ.ประคอง 
อนิทรสมบตั ิเปน็ประธานการ ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร  
 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 
   1. คณะท างานโครงการพัฒนาพยาบาลจักษุในโครงการจักษุยั่งยืน 
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาแนวทางด าเนินการเพื่อก าหนด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และศึกษาสมรรถนะของพยาบาลจักษุระดับ
ต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  

 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 (ต่อ) 
   3. คณะกรรมการก ากบันโยบายสภาการพยาบาล ประชุมครัง้ที ่10/2561        
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน           
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร 
 

วันพุธที่ 12  ธันวาคม 2561 
   1. สภาการพยาบาลจัดการเสวนานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบม ี            
ส่วนร่วม เรื่อง “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร”            
ณ ห้อง BB205 เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 30 
องค์กร  ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11  พ.ศ. 2561 
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิด    
การเสวนา ณ ศนูยป์ระชุมวายภุกัษ ์ ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ แจง้วฒันะ  
   2. คณะอนกุรรมการผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชิกสภาการพยาบาล ประชุม          
ครัง้ที ่6/2561  โดยม ีรศ.พรจนัทร ์สวุรรณชาต เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม               
คณุอดุม สภุาไตร  
   3. คณะท างานเกีย่วกบัการพฒันาระบบคณุภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ ประชุม 
ครัง้ที ่9/2561 เพือ่น าเสนอแนวปฏบิตัทิางการพยาบาลในหอ้งฉกุเฉนิ โดยม ี            
รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วันพฤหัสที่ 13 ธันวาคม 2561 
   1. สภาการพยาบาลจดัการประชุมเชิงปฏบิตักิารพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์ส าหรบัผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบ
ในการพฒันาการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ระหวา่งวนัที ่13-14 ธนัวาคม 
2561  โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาล และมูลนิธิศูนย์นมแม่
แห่งประเทศไทย มวีตัถปุระสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน าไปการบรูณาการ
เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย น าสู่การเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิมผีูเ้ขา้รว่มประชุมจาก
สถาบันการศกึษา 135 คน  จาก 67 สถาบนั โดยมี ผศ.องัคณา สริยาภรณ ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน  เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม                  
ราชนครนิทร ์ 

   2. คณะกรรมการสอบสวนกรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ประชุมพจิารณาขอ้มลูเพือ่เสนอส านวนการสอบสวน
ตอ่กรรมการสภาการพยาบาล  โดยมี นางกรรณกิาร ์ปญัญาอมรวฒัน ์เปน็ประธาน 
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา  
 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 
   1. คณะกรรมการสอบสวนกรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ประชุมพจิารณาขอ้มลูเพือ่เสนอส านวนการสอบสวน
ตอ่กรรมการสภาการพยาบาล  โดยมี ผศ.นันทวรรณ เภาจีน เปน็ประธาน                      
ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทรา 

....อ่านต่อหน้า 15  
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วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 
   1. คณะกรรมการสอบสวนกรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ประชุมพจิารณาขอ้มลูเพือ่เสนอส านวนการสอบสวน
ตอ่กรรมการสภาการพยาบาล  โดยมี รศ.สจุนิต ์วจิติรกาญจน ์เปน็ประธาน            
ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทรา 
   2. คณะอนกุรรมการพจิารณาการขอรบัรองสถาบนัการศกึษาและหลกัสตูร
พยาบาลศาสตร ์วาระ พ.ศ. 2561-2565 ประชุมเพือ่พจิารณาการรบัรองสถาบนัฯ 
โดยม ีรศ.ดร.ทัศนา บญุทอง  นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม 
ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
   3.  คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.  2561-2565 ประชุม                   
ครัง้ที ่11/2561 โดยม ีรศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธาน                    
ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง  
 

