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พี่ๆ  ทีเ่คารพ เพือ่นๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

 จดหมายขา่วฉบบัที ่3 พฤษภาคม-มถินุายน 2563 เปน็ชว่งเวลาทีต่รงกบัวนัพยาบาลสากล 
12 พฤษภาคม ซึง่เปน็วนัคลา้ยวนัเกดิครบรอบ 200 ป ีของมสิฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ผูก้อ่ก าเนดิ
วชิาชพีการพยาบาลและเปน็ปฐมบรูพาจารยว์ชิาการพยาบาลของโลก ในป ี2563 หรอื 2020 นี ้
องคก์ารอนามยัโลกไดย้กยอ่งใหเ้ปน็ปขีองพยาบาลและผดงุครรภ ์เพือ่เปน็การเชดิชเูกยีรตแิก่
มสิฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล และเพือ่เปน็การยกยอ่งชืน่ชมแกผู่ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและ 

ฉบับนี้มีอะไร 

การผดงุครรภท์ัว่โลกทีไ่ดป้ฏบิตังิานเปน็ก าลงัหลกัในระบบบรกิารสขุภาพทีด่แูลสขุภาพของประชาชนทกุกลุม่วยั ทัง้ในเขตเมอืงและ
ชนบทห่างไกลทั่วโลก แต่เนื่องด้วยในปีนี้มีวิกฤตการณ์เกิดโรคระบาด โควิด-19 ทั่วโลก ท าให้กิจกรรมการเฉลิมฉลอง เช่น 
การประชมุวชิาการทางการพยาบาล จ าเปน็ตอ้งงดตามสถานการณ ์
 

 จดหมายขา่วฉบบันีไ้ดต้พิีมพ์เรือ่ง นมแมส่รา้งเดก็ไทยสูก่ารเปน็ผูใ้หญส่รา้งชาต ินบัเปน็ภารกจิทีส่ าคญัอกีอยา่งหนึง่ของสภาการ
พยาบาล ในการสง่เสรมิและพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในบทบาทการชว่ยเหลอื สนบัสนนุ และสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ซึง่เปน็
พ้ืนฐานส าคญัของการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการเดก็ ส านกังานสถติแิหง่ชาตริว่มกบัยนูเิซฟไดส้ ารวจสถานการณเ์ดก็และสตรใีน
ประเทศไทย เมือ่ป ี2559 พบวา่มทีารกไทยเพียงรอ้ยละ 40 ไดร้บัการชว่ยเหลอืใหเ้ริม่ฝกึดดูนมแมภ่ายในครึง่ชัว่โมงแรกหลงัคลอด 
และแมไ่ทย รอ้ยละ 13.1 ทีใ่หล้กูกนินมแมเ่พียงอยา่งเดยีว 6 เดอืน และแมไ่ทย รอ้ยละ 13 ทีใ่หล้กูกนินมตนเองยาวนานถงึ 2 ป ี
ดงันัน้ เพ่ือสง่เสรมิใหล้กูไดก้นินมแม ่สภาการพยาบาลไดจ้ดักจิกรรมตา่ง ๆ  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการชว่ยเหลอื สนบัสนนุ 
และสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ใหน้มแมส่รา้งเดก็ไทย สูก่ารเปน็ผูใ้หญส่รา้งชาตติอ่ไป 

บรรณาธิการแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 
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จับตามอง: ความสุ่มเสี่ยงของการถูกด าเนินคดีจากการท าหัตถการประกอบโรคศิลปะ 
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 วันพยาบาลสากล ปี พ.ศ. 2563 : ปขีองพยาบาลและผดุงครรภ์ 

เรื่องท่ีพยาบาลต้องรู้ ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ การใชน้  าปัสสาวะรักษาแผล 

 7 

สมาชิกถาม...สภาตอบ: ถูกพยาบาลปลอมแย่งอาชีพ 
และระบาดมาก สภาการพยาบาลแก้ปัญหาอย่างไร 11 
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การประชุมเตรียมอัตราก าลังพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระยะรุนแรง (COVID-ICU) 

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน
การประชุมเตรียมอัตราก าลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระยะรุนแรง (COVID-ICU) 
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช 
รองอธิบดีกรมการแพทย์ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ จาก UHosnet รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล 
จากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและผู้แทนจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช            
และโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
สภาการพยาบาล 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

     สืบเนื่องจากที่สภาการพยาบาลได้ประกาศระดมก าลังขอการสนับสนุนพยาบาลที่มีความ รู้
ความช านาญผู้ป่วยวิกฤต เพ่ือรับมือสถานการณ์โควิด -19 และได้รับความร่วมมือจากพยาบาลวิชาชีพ
รว่มสมคัรเปน็พยาบาลอาสาดแูลผูป้ว่ยโควดิระยะวกิฤต ิ(COVID-ICU) อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่การเตรยีมความพรอ้ม
ด้านสถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับผู้ป่วยโควิดระยะวิกฤตก าลังด าเนินการอยู่ใน
โรงพยาบาลทัง้ 4 แห่ง คอื โรงพยาบาลรามาธบิดจีักรนีฤบดินทร ์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (โดยการก ากับของ
โรงพยาบาลศิริราช) สภาการพยาบาลจึงได้ร่วมหารือกับทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแนวทางในการ
ปฏิบัติและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของพยาบาลอาสาสมัครในการปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ า
ในการรักษาความปลอดภัยในการท างานของพยาบาลตามลักษณะงานทั้งแพทย์ พยาบาล รวมไปถึง
บุคลากรด้านอ่ืน ๆ ที่มีความเสี่ยงให้เป็นไปตามลักษณะงานอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ชุด PPE 
เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและระยะเวลาการท างาน เพ่ือลด
ความเครียด และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น อีกทั้งร่วมพิจารณาเรื่องสวัสดิการในขณะปฏิบัติหน้าที่
และประกาศนียบัตรการเป็นพยาบาลจิตอาสาจากสภาการพยาบาลอีกด้วย  

