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คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ ์

พี ่ๆ ทีเ่คารพ เพือ่น ๆ และนอ้ง ๆ ทีร่กัยิง่ 
 

 ในวาระดถิขีึน้ปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 ดฉินัขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์น
สากล อ านาจคณุแหง่พระศาสดาทกุพระองค ์โปรดอ านวยพร และคุม้ครองใหท้กุทา่นและ
ครอบครวั ประสบแตส่ิง่ทีด่งีาม มคีวามสขุสดชืน่สมหวงัในสิง่ทีป่รารถนาตลอดไป 
 

 จดหมายขา่วฉบบันี ้เปน็ฉบบัแรกของป ีพ..ศ. 2563 ไดต้พีมิพเ์รือ่งใหมท่ีม่คีวามส าคญัยิง่ตอ่วชิาชีพ 

การพยาบาลและการผดงุครรภ ์คอืการทีส่ านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) ไดเ้หน็ชอบตามการเสนอของสภาการพยาบาล
ให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์เป็นเครือข่ายหนว่ยร่วมบรกิารของส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ มีผลให้
ประชาชนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(UC) หรอืผูท้ีถ่อืบตัรทอง สามารถไปขอรบับรกิารสขุภาพ ประเภทการปอ้งกนัสขุภาพ 
(PP) และประเภทผูป้ว่ยนอก (Out Patient : OP) ตามรายการที ่สปสช. ก าหนด สามารถมารบับรกิารทีค่ลนิกิการพยาบาลฯ ทีไ่ดข้ึน้
ทะเบยีนเปน็เครอืขา่ยหนว่ยรว่มบรกิารฯ แลว้ โดยคลนิกิฯ ไมต่อ้งเรยีกเกบ็เงนิคา่บรกิารจากประชาชน แตส่ามารถท าบญัชีไวเ้รยีก
เกบ็เงนิคา่บรกิารจาก สปสช. โดยตรง ปจัจบุนัโครงการนีส้ภาการพยาบาลไดด้ าเนนิการเปน็การน ารอ่งอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 
และจะขยายไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ ในภมูภิาคตอ่ไป รายละเอยีดขอเชิญตดิตามไดใ้นฉบบั 
 

 นอกจากนีแ้ลว้ ในฉบบันี ้ไดต้พีมิพก์จิกรรมตา่ง ๆ ของสภาการพยาบาล อาท ิผูแ้ทนสภาการพยาบาลเขา้ใหข้อ้มลูสภาพปญัหา
การขาดแคลนก าลงัคนสาขาพยาบาลในระบบบรกิารสาธารณสขุไทยและขอ้เสนอแนะการแกไ้ขแกค่ณะกรรมาธกิารสาธารณสขุ 
วุฒสิภา เพือ่การด าเนนิการแกไ้ขตอ่ไป การประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนารา่งขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื่อง การจัดการเรยีนรู้สู่
การเปลีย่นแปลงเพือ่ผลติพยาบาลในอนาคต เพือ่ใหข้อ้มลูแกส่มาชิกไดร้บัทราบ ส าหรบัคอลมันอ์ืน่ ๆ  กน็า่สนใจ ขอเชญิตดิตาม 

ภาพหน้าปก: Photographeeasia 

เป็นเครือขา่ยหน่วยร่วมบริการของส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
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     สภาการพยาบาล น าโดย รองศาสตราจารยเ์พญ็ศร ีระเบยีบ ท่ีปรกึษาประจ าสภาการพยาบาล
ด้านกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึก          
ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ประธาน
กรรมการมูลนิธิ พอ.สว.เป็นประธานในพิธี เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้าย               
วันสิ้นพระชนม์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานมูลนิธิ พอ.สว.  

สภาการพยาบาลร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                     
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2563  สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก            
สภาการพยาบาล คนท่ี 1 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และคณะ 
เข้าอวยพรนายอนทิุน ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใีหม ่ณ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ  

ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2563 สภาการพยาบาล น าโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายก
สภาการพยาบาล คนท่ี 2 และคณะ เข้าอวยพรนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใีหม ่ณ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ  

นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย  

     เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง       
นายกสภาการพยาบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย โดยการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ          

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก                    
สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ าบัด และสภาวิชาชีพบัญชี                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 11 สภาวิชาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ           
ความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพให้มีคุณภาพ ผดุงเกียรติ ศักดิ์ศรี จริยธรรม และจรรยาบรรณของ         
ผู้ประกอบวิชาชีพ อีกท้ังยกระดับความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการเป็นผู้เเทนของสภาวิชาชีพในการ
เจรจาและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ
และตา่งประเทศ โดยใชช้ือ่ภาษาไทยคอื “สมาพนัธส์ภาวชิาชพีแหง่ประเทศไทย” อกัษรยอ่ “สสว.”  
ชือ่ภาษาองักฤษ คอื “The Confederation of Thai Professional Council” อกัษรยอ่ คอื “CTPC”  
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คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นเครอืข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการของส านักงานหลักประกันสุขภาพ

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 
 

 เมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เห็นชอบตามหลักการที่  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
เสนอแล้ว สภาการพยาบาลวางแผนการด าเนินงานโดยก าหนด
เปน็โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เปน็หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
ไดต้ัง้คณะท างานขึน้ชดุหนึง่โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วลัลา ตนัตโยทยั 
ผูช้ว่ยเลขาธิการสภาการพยาบาล อาจารย์ลดัดาวัลย ์ไวยสรุะสงิห์ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เวหา เกษมสขุ และทา่นอืน่ ๆ เพ่ือท างาน          
ในโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ดงักล่าว โดยได้ประชุมร่วมกับผู้แทนของ สปสช. เพ่ือการก าหนด
หลักการ วิธีการ มาตรฐานของคลินิก ขอบเขต การให้บริการ
ของคลินิก ฯลฯ รวมทั้งก าหนดให้คลินิกการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยร่วมบริการ
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า “คลินิกพยาบาล
ชุมชนอบอุ่น” 
 

การด าเนนิการ “คลนิกิพยาบาลชมุชนอบอุ่น” ในกรงุเทพมหานคร 
 
 