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 
   1. คณะท างานโครงการพฒันาพยาบาลจกัษใุนโครงการจกัษยุัง่ยนื ประชุม              
ครัง้ที ่3/2561  โดยม ีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ เปน็ประธาน                    
ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร  
   2. คณะท างานจดัท าหลักสตูรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของ               
สภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตั ิ
การบ าบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม) ประชุมครัง้ที ่3/2561 โดยม ี                     
รศ.ดร.ศริอิร  สนิธ ุเปน็ประธานในการประชุม ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 
   1. คณะท างานจดัท านโยบายการผลติและการใช้ก าลงัคนในการจดัการระบบ
สขุภาพผูส้งูอาย ุประชุมครัง้ที ่2/2561 เพือ่รา่งหลกัสตูรตน้แบบประกาศนยีบตัร
พนกังานใหก้ารดแูล  โดยม ีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. สมจติ หนเุจรญิกลุ               
เปน็ประธาน ณ หอ้ง ดร.วเิชียร ทวลีาภ  

   2. สภาการพยาบาลไดส้ง่นติกิรเขา้รว่มรบัฟงัการสมัมนาช้ีแจงการโฆษณาหรอื
ประกาศเกีย่วกบัสถานพยาบาล ซึง่จดัโดย กองกฎหมาย กรมสนบัสนนุบรกิาร
สขุภาพ ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรงุเทพมหานคร  
 

วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561 
   1. คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และวางแผนการฝกึอบรมการพยาบาลทาง
คลนิกิเฉพาะสาขา หลงัปรญิญาตร ี ประชุมครัง้ที ่1/2561 เพือ่ก าหนดนโยบาย              
และจัดท ารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาล ทางคลินิกเฉพาะสาขา โดยม ี                
ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขา
พยาบาลศาสตร ์เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม  ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
   2. คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาขอ้กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน
ของสภาการพยาบาล  ประชุมเพือ่พจิารณาขอ้กฎหมายฯ  โดยม ีนางประภสัสร 
พงศพ์นัธุพ์ศิาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ      

 

 

วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561 (ต่อ) 
      3. คณะผู้ทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณาร่างระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขและร่างข้อบังคับสภาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....  โดยมี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ เป็นประธาน             
ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 
   1. ประชุมคณะท างานตดิตาม Maintenance Agreement (MA) ของการพฒันา
ระบบ ICT ระยะที ่1  ครัง้ที ่1/2561  โดยม ีผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เปน็ประธาน             
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
   2. คณะท างานจดัท าหลักสตูรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของ             
สภาการพยาบาล  และสมรรถนะพยาบาล  เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป้ว่ย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ประชุมครั้งที่ 4/2561 โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธ ุ                   
เปน็ประธาน  ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ   
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 
   1. คณะกรรมการศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่ง สาขาพยาบาลศาสตร ์ประชุมครัง้ที ่
1/2561 โดยม ีรศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ   
 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 
   1.  สมาพนัธส์ภาวชิาชีพ ประชุมครัง้ที ่82-10/2561 โดยม ี รศ.ดร.ภญ.จริาพร 
ลิม้ปานานนท ์นายกสภาเภสชักรรม เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง  
   2. สภาวชิาชีพดา้นสขุภาพ ประชุมครัง้ที ่5/2561 โดยม ีรศ.ยพุา เอือ้วจิติรอรณุ 
นายกสภาเทคนคิการแพทย ์เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง        
   3. คณะท างานจดัท าหลักสตูรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของ                  
สภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตักิาร
บ าบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม) ประชุมครัง้ที ่4 /2561 โดยมี 
รศ.ดร.ศริอิร  สนิธ ุเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
   4. คณะท างานจดัท าหลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของ            
สภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ 
ประชุม โดยม ีรศ. ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

 

วันพฤหัสที่ 27 ธันวาคม 2561 
   1. คณะท างานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตราก าลังของ
บุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ ประชุมครั้งที่ 1/2561 
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
   2. คณะท างานจัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตส าหรับผู้จบ
ปรญิญาตรีสาขาอืน่ ประชุมครั้งที ่7/2561  โดยม ี ผศ.ดร.วลัลา ตนัตโยทัย 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 261 
   1. ประชุมคณะท างานจัดท านโยบายการผลิตและการใช้ก าลังคนในการ
จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ (ชุดย่อย) เพื่อจัดท าหลักสูตรต้นแบบ
พนักงานให้การดูแล และพนักงานธุรการหอผู้ป่วย  โดยมี รศ.ประคอง 
อินทรสมบัติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดร.วรรณวิไล จันทราภา  



 

 
 
 
 
 
 

 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 

Public Health Compound, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000                                                                      
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