 ทั้งนี้ สภาการพยาบาลด้วยความร่วมมือกับหัวหน้าพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง และคณะแพทย์จะได้มีการเตรียม
พยาบาลอาสาเพื่อการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบุคลากรที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วยโควิดระยะวิกฤติที่จัดไว้ต่อไป 

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล 
นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ 
รองหัวหน้าส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ในนาม
ของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าเยี่ยม
อาการและให้ก าลังใจ นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

สภาการพยาบาลเขา้เยี่ยมให้ก าลังใจพยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษท่ีท างานหนัก 
ร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จนเส้นเลือดในสมองแตก  

บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ท างานหนักร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งในและนอกเวลา
ราชการต่อเนื่องกันทุกวัน เป็นเวลารวมกว่า 70 วัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ จนเส้นเลือดในสมองแตก และถูกส่งต่อมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 
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วันพยาบาลสากล ป ีพ.ศ. 2563 : ปีของพยาบาลและผดุงครรภ์ 

 วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศก าหนดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 
ของทุกปี เพ่ือเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อก าเนิดวิชาชีพการพยาบาล 
และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่          
มวลมนุษย์ ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศก าหนดหัวข้อให้พยาบาลทั่วโลก
รว่มกนัรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหาทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพและความเปน็อยูข่องประชาชนโดยรวม ในป ีพ.ศ. 

 ในปี พ.ศ. 2563 หรือปี ค.ศ. 2020 เป็นปีที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ยกย่องให้เป็นปีของ 
“พยาบาลและผดุงครรภ์” (2020 Year of Nurse and Midwife) เพ่ือเป็นการให้เกียรติมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล โดยเป็นปีที่
ครบรอบวันเกิด 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อก าเนิดและบุกเบิกวิชาชีพการพยาบาลสมัยใหม่ ท าให้วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เป็นวิชาชีพหลักของระบบ
บริการสุขภาพที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทห่างไกลทั่วโลก พยาบาลเป็นก าลังส าคัญในระบบบริการ

น าการพยาบาลสู่สุขภาพดีท่ัวโลก” เพ่ือให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล
เห็นความส าคัญของการส่งเสริม และดูแลให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย และทุกภาคส่วนในสังคมไทย และสังคมโลกมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้
พยาบาลทุกคนร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ เป็นเสียงแห่งพลังที่จะท าให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับโลกได้ 

2563 นี้  สภาการพยาบาลระหว่างประเทศก าหนดหัวข้อส าหรับ           
วั นพย าบาลส าก ล ว่ า  “Nurses : A Voice to Lead Nursing         
The World to Health” แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง

สุขภาพ อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและประชาชนมากที่สุด สามารถประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและ
ประชาชนได้เร็วกว่าบุคลากรสุขภาพอ่ืน น าไปสู่การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายด้านระบบ
บริการสุขภาพ สภาพยาบาลระหว่างประเทศต้องการให้เสียงของพยาบาลได้รับการได้ยินจากคนทั่วโล ก 
โดยการเผยแพร่ค าพูดที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่นี้ว่า วิชาชีพการพยาบาลได้อุทิศต่อการมีสุขภาวะของโลก
อย่างไร ทั้งในฐานะของผู้ดูแล ผู้เยียวยา ผู้สอนความรู้ ผู้น า และผู้พิทักษ์สิทธิ พยาบาลเป็นรากฐานที่มั่นคง
ของการให้บริการที่ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นการดูแลที่ไม่แพง ประชาชนสามารถจ่ายได้  
แอนเนทท์ เคนเนดี้ (Annette Kennedy) นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เน้นว่า การด าเนินการ

Dr.Annette Kennedy  
นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ 

มสิฟลอเรนซ์ ไนติงเกล  

เกี่ยวกับวันพยาบาลสากลในปีนี้ พวกเราจะเป็นเสียงที่แท้จริงของพยาบาลจากทั่วโลก ในการท าให้คนทั่วโลกหันมามอง
วิชาชีพพยาบาลที่มีความส าคัญ น่าพิศวง มีความเป็นเลิศ และทันสมัยในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วโลก  