 สภาการพยาบาล ได้ขอข้อมูลคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รายชื่อและที่อยู่ของ
คลินิกฯ จ านวน 37 แห่ง และได้ส่งหนังสือเชิญชวนให้คลินิก
การพยาบาลฯ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้เชิญมาประชุมร่วมกัน
เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของ
การด า เนินการทุกขั้นตอน จนพร้อมจะขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ายหน่วยร่วมบริการของ สปสช. โดยการประชุมร่วมกันนี้        
มีผู้แทนของ สปสช. ร่วมให้ข้อมูลและท าความเข้าใจ มีคลินิก
การพยาบาลฯ ที่เข้าประชุมให้ความสนใจอย่างมากและพร้อม
ปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพ่ือการเข้าร่วม 
 

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ต่างจาก คลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยร่วม
บริการของ สปสช. อย่างไร 
 

 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เป็นคลินิกพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล ตาม
กฎหมายสถานพยาบาล กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการประเมินมาตรฐานจาก 

ความเป็นมา 
 

 ตามที่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
มีนโยบายในการผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล 
สปสช.  ได้พยายามหาวิ ธี จัดบริการรูปแบบใหม่ เ พ่ือให้
ประชาชนสามารถรับบริการได้ในชุมชนโดยไม่ต้องเดินทาง 
ไปโรงพยาบาล ซึ่งนอกจากท าให้ประชาชนสะดวกขึ้นและ        
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดความแออัดใน
โรงพยาบาลอีกด้วย เช่น โครงการให้ผู้ ป่วยที่ ต้องใช้ยา
ต่อเนื่องไปรับยาจากร้านยาในชุมชนซึ่ งมี เภสัชกรประจ า          
การก าหนดให้ร้านยาซึ่งมีเภสัชกรท างานประจ าวันละไม่ต่ ากว่า 
8 ชั่วโมง ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท าหน้าที่บริการ          
ในการให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยหัวใจ เบาหวาน เป็นต้น 
 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
ในฐานะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ ไดพิ้จารณาเหน็ว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบ
สาธารณสุขและกระจายอยู่ในชุมชนทุกระดับของประเทศ 
น่าจะได้มีส่วนในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้มาก
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบริการต่าง ๆ ตามขอบเขตของวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล จึงเสนอให้
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว
ทั่วประเทศจ านวนกว่า 5,000 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ          
ที่จะให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558 
เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ต่าง ๆ เข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง โดยในระยะแรกให้ด าเนินการน าร่องในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. 2561 – 2570 และใน
ปีงบประมาณ 2564 มีแผนจะขยายผลไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ          
ทั่วประเทศ  

วัลลา ตันตโยทัย, ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, เวหา เกษมสุข  
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คุณสมบัติและการเตรียมตัว  
 

 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดด าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีชั่วโมงการให้บริการไม่น้อยกว่า 40 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกแห่ง สามารถเข้าร่วมเป็นคลินิกพยาบาล
ชุมชนอบอุ่นได้  โดยในเบื้องต้นจะต้องขอรหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน  
 

 การขอรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพต้องใช้เอกสาร
ประกอบ ได้แก่ แบบฟอร์มการขอรหัสหน่วยงานบริการ
สุขภาพที่กรอกรายละเอียดแล้ว ส าเนาใบประกอบกิจการ           
(ส พ.7) ส าเนาใบอนญุาตใหด้ าเนนิการสถานพยาบาล (ส พ.19) และ
ด า เ นิ น ก า ร แ ช ร์ พิ กั ด ข อ ง คลิ นิ ก  ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ 
http://203.157.10.8/hcode_2014/p_requestform.php)  
 

 หลังจากนั้นจึงยื่นใบสมัครต่อส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต  13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ก าหนด
คุณสมบัติทั่วไปของคลินิกฯ ดังนี้ 
 - เป็นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  
 - มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ป ร ะก า ศ ส า นั ก ง า น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 - มีพยาบาลวิ ช าชีพปฏิบั ติ ง านตลอด เวลาที่ เ ปิ ด
ให้บริการ อย่างน้อย 1 คน  
 - มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการ 
 - ให้บริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์  รวมทั้ ง           
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมบริการที่ สปสช. ก าหนด  
 - ก าหนดเวลาในการให้บริการเท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยมีเวลาในการเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
ต่อวัน 
 

เอกสารหลักฐานการยื่นสมัคร  
 1. ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(ส.พ.7)  จ านวน  1 ชุด 
 2.  ส า เนาใบอนุญาตให้ด า เนินการสถานพยาบาล 
(ส.พ.19)    จ านวน  1 ชุด 
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   จ านวน  1 ชุด 
 

  
  

สภาการพยาบาลและ สปสช. แล้ว ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
ได้ท าสัญญาขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เป็นเครือข่ายหน่วยร่วม
บรกิารของส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสามารถให้บริการ
สุขภาพตามกฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ โดยที่การให้บริการสุขภาพโดยเฉพาะใน
ขอบเขตและกิจกรรมที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนดไว้ส าหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(UC) คือผู้ป่วยบัตรทอง ซึ่งรับบริการที่คลินิกพยาบาลชุมชน
อบอุ่น คลินิกพยาบาลที่ให้บริการไม่ต้องเก็บค่าบริการจาก
ประชาชนผู้ มา รั บบริ กา ร  แต่ สามารถ เรี ยก เก็ บจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรง ส าหรับอัตรา
ค่าบริการในแต่ละกิจกรรมบริการเป็นไปตามที่  สปสช. 
ประกาศก าหนดไว้แล้ว (มีคู่มือไว้ในแต่ละคลินิกพยาบาลชุมชน
อบอุ่น) 
 

 ส าหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ ไม่ได้ 
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยร่วมบริการของ สปสช. ก็ประกอบ
กิจการดังที่เคยปฏิบัติคือการเรียกเก็บค่าบริการสุขภาพจาก
ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง ไม่สามารถเรียกเก็บจาก 
สปสช. ได้ แม้ผู้รับบริการเป็นผู้ถือบัตรทอง 
 