การสร้างต านานของปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 ในการเฉลิมฉลองปีแห่งการพยาบาลและผดุงครรภ์นั้น สิ่งที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ
ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ 
  1. จัดการกับปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยรับสมัครพยาบาลเพ่ิมขึ้น ธ ารง
รักษาพยาบาลให้อยู่ในระบบให้นานที่สุด โดยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการท างานให้ดีขึ้น 
มีกองทุนเพ่ือเพ่ิมค่าตอบแทน การยอมรับนับถือ ให้เกียรติ เห็นคุณค่า และให้รางวัลแก่
พยาบาลที่อุทิศตน 

  2. เพิ่มขีดความสามารถของพยาบาล APN เน้นบทบาทขยายเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกได้ 
  3. แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเพศ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ แก้ไขภาพเดิม ๆ ความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของพยาบาล 

....อ่านต่อหน้า 5 
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 ในส่วนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมกิจกรรมการเฉลิม
ฉลองปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์” โดยขยายกิจกรรมของเครือข่ายพยาบาลเพ่ือการควบคุมยาสูบ ภายใต้สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ออกไป เน้นการพัฒนาและขยายระบบบริการการพยาบาลเพ่ือเลิกบุหรี่ แบบ one stop service เพ่ือการเลิกบุหรี่
เพ่ิมขึ้นในสถานบริการทุกระดับ ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบล จ านวน 200 หน่วยบริการ เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรค 
NCDs และกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ที่สูบบุหรี่ได้รับการดูแลจากพยาบาล เพ่ือช่วยให้เลิกบุหรี่จ านวน 20,000 คน เป็นการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สภาพยาบาลระหว่างประเทศเน้นว่า...  
 

“ปี 2020 เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดจบ เป็นโอกาสในการท าสิ่งใหม่ ๆ  
แต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง  

พยาบาลและผดุงครรภ์เป็นพลังที่มาห้ามหรือหยุดย้ังไม่ได้  
และเมื่อร่วมกัน เราจะสามารถน าการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลกได้” 

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1. การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากการท างานร่วมกันของพยาบาลผ่านทางสมาคมพยาบาลของแต่ละประเทศ ต้องสร้าง 

ความเป็นปึกแผ่น รวมพลังและประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสร้างผลลัพธ์การดูแลที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 
         2. สมาคมพยาบาลแห่งชาติจะต้องท าความเข้าใจกับสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงว่าสิ่งใดที่ควรท า สิ่งใดที่ยังไม่ได้ท า            

เพ่ือเป็นหลักฐานและแนวทางในการเชื่อมต่อที่ส าคัญในการวางนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
3. พยาบาลต้องพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และความเท่า

เทียมพยาบาลมีสิทธิ โดยหน้าที่ในการพูดเพ่ือแก้ไขปัญหาแทนผู้ป่วย เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ป่วย 
เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นในสิทธิส่วนบุคคล และใช้หลักการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ด้อยโอกาส 

 4. ใช้พลังของพยาบาล ทั้งจ านวนที่มีมากที่สุดผ่านทางสมาคม โดยเน้นความสามัคคี ความเป็น
เอกภาพ โดยร่วมมือกันในการขับเคลื่อนในระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 

  ในการเฉลิมฉลองของพยาบาลและผดุงครรภ์ 2563 สภาการพยาบาลร่วมกับองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization-WHO) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Population Fund-UNFPA) และ องค์การเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ 
(UN Women) ประจ าประเทศไทย จัดท าสื่อออนไลน์เพ่ือเผยแพร่และสดุดีบทบาทของ
พยาบาลและผดุงครรภ์ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบสุขภาพของไทยในการดูแลสุขภาพและ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการน าเสนอวิดิทัศน์
บทบาทของพยาบาลและผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลบ าราศนราดูรในการคัดกรอง ดูแล และ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเชื้อโควิด ที่ท างานอย่างหนักภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด นอกจากยังมีวิดิทัศน์
การให้สัมภาษณ์ของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ที่แสดงความชื่นชม       
การท างานอย่างทุ่มเทของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศในการสร้างเสริม ป้องกัน         

ให้การพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพแก่บุคคล บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะการแสดงบทบาทอย่าง
เป็นอิสระในระดับปฐมภูมิ และได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพ่ิมการลงทุนเพ่ือสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
พยาบาลและผดุงครรภ์เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน การจัดต าแหน่งและการบรรจุ ตลอดจนสวัสดิการ 
ความก้าวหน้าและความปลอดภัยในการท างาน ทั้งนี้การมีจ านวนพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เพียงพอ        
มีการกระจายอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และมีก าลังใจในการท างานจะมีส่วนอย่างส าคัญในการสนับสนุน
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน สแกนเพือ่รับชมการสมัภาษณ ์

วันพยาบาลสากล ป ีพ.ศ. 2563 : ปีของพยาบาลและผดุงครรภ์ (ต่อ) 
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  “มหัศจรรย์น้ าปัสสาวะ ยาดี น ามาทาแผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ เป็นหนอง ได้หรือไม่”  
“ได้ ที่อนามัยเราใช้น้ าปัสสาวะกลั่น ล้างและแพ็คแผลเบาหวาน แผลแห้งและหาย” “ผิดหลักการ ผิดเทคนิค แต่แผลคนไข้
หายจร้า... เป้าหมายในการดูแลคือให้แผลหาย คนไข้ยินดี พยาบาลก็ยินดี ใจไร้ทุกข์จร้า....”  เป็นข้อความที่ตอบโต้กันทาง 
facebook ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกับสมาชิกเก่ียวกับการใช้น้ าปัสสาวะการรักษาแผล      
 