ขอบเขตการให้บริการของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 
 

        คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น จะให้บริการสร้างเสริม
สขุภาพและปอ้งกนัโรค (PP) ตามขอบเขตของวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ได้แก่ การฝากครรภ์ การตรวจสุขภาพหญิง
หลั งคลอด การเสริมสร้ างภูมิคุ้ มกันโรคด้วยวัคซีนตาม
แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
การวางแผนครอบครวั การตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นม การคดักรอง
ความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (Metabolic diseases) 
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคอ้วน การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่ภาวะโรคเมตาบอลกิ 
การดูแล เฝ้ าระวั ง โรคซึม เศร้ า ในผู้ ที่ มี โ รค เรื้ อรั ง  ได้ แก่ 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง   
โ รค ไตวาย เรื้ อ รั ง  ผู้ สู งอายุ  และผู้ พิ การ  การคั ดกรอง
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันในผู้สูงอายุ 
การให้สุขศึกษา ความรู้ และค าแนะน าด้านสุขภาพ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) เช่น การล้างตา การดูด
เสมหะจากท่อหลอดลม การเปลี่ยนสายยางกระเพาะอาหาร             
การสวนปัสสาวะทิ้ง การท าความสะอาดแผล การตัดไหม 
(Stitch off) การถอดสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น  

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ (ต่อ) 
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 การยื่นใบสมัครสามารถกระท าได้ตลอดเวลา สปสช. 
โดยคณะท างานพัฒนาระบบปฐมภูมิ เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
จะพิจารณาและประกาศรายชื่อคลินิกที่เข้าร่วมเป็นคลินิก
พยาบาลชุมชนอบอุ่น ทุก 3 เดือน พร้อมทั้งจะมีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกัน
โรค การใช้โปรแกรมและระบบสารสนเทศเพ่ือบันทึกข้อมูลขอ
เบิกจ่ายชดเชยบริการ แนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและ
คณุภาพการใหบ้รกิาร การบรหิารกองทนุการเบกิจา่ยชดเชยบริการ 
สิทธิประโยชน์/การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 นอกจากนี้ สภาการพยาบาลจะจัดการอบรม เพิ่ ม
ศักยภาพการบริการของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะในการให้บริการ
อย่างเพียงพอ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือการให้บริการบางราย
กิจกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง การดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การคัดกรองความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันในผู้สูงอายุ ฯลฯ มีเงื่อนไขว่าผู้ให้
บริการจะต้ อ งผ่ านการอบรมใน เ ร่ื อ งนั้ น  ๆ  มาก่ อน 
นอกจากนี้คณะท างานฯ จะมีการติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการท างานของคลินิกอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ส าหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ใน
เขตต่างจังหวัดที่จะขยายพื้นที่ ในปีงบประมาณ  2564 
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  

สิทธิประโยชน์ 
 

 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นจะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายใน
การบริการเป็นรายกิจกรรมจากหน่วยบริการประจ าหรือ
จากกองทุนตามที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด ส่วนกิจกรรมการบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
รายการที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
สามารถคิดค่าตอบแทนในอัตราที่คลินิกก าหนดตามปกติได้  
 

สิ่งท่ีอยากให้สมาชิกสภาการพยาบาลทราบ 
 

 ประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 
5,676,648 คน ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (UC) 
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีจ านวน 3,751,657 คน ใน
ปี งบประมาณ 2562  กลุ่ ม ง านยุ ทธศาสต ร์และกา ร
ประเมินผล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 
กรุงเทพมหานคร รายงานว่ามีประชาชนเข้าถึงบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ทั้งหมด 1,038,138 คน 
เข้าถึงบริการผู้ป่วยนอก (OP) ทั้งหมด 1,072,910 คน 
แสดงว่ายังมีประชาชนอีกจ านวนมากท่ีเข้าไม่ถึงบริการ การ
ที่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมให้บริการใน
ฐานะคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น นอกจากจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชาชนและช่วย
ลดความแออัดในโรงพยาบาลแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระและความมีเอกสิทธิ์ของวิชาชีพการพยาบาลด้วย 
 
 

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ (ต่อ) 



 

 

 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: พยาบาลกับยาเสพติดให้โทษ 
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ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง  
 1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522  
มาตรา 4, 7(1), 15 วรรคสาม(2), 66, 67, 102, 57, 91 
 2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  83 ในกรณี
ความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท าของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ผูท้ีไ่ดร่้วมกระท าความผดิด้วยกนันั้นเปน็ตัวการ ตอ้งระวางโทษ
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน   
 การกระท าของพยาบาล ก ที่ได้ลักลอบน ายาเสพติด
ให้โทษส่งให้แก่ผู้ต้องหาในห้องขัง และถูกจับกุมในข้อหา
จ าหน่ายและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 
ไว้ในความครอบครองเพื่อจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ถูกศาล
พิพากษาจ าคุก เป็น เวลา  50 ปี  ป รับเป็น เงิ นจ านวน 
4,500,000 บาท เป็นการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อ
กฎหมายบ้านเมือง และข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่
ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2550 เห็นควรลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบ
วิชา ชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ช้ันหนึ่ ง  และ
เนื่องจากพยาบาล ก ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  
อันเป็นคดีที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2528 มาตรา 13 บัญญัติว่า “สมาชิกภาพของสมาชิก
สามัญสิ้นสุดลงเมื่อ .... (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 11 (1)”    
ซึ่งมาตรา 11 บัญญัติไว้ว่า “สภาการพยาบาลประกอบด้วย
สมาชิกสองประเภท คือ (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่มี
คุณสมบัติ  ดังนี้  . . .  (ค)  ไม่ เป็นผู้ประพฤติ เสียหาย ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ (ง) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุด ...”  ให้ พยาบาล ก พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพ 
 

 สภาการพยาบาล ได้รับค าสั่ งลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ พยาบาล ก ข้าราชการพลเ รือน ปฏิบัติ งาน
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาล ง เนือ่งจากไดก้ระท าผดิวนิยัราชการ 2 ขอ้หา คอื  
 1 .  ลักลอบน ายา เสพติ ดส่ งมอบให้แก่ จ า เลยใน
คดีอาญาซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่ศาล เป็นความผิดฐานละเมิด
อ านาจศาล มีค าสั่งให้จ าคุกมีก าหนด 6 เดือน   
 2. จ าหน่ายและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 
(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย 
ศาลพิพากษา จ าคุก 50 ปี ปรับ 4,500,000 บาท    
 