 ข้อเท็จจริงแห่งคด ี การใช้น้ าปัสสาวะ รักษาแผลยังไม่มีงานวิจัยรับรอง อาจเกิดการติดเชื้อได้ 
 

 วิเคราะห์กรณ ี การโพสต์โต้ตอบข้อความในลักษณะดังกล่าวโดยพยาบาลวิชาชีพ อาจท าให้ผู้ที่อ่านข้อความดังกล่าวเกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ าปัสสาวะ ว่าเป็นยาดี สามารถรักษาแผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ 
เป็นหนอง ได้จริง  
 

 สาเหต ุ
   1. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
   2. ขาดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อการเผยแพร่ความเชื่อของตนเองต่อสาธารณะ 
   3. มีความสนใจ ในการคิดค้นวิธีการรักษาบาดแผล โดยกรรมวิธีอ่ืน 
 

 ประเด็นเชิงจริยธรรม 
   ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550  
    หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
    ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ  
    ข้อ 7   “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด โดยไม่เรียกร้อง
สินจ้าง รางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับปกติ”  
    ข้อ 12  “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการ” 
    ข้อ 13  ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่สั่งใช้หรือสนับสนุนการใช้ยาต าราลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อันไม่เปิดเผย
ส่วนประกอบ”         
 

 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
   แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า  หลังจากพยาบาลใช้น้ าปัสสาวะซึ่งผ่านกรรมวิธีการกลั่นแล้ว มารักษาแผลให้ผู้ป่วย ไม่ท าให้
บาดแผลของผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้นก็ตาม แต่การใช้น้ าปัสสาวะในการรักษาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร่องมาตรฐาน
วิชาชีพ กับทั้งไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มากพอและยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การกระท าดังกล่าวจึงเป็นการประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วย
หรือผู้ใช้บริการ ข้อ 7 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด โดยไม่เรียกร้อง
สินจ้าง รางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับปกติ” ข้อ 12 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึง
ความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ”และข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่สั่งใช้หรือสนับสนุนการใช้ยา
ต าราลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ” เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ 
 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
   คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยขี้ขาดให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตามมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ ให้พยาบาลซึ่งใช้น้ าปัสสาวะในการรักษาแผลผู้ป่วยศึกษาเรื่องการดูแลแผล และท า
รายงานเสนอมายังสภาการพยาบาล   

เรื่องท่ีพยาบาลต้องรู้ : ประเดน็ทางกฎหมายและการประกอบวิชาชพี การใช้น้ าปัสสาวะรักษาแผล 
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  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์มาตรา 4(4) 
ก าหนดให้พยาบาลช่วยเหลือแพทย์เพ่ือท าการรักษาโรค สร้างความเข้าใจให้กับพยาบาลว่า หัตถการที่พยาบาลปฏิบัติตามแผน          
การรักษาของแพทย์เป็นการช่วยเหลือแพทย์เพ่ือท าการรักษาโรค พยาบาลน่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่จากการจับกุม
พยาบาลขณะจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ท าให้เกิดค าถาม
มากมายว่า การจัดเก็บตัวอย่างเลือดเป็นงานที่พยาบาลปฏิบัติเป็นประจ าในโรงพยาบาลทุกระดับ แต่เมื่อออกตรวจสุขภาพพนักงาน 
เหตุใดพยาบาลไม่สามารถจัดเก็บตัวอย่างเลือดได้ และถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด ก้าวล้ าก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แม้จะมี
แพทย์อยู่ร่วมปฏิบัติงานขณะนั้นก็ตาม ปัญหาการจัดเก็บตัวอย่างเลือดยุติลงแล้วด้วยการที่สภาการพยาบาลได้ออกข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด แต่ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงของการถูกกล่าวหาว่า ก้าวล้ าก้าว
ล่วงการประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน ในงานประจ าที่พยาบาลปฏิบัติที่มีความแตกต่างระหว่างสถานพยาบาลของรัฐและของเอกชนที่
พยาบาลควรทราบและระมัดระวังมิให้เกิดความสุ่มเสี่ยง ดังนี้ 

 1. พระราชบัญญัติโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ก าหนดสาขาของการประกอบโรคศิลปะไว้ดังนี้ 
   1.1 สาขากิจกรรมบ าบัด 
   1.2 สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
   1.3 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
   1.4 สาขารังสีเทคนิค 
   1.5 สาขาจิตวิทยาคลินิก 
   1.6 สาขากายอุปกรณ ์
   1.7 สาขาการแพทย์ แผนจีน 
   1.8 สาขาตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

       2. พระราชบัญญัติโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบโรค
ศิลปะ เว้นแต่ 
              (4) การประกอบโรคศิลปะที่กระท าต่อตนเอง 
              (5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามที่รัฐบาลประกาศก าหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
              (6) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลกระท าการประกอบโรคศิลปะในความ
ควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

   3. สาระส าคัญของมาตรา 30(5) คือการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐ พยาบาลสามารถประกอบโรคศิลปะได้ 
โดยให้อยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะหรือแพทย์ ส าหรับมาตรา 30(6) คือการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกชน 
พยาบาลสามารถประกอบโรคศิลปะโดยให้อยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ แม้มีแพทย์แต่ถ้าไม่มีผู้ประกอบโรคศิลปะ 
กฎหมายไม่อนุญาตให้พยาบาลประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น ๆ 

 ความสุ่มเสี่ยงของการถูกด าเนนิคดีจากการท าหัตถการประกอบโรคศลิปะ 

....อ่านต่อหน้า 10  
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     การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก ป้องกันการเจ็บป่วยและลดอัตราการตายของ
เด็กปฐมวัย ช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในสตรี องค์การอนามัยโลกแนะน าให้เด็กได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมนาน 2 ปี หรือมากกว่านั้น พยาบาลมีบทบาทส าคัญในทีมสุขภาพ
ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของแม่และครอบครัวในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และตลอดช่วงระยะเวลาให้นมบุตรอย่างน้อย 2 ปี พยาบาลจึงต้องพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือการท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สภาการพยาบาลเห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในบทบาทการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลกู
ด้วยนมแม่ โดยด าเนินการดังนี้  
 1. UNICEF ให้การสนับสนุน สภาการพยาบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการทั่วประเทศใน 5 ภูมิภาค ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามบริบทของแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้เด็กไทยได้รับนมแม่เพ่ิมขึ้น   

     โดยจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การพัฒนาวทิยากรแกนน าเครอืขา่ย
การสง่เสรมิ สนบัสนนุ และคุม้ครองการเลีย้งลกูดว้ยนมแม”่ จ านวน 2 ครัง้ 
มวีทิยากรแกนน าเขา้รว่มประชมุจ านวน 70 คนจาก 5 ภมูภิาค 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  รศ.ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย และ                        
Mr.Bijaya Rajbhandari ผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย  

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน 
ในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส าหรับพยาบาล

      โ ดยมี สถาบันการศึ กษาพยาบาล             
ร่ ว ม เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ในการด า เนินงาน                     
5 ภาค ภาคกลาง คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหดิล ภาคใต ้คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ภาคเหนอื คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                

กจิกรรมที ่2 พฒันาคูม่อืวทิยากรแกนน าเครอืขา่ยการอบรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละสือ่การสอน  

     โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 5 ภูมิภาค เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ           
ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 
2558 ส าหรับภาคกลาง ได้จัดเพ่ิมอีก 1 ครั้ง ส าหรับพยาบาลทั่วภูมิภาค ในเดือน
มกราคม 2559 

     โดยจดัประชมุคณะท างานจดัท าหลกัสตูรรว่มกบัอาจารยแ์ละพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นนมแมจ่าก 5 ภมูภิาค น าเสนอผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิความถกูตอ้ง คูม่อืดงักลา่วสง่ให้
วทิยากรแกนน าทกุคนเพ่ือใชป้ระกอบการเปน็วทิยากรในการอบรม 

และภาคตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2559 
จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้  

กจิกรรมที ่3  อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ  

กจิกรรมที ่1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การพัฒนาวทิยากรแกนน าเครอืขา่ยการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และคุม้ครองการเลีย้งลกูดว้ยนมแม”่  

....อ่านต่อหน้า 9  

นมแม่สร้างเด็กไทย สู่การเป็นผู้ใหญ่สร้างชาติ 
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กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมฟื้นฟูว ิชาการส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน
เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2558 

     2. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์และพยาบาล ในการปกป้อง สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้
ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์และพยาบาล ในโครงการ นมแม่เพ่ือ
สุขภาพแม่และเด็ก ภาคีร่วมใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ซึ่งมีตัวแทนจากทุกเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลร่วมเป็นกรรมการ คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุง
และบูรณาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล 2 ครั้ง 

  1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
การจดัการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติจากทกุสถาบนัการศกึษาพยาบาล จ านวน 150 คน 

     สาระการประชุม ประกอบด้วย  
    1. การน าเสนอสถานการณ์การบูรณาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เป็นข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจการด าเนินการของสถาบันการศึกษาพยาบาล  
    2. การบรรยายความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ “นมแม่ รากฐานการสร้างชาติ” “หลักสูตรการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” “พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก” 
“Baby-Friendly Hospital Initiative : Nurses’ Role” “Breastfeeding in Sick Babies”  
    3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ประเด็นการอภิปราย ได้แก่ สมรรถนะ/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระหลักที่จัดการเรียนการสอนวิธีสอน สื่อสิ่งสนับสนุน 
การประเมินผลและปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2558 
กิจกรรมที่ 6 การติดตามการน าความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปใช้ เพื่อศึกษาลักษณะของการน าความรู้ไปใช้ ปัจจัย
สนับสนุน /ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จและความเป็นไปได้ในการน าความรู้ไปใช้ ประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรม 
ประเมินผลหลักสูตรการอบรม และร่วมวางแผนพัฒนางานส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหน่วยงาน 
โดยติดตามการด าเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลของรัฐ ใน 5 ภูมิภาค           
ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน จ านวน             
5 โรงพยาบาล ด้วยการสังเกตการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สัมภาษณ์พยาบาลและผู้ใช้บริการ รวมทั้งสนทนากลุ่มกับพยาบาลและ
ผู้เกี่ยวข้อง ผลการติดตามที่ส าคัญพบว่าพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานและประชาชน                 
สร้างเครือข่ายนมแม่ระดับอ าเภอ มีอาสาสมัครนมแม่ มีมุมนมแม่ในโรงงาน ห้างสรรพสินค้า จัดท าเอกสารสอนมารดาตั้งครรภ์ 
ปรับเปลี่ยนการให้บริการในหน่วยงาน ทั้งแผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด แผนกทารกป่วย การท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   