 ชั้นสอบสวนจริยธรรม พยาบาล ก รับสารภาพว่า  
สามีถู กจ าคุก ในข้อหาจ าหน่ ายและมี ยา เสพติด ไว้ ใน
ครอบครองเพื่อจ าหนา่ย ตนกับผู้ต้องขังทีต่นน ายาเสพติดไปให ้
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และสาเหตุที่น ายาเสพติดมาส่งมอบ
ให้ผู้ต้องขัง เนื่องจากได้รับข้อความข่มขู่ทางโทรศัพท์ว่า 
“ถ้าไม่อยากให้สามีถูกฆ่าตายต้องน าเงินมาให้จ านวน 
40,000 บาท หรือต้องท างานให้โดยการส่งของ” หลงัจากนัน้
มีข้อความและโทรศัพท์ในลักษณะเช่นนี้อีกหลายคร้ัง ตนกลัว
สามีจะถูกฆ่าตาย จึงจ าเป็นต้องยอมท าตามค าขู่ เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้ตนเคยไปเยี่ยมสามีแล้วเห็นว่าสามีมีร่างกายฟกซ้ า 
สอบถามจึงทราบว่าถูกท าร้าย เมื่อได้รับข้อความข่มขู่ทาง
โทรศัพท์จึงรู้สึกกลัวและยอมท าตาม  
 

 กอ่นถึงวันเกิดเหตมุีผู้ชายวัยรุ่นน ากลอ่งขนมปอ๊กกี้มาให ้
ตนจึงน ากล่องขนมป๊อกกี้ส่วนหนึ่งไปส่งมอบให้ผู้ต้องขัง  
โดยไม่ทราบว่าในกล่องป๊อกกี้คืออะไร มาทราบเมื่อถูก
จับกุมแล้ว และส่วนหนึ่งเก็บไว้ในตู้เหล็กที่ท างานโดยไม่ได้
ปกปิด หรือแอบซ่อนไว้ในที่มิดชิด  
 

สาเหตุของปัญหา     
 1. ขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ  
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 1. ด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อ
กฎหมายบ้านเมือง 
 2. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุ
ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

....อ่านต่อหน้า  8  
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยว่า การกระท า
ของพยาบาล ก ถือว่ า เป็นผู้ ประพฤติ เสียหายน ามาซึ่ ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและการต้องโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีความผิดตามพระราชบัญญั ติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นคดีที่คณะกรรมการเห็นว่า
จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ มีมติใ ห้
พยาบาล ก พ้นจากสมาชิกภาพและให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของพยาบาล ก 
สิ้นสุดลง เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิก
สามัญของสภาการพยาบาล ตามมาตรา 11 (1) (ค) (ง) และ
มาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบา ล
และการผดุ งครรภ์  พ.ศ.2528 และที่ แก้ ไขเ พ่ิม เติ มโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครร ภ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540   

 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: พยาบาลกับยาเสพติดให้โทษ (ต่อ) 

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน 
ในการประชมุ เรือ่ง บทบาทการพยาบาลในการดแูลประชาชนในระดบัปฐมภมู ิ โดยม ีรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง  
นายกสภาการพยาบาล นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  และแพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อ านวยการส านักสนับสนุน
การพัฒนาระบบสุขภาพ (ส านัก7) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)             
เข้าร่วมประชุม  
 

 ในการประชุมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้สรุ ป
การด าเนินงานของสภาการพยาบาลในการดูแลประชาชนในระดับปฐมภูมิ เน้นการให้บริการที่เข้าถึง
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสภาการพยาบาลได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี เข้าร่วมหารอืในการประชุม  
เรื่อง บทบาทการพยาบาลในการดูแลประชาชนในระดับปฐมภูมิ 

ศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ได้แก่ โครงการ
พัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ  
ซึ่งเป็นโครงการที่พิสูจน์ได้ว่าพยาบาลท างานใกล้ชิดชุมชน และสามารถเป็น         
ผู้แก้ปัญหา หรือประสานหาทางออกให้ประชาชนในบทบาทของพยาบาลคือ
ผู้จัดการระบบสุขภาพในชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สภาการพยาบาล          
ได้จัดท าโครงการวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการ
ระดับปฐมภูมิ พบว่า พยาบาลมีบทบาทความรับผิดชอบและศักยภาพ          
ในการดูแลผู้ ป่ วยที่ หลากหลาย ทุกกลุ่ มวั ย  และมีบทบาทหน้ า ที่
ทั้ งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  

การฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลระยะยาว และการดูแลระยะท้ายของชีวิต อีกทั้งสภาการพยาบาลยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่า ง
การด าเนินงาน อาทิ โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชนและโครงการ
พัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการดูแลประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 



 

 

 เมื่ อวันที่  22  มกราคม ที่ ผ่ านมา สภาการพยาบาล น า โดย              
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ  อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่  1 พร้อมด้วย              
ดร.กฤษดา แสวงด ีกรรมการทีป่รกึษาสภาการพยาบาล ดร.ธรีพร สถริอังกรู 
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล 
นางสาวโสรจัจ ์จนัทรเสนยี ์รองหวัหนา้ส านกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาล 
และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพ่ือน าเสนอข้อมูล
สภาพปัญหาการขาดแคลนก าลังคนสาขาพยาบาลในระบบบริการ

ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูล  
“สภาพปัญหาการขาดแคลนก าลังคนสาขาพยาบาลในระบบบรกิารสาธารณสุขไทยและข้อเสนอแนะการแก้ไข”  

แก่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒสิภา 
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สาธารณสุขไทยและข้อเสนอการแก้ไข ณ ห้องประชุม หมายเลข 2205 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ วุฒิสภา 
 

 โดยสภาการพยาบาลได้น าเสนอภาพรวมสภาพปัญหาการขาดแคลนก าลังคนพยาบาลและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความสูญเสียพยาบาลจากระบบบริการสุขภาพ ซึ่งได้แก่ 1) การไม่มีต าแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม  
2) ภาระงานที่หนักเกินไป การรับภาระงานแทนบุคลากรอ่ืน โดยไม่มีกฎหมายรองรับ 3) ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นธรรม  
4) ความก้าวหน้าในวิชาชีพน้อย การถูกกีดกันการเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 

1. พิจารณาการบรรจุพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ และพิจารณาเงินเดือนขั้นต่ าที่เหมาะสม
ในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ 

2. กระทรวงการคลังทบทวนค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนตามพ้ืนที่ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือล ด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างวิชาชีพ 

3. ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้เป็นธรรมกับภาระงานและความรับผิดชอบ  
4. พิจารณาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยก าหนดให้พยาบาลวิชาชีพเลื่อนไหลเป็นระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชาญได้ทุกต าแหน่ง 
5. เปิดโอกาสให้ทุกวิชาชีพได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหารทุกระดับ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลที่ออกไปจากระบบบริการให้กลับเข้าสู่ระบบ เช่น การเปิดคลินิกที่เป็นเครือข่าย

กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการสุขภาพ การเปิดสถานบริการผู้สูงอายุ 
 

 นอกจากนี้ สภาการพยาบาลยังได้เน้นย้ าว่า ประเด็นการขาดแคลนพยาบาลไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของวิชาชีพเท่านั้น แต่เป็นปัญหา
ของระบบสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของประเทศ ผู้ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพจึงควรให้ความส าคัญ
กับการก าหนดนโยบาย การลงทุนในการผลิตพัฒนาและธ ารงรักษาพยาบาลไว้ในระบบสุขภาพ รวมทั้งการรับพยาบาลให ม่
เข้าท างาน เพ่ือให้ประเทศมีก าลังคนพยาบาลที่มีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาช น
ในจ านวนที่เพียงพอ รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้โดยมีแรงจูงใจที่เพียงพอทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยในการท างาน โดยในที่ประชุมได้มีการให้ความคิดเห็นในประเด็น
ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และได้เสนอให้สภาการพยาบาลเข้าร่วมท างานในการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข  
ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบต่อไป 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ ์2563 รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง 
การจดัการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงเพือ่ผลติพยาบาลในอนาคต (Transformative Education 
for Future Nurses) ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา
แห่งชาต ิชดุที ่1 ระหวา่งวนัที ่3 – 4 กมุภาพนัธ ์2563 ณ ห้องราชนครนิทร ์ชัน้ 4 สภาการพยาบาล  

นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่พัฒนา “รา่ง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลในอนาคต (Transformative Education for Future Nurses) 

 ส าหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียน
การสอนแบบการเรียนรู้ (Transformative Learning) และจัดท าร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลในอนาคต 
(Transformative Education for Future Nurses) ซึง่เปน็ขอ้เสนอในการน า Transformative 
Learning มาใช้เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ 
ศาสตราจารย ์นายแพทยว์จิารณ ์พานชิ ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยส์รุศกัดิ ์บรูณตรเีวทย ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหิดล รศ.ดร.ภญ.จรุาพร พงสเ์วชรกัษ ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอ
ผลการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาพยาบาล และผลการส ารวจการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยแก่ที่ประชุม เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุ ม
มีความเข้าใจ ร่วมระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นหลักที่ได้เพื่อจัดท า “ร่าง” 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์
ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

ดูงานสภาการพยาบาล 

 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล ในการกลา่ว
ต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษากรรมการสภาการพยาบาล รองศาสตราจารยอ์รพรรณ โตสงิห ์
ประชาสมัพันธส์ภาการพยาบาล และนางสาวจนญัญา นฤตยศ์าสตร ์ภัณฑารักษ์ประจ าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล 
เปน็วทิยากรบรรยาย 

นักศึกษาพยาบาล  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

(11 พฤศจิกายน 2562) 

คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล  
มหาวิทยาลัยสยาม 

(12 ธันวาคม 2562) 

นักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ โครงการแลกเปลี่ยน  
มหาวิทยาลัยมหิดล           และ              วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ 

  (15 มกราคม 2563)                            (27 มกราคม 2563) 



 

 

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล                
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า และติดตามการบรรจุผู้ส าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ เข้ารับราชการในกระทรวง
สาธารณสุข  โดยมีกรรมการอ านวยการจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมประชุ ม
อย่างพร้อมเพรียง อาทิ พันต ารวจเอกกฤตชาติ พิณสุวรรณ ผู้แทนผู้บัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน นางเบญจพร ทิพยผลาผลกุล ผู้แทนปลัดระทรวงสาธารณสุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ร่วมโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร 
ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล  
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นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 สภาการพยาบาลจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาล
เพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการผลิตพยาบาลฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การปฐมนิเทศ ส าหรับการจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้  มีวัตถุประสง ค์

สภาการพยาบาลจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  ประจ าปี พ.ศ. 2562   

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563  ณ  Royal Hills Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก  

ความสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาในโครงการด้วยกัน ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก  

 ส าหรบัโครงการผลติพยาบาลเพ่ือพัฒนาสขุภาพประชาชนในจงัหวดัชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ปัจจุบันได้เริ่มด าเนินการระยะที่ 2 
ในปีการศึกษา 2559-2564 เพ่ือคัดเลือกเยาวชนที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพในสถานศึกษาใน
พ้ืนที่หรือใกล้เคียง และกลับมาปฏิบัติงานที่บ้านเกิด นับเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเหล่านี้ และเป็นการแก้ปัญหา
ของการไม่สามารถบรรจุบุคลากรพยาบาลเข้าท างาน ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพจากบุคลาก ร
ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยโครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ได้รั บ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดภาครัฐ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ 
โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก หรือทุนการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษาจาก
โครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 500 อัตรา เพื่อบรรจุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ตามจังหวัดชายแดน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน
ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารตามชายแดนสามารถเช้าถึงบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  

เ พ่ื อ น้ อ ม ร ะ ลึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มุ่ งสร้ าง
จิตส านึกในการบริการด้วยหัวใจที่รักและผูกพันกั บชุมชน พร้อมทั้ง



 

  

ชื่อ:     พว.ขวัญใจ เหลี่ยมโสภณ  
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลน่าน  

ชื่อ:     นาวาอากาศเอกหญิงวันเพ็ญ  งามสง่า 
ต าแหนง่:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    ส านักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร 
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     เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 17 น. นางขวญัใจ เหลีย่มโสภณ  
เดินทางกลับจากท าธุระส่วนตัวที่จังหวัดเชียงราย พบเหตุการณ์อุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกัน บนถนนสายน่าน-บ้านหลวง ซึ่งเป็นทางลาดชัน         
บนเขา ไม่มีหมู่บ้าน มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย เป็นวัยรุ่นเพศชาย 2 ราย          
เพศหญิง 1 ราย และเด็กหญิง อายุ 3 ปี 1 ราย นางขวญัใจจึงได้ลงไปประเมิน
อาการผู้บาดเจ็บพบว่า ผู้บาดเจ็บเพศชายทั้ง 2 ราย รู้สึกตัวดี เคลื่อนไหว
ตัวเองไม่ได้ มีกระดูกข้อเท้าหัก และมีแผลเปิด 1 ราย อีกรายกระดูกขาหัก          
ได้ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้วัสดุที่พอจะหาได้ในบริเวณใกล้เคียง
มาดามขาไว้ ส่วนเด็กหญิงอายุ 3 ปี รู้ตัวดี มีแผลถลอกบริเวณหน้าผาก 

ผู้บาดเจ็บหญิงรายสุดท้าย เรียกพอรู้ตัว ไม่ตอบค าถาม หนังตาบวมปิดทั้งสองข้าง หายใจดี ไม่มีเสียงครืดคราด มีชีพจร 
ขยับแขนขาได้ ข้อเท้าขวาผิดรูป นางขวัญใจได้โทรแจ้ง 1669 โดยแจ้งจ านวนผู้บาดเจ็บและอาการของผู้บาดเจ็บแต่ละราย
แก่เจ้าหน้าที่และอยู่ดูแลผู้บาดเจ็บประมาณ 30 นาที รถพยาบาลจากโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ไชยสถาน และทีมกู้ภัยจาก อบต.สะเนียน จึงมาถึงจุดเกิดเหตุ ขณะล าเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาล อาการของผู้บาดเจ็บ
เพศหญิงทรุดลง นางขวัญใจจึงได้ช่วยแพทย์ในการใส่ Endotracheal tube และน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน่าน ตอ่มาไดเ้ขา้
ไปติดตามอาการพบว่า ผู้บาดเจ็บเพศหญิงได้เข้ารับการรักษาที่หอผูป้่วยไอซียูศัลยกรรม ผู้บาดเจ็บเพศชายทั้งสองคนได้รับ
การผา่ตดัดามโลหะ และแพทยใ์หผู้บ้าดเจบ็เดก็หญงินอนโรงพยาบาลสงัเกตอาการ 1 คนื และใหญ้าตริบักลบัไปดแูลตอ่ทีบ่า้นได ้

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562 นาวาอากาศเอกหญิงวันเพ็ญได้ไปร่วมงานมินิมาราธอน
ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ณ บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ขณะที่นั่งพักหลังจากวิ่งเข้า
เส้นชัยแล้ว เวลาประมาณ 06.30 น. ได้ยินเสียงตะโกนว่า มีคนหมดสติที่บริเวณริมน้ าจึงวิ่งไป
ยังที่เกิดเหตุ พบเป็นชายอายุประมาณ 65 ปี จึงเข้าไปจับเขย่าตัวและจับชีพจร ทั้งบริเวณมือ
และคอ ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณชีพจร จึงได้ท าการ CPR พร้อมทั้งบอกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ตามทีมแพทย์และให้น าเครื่อง AED มาด้วย ระหว่างท าการ CPR ให้เตรียมเปล เตรียม
รถพยาบาล ท าการช่วยเหลอืประมาณ 3 นาที จึงมีหน่วย EMS กู้ชีพมาถึงพร้อมใช้เครื่อง AED 
กระตุ้นหัวใจ 2-3 ครั้ง พอมีชีพจรก็ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เปิดเส้น และน าส่งโรงพยาบาล         
ศิริราชโดยทีมรถกู้ชีพ ภายหลังได้ติดตามสอบถามอาการผู้ป่วยจากฝ่ายน าส่งทราบว่า ผู้ป่วย
รู้สกึตัว และทางโรงพยาบาลรับเข้ารักษาเพื่อหาสาเหตุต่อไป  



 

 

....อ่านต่อหน้า 14  
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วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เร่ือง  การประชุมเพ่ือจัดท าร่างข้อบังคับหัตถการที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
      คณะท างานจดัท ารา่งขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหตัถการทีถ่อืวา่เปน็การประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมเพื่อระบุหัตถการพื้นฐาน
ทั่วไป ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระบุ
หัตถการที่ต้องอาศัยทักษะวิชาชีพช้ันสูงในการประกอบวิชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการท่ี
ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาเรื่องความทับซ้อนของวิชาชีพ น าเสนอเป็นกฎหมายผ่าน
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายกสภาพิเศษ และประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาตอ่ไป โดยม ีดร.กฤษดา แสวงด ีเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม 
ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล  
 

เร่ือง  การประชุมเพ่ือร่างมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต หรือ
บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที ่

         ตามที่สภาการพยาบาลได้จัดท าข้อเสนอมาตรการเยียวยา
พยาบาลที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่  3 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งได้ติดตามเรื่อ ง
มาโดยตลอด และเพื่อให้ร่างมาตรการเยียวยาฯ มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน สภาการพยาบาลจึงมีการประชุมเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อเสนอต่อกระทรวงอีกครั้ง โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก
สภาการพยาบาล คนท่ี 1 เป็นประธาน 
 

เร่ือง  การประชุมคณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพ
การพยาบาลฉุกเฉิน 

         คณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน 
ประชุมครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติต่าง ๆ อาทิ 
แนวปฏิบัติการจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะก าเริบเฉียบพลันของโรค COPD 
และ Asthma แนวปฏิบัติการจัดการผู้ป่วยหลังได้รับการคัดแยกแต่ละ
ระดับ แนวปฏิบัติการจัดการผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ชนิดเอสทียกสูง แนวปฏิบัติการจัดการผู้ป่วยที่มีการเจ็บปวด เป็นต้น 
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
เร่ือง  การประชุมคณะท างานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและ

อตัราก าลงัของบคุลากรพยาบาลในหนว่ยบรกิารในระดบัปฐมภมู ิ
   คณะท างานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตราก าลัง
ของบคุลากรพยาบาลในหนว่ยบรกิารในระดบัปฐมภมู ิประชุมครัง้ที ่4/2562   

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ต่อ) 
โดยที่ประชุมสรุปประเภทกิจกรรมพยาบาลที่ปฏิบัติ ร่างเกณฑ์อัตราก าลัง
บุคลากรพยาบาลขั้นต่ าในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยแสดงถึง
ประเภทภาระงาน สัดส่วนอัตราก าลังพยาบาลต่อจ านวนผู้รับบริการ  
ช่ัวโมงการพยาบาลต่อวันในแต่ละกิจกรรม ส าหรับหน่วยบริการที่น า
ข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น PCU โรงพยาบาลศิริราช 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น    
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร 
สภาการพยาบาล  
 

เร่ือง การประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการผลิตพยาบาล           
เพ่ือพัฒนาสขุภาพประชาชน ในจงัหวดัชายแดนตามรอยสมเด็จยา่ 