....อ่านต่อหน้า 10  

นมแม่สร้างเด็กไทย สู่การเป็นผู้ใหญ่สร้างชาติ (ต่อ) 
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 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 19-20 
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค เพ่ือน าข้อมูลจาการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มาจัดท าร่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่คาดหวังในการฝึกประสบการณ์ในหน่วยบริการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้งภาคทฤษฎี และการฝึก
ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยบริการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ได้
สมรรถนะบัณฑิตพยาบาลด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมินผล เพ่ือให้บัณฑิตมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก าหนด เป็นพยาบาลวิชาชีพที่สามารถปกป้อง สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4. ปัญหาที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสถานพยาบาลบ่อยครั้ง  คือการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย การใช้เครื่องมือตรวจประเมินการได้ยิน สถานพยาบาลมักมอบหมายให้พยาบาลเป็นผู้ตรวจ
ประเมินการได้ยินโดยไม่มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายร่วมงานด้วย ซึ่งรวมทั้งการออก
หน่วยตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจต้องมีการตรวจประเมินการได้ยินของพนักงาน ก็จะให้พยาบาลเป็น
ผู้ตรวจประเมินการได้ยิน แม้จะมีแพทย์เป็นผู้อ่านผลหรือร่วมปฏิบัติงานด้วย และพยาบาลผู้ตรวจจะผ่านการอบรมการตรวจ
ประเมินการได้ยินก็ตาม พยาบาลจะสามารถตรวจประเมินการได้ยินร่วมกับแพทย์ได้โดยไม่มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายได้เมื่อปฏิบัติงานในสถานพยาบาลภาครัฐเท่านั้น แต่เมื่อปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกชน 
จ าเป็นต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายร่วมปฏิบัติงานด้วย ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
30(5,6)  
     เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงข้างต้น พยาบาลต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของกฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติวิชาชีพของตนเองแล้ว ต้องยอมรับในบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติงานของตนเอง ณ ขณะนั้นด้วย 
การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลใด ๆ ถ้ามีผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพสาขานั้น ๆ ปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ประกอบโรค
ศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพสาขานั้น ๆ เป็น ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ พยาบาลก็จะปลอดภัยจากปัญหากฎหมายและมิตรภาพที่ดี
ในที่ท างานก็จะเกิดข้ึน 

 ความสุ่มเสีย่งของการถูกด าเนินคดจีากการท าหัตถการประกอบโรคศลิปะ (ต่อ) 

นมแม่สร้างเด็กไทย สู่การเป็นผู้ใหญ่สร้างชาติ (ต่อ) 
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 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธานเปิดการประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การด าเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือชี้แจงความเป็นมา ความส าคัญของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ขั้นตอนการเข้าร่วม

การประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอบเขตการให้บริการ การจ่ายชดเชยบริการ และแผนการขยายผล
ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
และนางบ ารุง ชะลอเดช ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การด าเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นจาก พันจ่าเอกปาริชาด ชาญศรี (ปาริชาดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์)  
นางสาวสุภณิชา สว่างจิตร (พลอยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) และนางศิราณี เจียมสกุล (ศิราณีคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์) โดยมีผู้ประกอบการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน ณ ห้องราชนครินทร์ 
ชั้น 4 สภาการพยาบาล  
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 สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ 

 A : ปัญหาพยาบาลปลอม พบมากในห้องปฐมพยาบาลของโรงงานอุตสาหกรรม และพยาบาลที่ไปกับรถรับ-ส่ง
ผูป้่วย ของภาคเอกชน สาเหตุส าคัญ คือ 

  1. การรับสมัครพยาบาลทาง Line หรือ Email ที่ผู้รับสมัครมิได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตของผู้สมัคร 
ก่อนการสง่ปฏบิัติงาน 

  2. ผลประโยชน์ที่ผูด้ าเนินจัดส่งพยาบาลได้รับจากผลต่างของค่าจ้าง โดยทั่วไปค่าตอบแทนพยาบาลจริงจะประมาณ 
1,000-1,200 บาท/10-12 ช่ัวโมง ขณะที่พยาบาลปลอมจะได้รับประมาณ 600-700 บาท/10-12 ช่ัวโมง ผลต่างของค่าจ้าง
ที่ผู้ด าเนินการได้รับคุ้มกับความเสี่ยงทางกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี มักพบว่าผู้ด าเนินการจัดส่งพยาบาลจะมีส่วนรู้เห็นกับ
พยาบาลปลอม 