    คณะกรรมการอ านวยการโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประชุมครั้งที่ 1/2562 
เพื่อติดตามการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการผลิตพยาบาล
เพือ่พฒันาสขุภาพประชาชน ในจงัหวดัชายแดนตามรอยสมเดจ็ยา่ ระยะที ่2 
รุ่นท่ี 8 ประจ าปีการศึกษา 2562 และแนวทางในการบรรจุผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล   
 

เร่ือง  การประชมุคณะกรรมการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล 
   คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 
1/2562 ประชุมเพื่อพิจารณาโครงสร้างหนังสือช่ือ สมรรถนะทาง
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล แผนปฏิบัติการปี 2562 
และวางแผนการด าเนินงาน  อาทิ การจัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์  
ทีม่ขีอ้จ ากดั จ านวน 2 รุน่ เปน็ตน้ โดยม ีรศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ เปน็ประธาน 
ณ หอ้งประชุมศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลแหง่ประเทศไทย สภาการพยาบาล 
 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

เร่ือง  การประชมุคณะท างานจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมฯ สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

       คณะท างานจัดท าหลักสูตรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
ของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูป้ว่ยโรคหวัใจและหลอดเลอืด ประชุมครัง้ที ่3/2562 เพือ่พฒันาแนวปฏบิตัิ
ทางคลนิกิในการดแูลผูป้ว่ยภาวะหวัใจลม้เหลวเรือ้รงัฯ โดยม ีรศ.ดร. ศริอิร สนิธ ุ 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  
 



 

  
14 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563  

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

เร่ือง  การประชมุคณะท างานเกีย่วกบัการพัฒนาระบบคณุภาพการพยาบาล
ฉกุเฉนิ 

         คณะท างานเกีย่วกบัการพฒันาระบบคณุภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ ประชุม
ครัง้ที ่5/2562 เพือ่พจิารณา (รา่ง) แนวปฏบิตัติา่ง ๆ  อาท ิแนวปฏบิตักิารจดัการ
ผูป้ว่ยพษิเหตตุดิเช้ือ แนวปฏบิตักิารจดัการผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง แนวปฏบิตั ิ
การจดัการผูป้ว่ยภายหลงัการคดัแยก แนวปฏบิตักิารจดัการผูป้ว่ยทีม่ภีาวะก าเรบิ
เฉยีบพลนัของโรค COPD และ Asthma แนวปฏบิตักิารสง่ตอ่ผูป้ว่ยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงระหว่างโรงพยาบาล แนวปฏิบัติ       
การจดัการผูป้ว่ยบาดเจบ็ศรีษะ เปน็ตน้ โดยม ีรศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน       
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เร่ือง  การประชุมคณะท างานพฒันาการพยาบาลจกัษตุามนโยบายจักษุ

ยัง่ยนื 
    คณะท างานพัฒนาการพยาบาลจักษุ ตามโครงการจักษุยั่งยืน 
ประชุมเพื่อพิจารณาด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในระบบจักษุ และเพ่ือขับเคลื่อนโครงการจักษุยั่งยืน โดยมี 
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. วจิติร  ศรสีพุรรณ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม 
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
 

เร่ือง  การประชมุคณะท างานจดัท าหลกัสตูรอบรมการพยาบาลต้นแบบของ
สภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏบิติัการบ าบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืดด้วยไตเทยีม)    

   คณะท างานจดัท าหลกัสตูรอบรมการพยาบาลตน้แบบของสภาการพยาบาล 
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัด
ทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยไตเทียม) ประชุมครั้งที่ 3/2562 เพื่อจัดท า
แนวปฏบิตักิารดแูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั กอ่นการบ าบดัทดแทนไต และแนวปฏบิตั ิ
การดแูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัระยะสดุทา้ยทีร่บัการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม  
โดยม ีรศ.ดร. ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

เร่ือง  การประชุมร่วมภาคีหลักหารือประเด็น “การสร้างสุขภาวะที่บ้าน
โดยการมสีว่นรว่มของชมุชน” 

    คณะท างานพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจ
โดยทมีพยาบาลชุมชน” น าโดย รศ.ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ ประชุมรว่มกบั
คณะอนกุรรมการวชิาการ จากส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิและ
ภาคเีครอืขา่ย เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเหน็และรว่มพัฒนารา่งนโยบายสาธารณะ
แบบมสีว่นรว่มประเดน็ “การสรา้งสขุภาวะทีบ่า้นโดยการมสีว่นรว่มของชุมชน” 
โดยมี นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์ อนุกรรมการวิชาการ จากส านักงาน
คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิเปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม รศ. ลออ หตุางกรู  

 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
เร่ือง  การประชุมคณะท างานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิก  
    คณะท างานบูรณาการฐานข้อมูลของสมาชิกและการบริการภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก ประชุมครั้งที่ 2/2562 
พิจารณาเรื่องการด าเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ 
ในการบริการผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลและการบริการภาครัฐ            
การพฒันาคูม่อืส าหรบัประชาชน และการจดัท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ         
สองภาษา โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล  
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ  
 

เร่ือง  นายกสภาการพยาบาลร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 

    คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประชุมครั้งที่ 1/2562 พิจารณา 
(รา่ง) แผนพฒันาก าลงัคนดา้นสขุภาพแหง่ชาต ิระยะ 10 ป ี(พ.ศ. 2561-2570) 
โดย รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ได้อภิปรายและเสนอข้อสังเกตได้น าเสนอภาพรวมสภาพ
ปญัหาการขาดแคลนก าลงัคนพยาบาลและช้ีใหเ้หน็ถงึปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลตอ่
ความสญูเสยีพยาบาลจากระบบบรกิารสขุภาพ ซึง่ไดแ้ก ่1) การไมม่ตี าแหนง่
บรรจุเป็นข้าราชการ และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม 2) ภาระงานที่หนัก            
เกินไป การรับภาระงานแทนบุคลากรอื่น โดยไม่มีกฎหมายรองรับ  
3) คา่ตอบแทนทีไ่มเ่ปน็ธรรม 4) ความกา้วหนา้ในวชิาชีพนอ้ย การถกูกดีกนั
การเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร พร้อมทัง้ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ ดงันี ้
  1. พจิารณาการบรรจพุยาบาลในกระทรวงสาธารณสขุเปน็ขา้ราชการ 
และพิจารณาเงินเดือนขั้นต่ าที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุเป็น
ขา้ราชการได ้
  2. กระทรวงการคลงัทบทวนคา่ตอบแทนเหมาจา่ยรายเดอืนตามพืน้ที่
ของกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ลดความเหลือ่มล้ าระหวา่งวชิาชีพ 
  3. ปรบัปรงุระบบคา่ตอบแทนใหเ้ปน็ธรรมกบัภาระงานและความรบัผดิชอบ 
  4. พิจารณาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยก าหนดให้พยาบาล
วชิาชีพเลือ่นไหลเปน็ระดบัช านาญการพเิศษ ระดบัเช่ียวชาญไดท้กุต าแหนง่ 
  5. เปดิโอกาสใหท้กุวชิาชีพไดร้บัการพจิารณาเปน็ผูบ้รหิารทกุระดบั 
โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ 
 นอกจากนี ้นายกสภาการพยาบาลยงัไดเ้นน้ย้ าวา่ประเดน็การขาดแคลน
พยาบาลไมใ่ช่ปญัหาเฉพาะของวชิาชีพเทา่นัน้ แตเ่ปน็ปญัหาของระบบสขุภาพ
และการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของประเทศ ผู้ก าหนดนโยบาย
ด้านสุขภาพจึงควรให้ความส าคัญกับข้อสังเกตดังกล่าว เพื่อให้การก าหนด
นโยบาย พัฒนาแผนปฏิรูประบบการจดัการก าลังคนฯ ได้มองปัญหาอย่าง         
รอบด้าน และมีความยั่งยืนของระบบต่อไป ณ ห้องประชุม 301                    
ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล  

....อ่านต่อหน้า 15  



 

 
15 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563  

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เร่ือง  การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
    คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระพ.ศ. 2561-2565 ประชุม
ครั้งท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาการด าเนินการและการบริหารกิจการต่าง ๆ 
ของสภาการพยาบาล อาทิ การด าเนินการด้านจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเตรียมจัดเวทีพัฒนานโยบาย 
ที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ 
กรณีการดูแลระยะยาว การพิจารณาอัตราก าลังในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
การแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล ประจ าจังหวัด พ.ศ. 2561 -2565 
จ านวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โครงการ “สภาการพยาบาล
สัญจร” การจัดท า เอกสาร  2  ภาษาส าหรับสภาการพยาบาล 
โครงการวิจัยหลักความยุติธรรมของระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรู้
ของพยาบาลไทย เพือ่แสวงหาแนวทางสง่เสรมิความยตุธิรรมและความเสมอภาค
ส าหรับพยาบาลไทย โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง  
 

เร่ือง  การประชมุคณะกรรมการศนูยก์ารศกึษาต่อเนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร์ 
   คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ 
2561-2565 ประชุมครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการด าเนินการงานของ
ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งสาขาพยาบาลศาสตร ์หลกัสตูรตน้แบบสาขาการพยาบาล
จกัษแุละการรบัรองสถาบนัการจดัการศกึษาตอ่เนือ่ง ในสว่นของสถาบนัหลกั
และสถาบันสมทบ โดยมี รศ.ดร. ศิริอร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 
รศ.ละออ หุตางกูร  
 

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เร่ือง  การประชมุคณะอนกุรรมการผดุงความเปน็ธรรมแกส่มาชกิสภาการพยาบาล 
    คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล 
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หรือ
วิธีการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล และพิจารณา
การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นธรรมในหน่วยงานและวิชาชีพ 
โดยมี รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต เป็นประธาน ณ ห้องคุณอุดม สุภาไตร  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เร่ือง  การประชมุคณะกรรมการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล 
   คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล ประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์ท่ีมี
ข้อจ ากัด” ส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่  1 และวางแผนด าเนินการวิจัย 
โครงการวิจัย ช่ือ การส ารวจระดับประเทศด้านระบบและกลไกจริยธรรม
ขององคก์รพยาบาล โดยม ีรศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม 
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย  

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เร่ือง  การประชุมคณะท างานจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยหัตถการที่          
ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

    คณะท างานจดัท ารา่งขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหตัถการทีถ่อืวา่เปน็การประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ประชมุครัง้ที ่2/2562 เพือ่ด าเนนิการ
พฒันารา่งขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหตัถการทีถ่อืวา่เปน็การประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์ โดยม ีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.สมจติ หนเุจรญิกลุ เปน็ประธาน 
 

วันจันทร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เรื่อง  การจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาท

พยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว 
          สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.ทัศนา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
เปน็ประธานเปดิการประชมุ “การจดัเวทพีฒันานโยบายสนบัสนนุการพฒันา
บทบาทพยาบาล ผูจ้ดัการระบบสขุภาพผูส้งูอาย ุกรณดีแูลระยะยาว"  ซึง่ไดร้บั
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ ทัง้นี ้ในทีป่ระชุม รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล ได้
ประกาศนโยบายสภาการพยาบาล เรื่อง "บทบาทของพยาบาลไทยกับ
การดูแลผู้สูงอายุ” เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว สร้างความตระหนกั
ถึงความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายดังกล่าวให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนช่ัน กรงุเทพฯ           
 

เรื่อง  การประชุมคณะท างานโครงการประเมินผลการน าเสนอรูปแบบ
การบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

     คณะท างานโครงการประเมินผลการน าเสนอรูปแบบการบรรจุ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลด าเนินงานโครงการจัดท ารูปแบบ
การบรรจหุลกัสตูรการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
และจดัท าคูม่อืรปูแบบการบรรจหุลกัสตูรการใชย้าอยา่งสมเหตผุลฯ ณ หอ้งประชมุ 
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ โดยมี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เป็นประธาน 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เรื่ อ ง   นายกสภาการพยาบาลพร้อมคณะ เข้ าอวยพรปี ใหม่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหารือประเด็นต่าง ๆ  
           สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 
เข้าอวยพรผู้บรหิารกระทรวงสาธารณสขุ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใีหม่ 2562 
และร่วมหารือกบันายแพทยส์ุขุม กาญจนพมิาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ในประเด็นเรื่องอัตราก าลังและการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพเป็นรายคาบ 
รวมทั้งประเด็นการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่          
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  



 

 
 
 
 
 
 

 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 ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 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                                                   
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