  3. ความละเลยของพยาบาลเองในการส่งใบอนุญาตให้กับบุคคลภายนอก เพื่อสมัครงานโดยไม่ขีดฆ่าเอกสาร และ
การเก็บเอกสารใบประกอบวิชาชีพไว้ในลิ นชักในห้องปฐมพยาบาล เป็นช่องทางให้ใบอนุญาตถูกน าไปแก้ไข หรือปลอม
แปลงใหก้ับพยาบาลปลอมน าไปใช้สมัครงาน 

  4. สภาการพยาบาลให้ความส าคัญต่อการด าเนินคดีเพื่อคุ้มครองวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
การจับกุมพยาบาลปลอมและการด าเนินคดีอาญา ฐานปลอมเอกสารสิทธิ (ใบอนุญาตฯ) และใช้เอกสารสิทธิปลอม รวมทั ง
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ คือการแสดงตนเป็นพยาบาลทั งที่ไม่ได้เป็นพยาบาล ผู้กระท าผิดถูกศาลพิพากษา
จ าคุกโดยไม่รอลงอาญา ศาลให้ความเห็นว่ากรณีนี เป็นความเสียหายต่อวิชาชีพและไม่ปลอดภัยกับผู้รับบริการกับทั งเป็น
ภัยต่อสังคม 

  ส าหรับผู้จัดหาพยาบาลปลอม หากข้อเท็จจริงพบว่ารู้เห็นกับการจัดส่งพยาบาลปลอมจะถูกด าเนินคดี ฐานเป็น
ผูส้นับสนุนการกระท าผิด และหากเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยจะถูกด าเนนิคดีจรยิธรรมพักใบอนุญาต 1 ปี 

  เพื่อคุ้มครองวิชาชีพ กรณีพบเห็นพยาบาลปลอมปฏิบัติงานที่ใด ให้แจ้งมายังส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 
โดยใหช่ื้อ-สถานทีท่ างาน ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวชาชีพมายังสภาการพยาบาล และไม่รว่มมือ
ในการสง่พยาบาลปลอมปฏิบัติงานแทนพยาบาลจรงิโดยเด็ดขาด 
 

“สภาการพยาบาลไม่อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แต่เพียงล าพัง 

โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากพยาบาล” 

Q : ถูกพยาบาลปลอมแย่งอาชีพ และระบาดมาก สภาการพยาบาลแก้ปัญหาอย่างไร 



 

 

ชื่อ:     นางสาวสมจติร ์ยอดระบ า 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 

 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ขณะที่นางสาวสมจิตร์ ยอดระบ า และ
นางสาวธารทิพย์ วิ เศษธาร เดินทางกลับจากไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยที่
โรงพยาบาลท่าศาลา พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ จึงได้เข้าไป
ช่วยเหลือ พบมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ประเมินอาการเบื องต้น ทั งสามรายรู้สึกตัวดี
แขนขาผิดรูป 2 ราย ได้ช่วย Splint แขนขา ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผู้บาดเจ็บ
แน่นหน้าอก 1 ราย ดูแลให้ออกซิเจน และคัดแยกให้มูลนิธิน าส่งโรงพยาบาล
ท่าศาลาตอ่ไป พร้อมทั งได้แนะน าให้ประสานให้ญาตผู้ิบาดเจ็บได้รับทราบ 
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ชื่อ:     นางสาวธารทิพย์  วเิศษธาร 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 

ชื่อ:     นางสาววนัสรา  จอดนอก 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลนางรอง 

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 19 น. ขณะที่นางสาววนัสรา จอดนอก ขับรถกลับ
บ้าน สังเกตเห็นข้างทางมีคนมุงคล้ายกับมีอุบัติเหตุเกิดขึ น จึงตัดสินใจหยุดรถข้างทางเพื่อลงไปดู
เหตุการณ์ ในใจตอนนั นคิดว่าเผื่อมีอะไรที่พอช่วยเหลือได้ก็จะได้ช่วยในฐานะที่เป็นพยาบาล เมื่อไป
ถึงจุดเกิดเหตุชาวบ้านที่มามุงก็ทราบว่าดิฉันเป็นพยาบาลจากชุดฟอร์มการแต่งกาย ต่างรีบหลีกทาง
เพื่อให้นางสาววนัสราเข้าไปดูผูป้่วย นางสาววนัสราประเมินอาการผู้ป่วยทันที พบว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว 
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะ นอนคว่ าหน้า คล าชีพจรไม่ได้ จึงรีบท าการฟื้นคืนชีพ (CPR) ผู้ป่วย 
โดยมีหน่วยกู้ชีพเข้ามาช่วยสมทบเปิดทางเดินหายใจผู้ป่วย ขณะเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายและก าลัง 
CPR ผูป้่วยรายนั น มลีุงคนหนึ่งที่มายืนมุงเรียกให้เอารองเท้าของลุงมารองหัวเข่า โดยที่ไม่ได้ร้องขอ 
นางสาววนัสราและทีมกู้ชีพสลับการท า CPR นานกว่า 30 นาที ก็ไม่เป็นผล จากนั นแพทย์และ
ร้อยเวรก็มารับช่วงต่อในการชันสูตร 
 

 เหตุการณ์วันนั นท าให้นางสาววนัสราได้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่วิกฤตทุกคนให้ความช่วยเหลือกัน
และกัน ท าในสิ่งที่ตนเองพอท าได้คนละไม้คนละมอื ทั งชาวบ้านที่พบเหตุการณ์แล้วโทรแจ้งเหตุ และ
ช่วยกันใช้ไฟโทรศัพท์ส่องสว่างให้ คุณลุงที่ให้ยืมรองเท้ามารองหัวเข่าตอนท า CPR นางสาววนัสรา
รู้สกึซาบซึ งและขอบคุณทุกคนที่ใหก้ารช่วยเหลือกันในครั งนี  
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เดือนเมษายน 2562 
วนัจนัทร์ที ่1 เมษายน 2562 
เร่ือง การประชมุคณะกรรมการอ านวยการสอบ 
        คณะกรรมการอ านวยการสอบความรูฯ้ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมครัง้ที ่1/2562  
เพือ่พจิารณารบัรองผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบ
วชิาชีพการพยาบาล การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ครัง้ที ่
1/2562 ซึง่จดัใหม้กีารสอบเมือ่วนัที ่16-17 มนีาคม 2562 พรอ้มทัง้พจิารณาปญัหา
และอปุสรรคในการจดัสอบฯ  อาท ิ รายงานการทจุรติในการสอบฯ ณ หอ้งประชุม 
คณุอดุม สภุาไตร สภาการพยาบาล    
เร่ือง  การประชมุคณะท างานพิจารณาเกณฑก์ารรับรองสถาบนัการศกึษาและ
หลกัสตูรการศกึษาวชิาการพยาบาลและผดุงครรภข์องสภาการพยาบาลให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์AUN-QA 
 ความเปน็มา เครอืขา่ยการประกนัคณุภาพมหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN    
University Network Quality Assurance : AUNQA) AUNQA ก่อตั้ งขึ้นในป ี           
พ.ศ. 2541 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งกลไกการประกนัคณุภาพและมาตรฐาน
อุดมศกึษาของมหาวทิยาลยัสมาชิกใหเ้ปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั รปูแบบและ               
แนวทางการประกนัคณุภาพของ AUNQA สามารถน ามาใช้ในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาและการประกนัคณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่รองรบัการเขา้สู ่            
การเปน็ประชาคมอาเซยีนได ้
        สภาการพยาบาล จงึไดม้คี าสัง่สภาการพยาบาล ที ่99/2560 ลงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2560 แตง่ตัง้คณะท างานพจิารณาการรบัรองสถาบนัการศกึษาและ
หลกัสตูรการศกึษาวชิาการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ของสภาการพยาบาลให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์AUNQA  คณะท างานไดท้ างานอยา่งตอ่เนือ่ง ประชุมครัง้
ที ่2/2562 พจิารณา (รา่ง) คูม่อืการรบัรองสถาบนัการศกึษาวชิาการพยาบาลและ          
การผดงุครรภ ์และจดัท าแบบประเมนิความพรอ้มในการจดัตัง้สถาบนัและเปดิสอน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธาน                 
ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร 
เร่ือง การประชมุคณะกรรมการก ากบันโยบายและบริหารงานสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการก ากบันโยบายสภาการพยาบาล  วาระ พ.ศ. 2561-2565   
ประชุมครัง้ที ่4/2562  ซึง่การประชุมดงักลา่วมจีดุมุง่หมายเพือ่ก าหนดนโยบาย         
การท างานของสภาการพยาบาล รวมทัง้ก ากบัทศิทางการด าเนนิงานในเรือ่งตา่ง ๆ  
อาทิ การจัดท านิยามอาชีพ ตามความเช่ียวชาญเฉพาะของพยาบาล                  
การให้ยา Diclofenac การแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล ร่างข้อบังคับ              
สภาการพยาบาล วา่ดว้ยการเจาะเกบ็ตวัอยา่งเลอืด พ.ศ. ....  โดยม ีรศ.ดร.ทศันา บญุทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.อุดม สุภาไตร                         
สภาการพยาบาล 

วนัพฤหสับดีที ่4 เมษายน 2562  
เร่ือง การประชมุเพ่ือหารือแนวทางการขึน้ทะเบยีนคลนิกิการพยาบาลและ             
การผดุงครรภใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เปน็หนว่ยบริการร่วมใหบ้ริการ ในระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
      ความเปน็มา   
 รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง ในฐานะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ ไดพ้จิารณาเหน็วา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์          
ซึง่เปน็บคุลากรกลุ่มใหญใ่นระบบสาธารณสขุ และมคีลนิิกการพยาบาลและ              
การผดงุครรภ ์จ านวนกวา่ 5,000 แหง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศ นา่จะช่วยใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถงึบรกิารในระดบัปฐมภมูไิดอ้ยา่งสะดวกและลดคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  
รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล ไดเ้สนอใหส้ านกังานหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิสนบัสนนุใหค้ลนิกิเหลา่นี ้ขึน้ทะเบยีนเปน็หนว่ยบรกิารรว่ม
ใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
 สภาการพยาบาลไดเ้ชิญผูป้ระกอบการ/ เจา้ของกจิการคลนิกิการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์7 แหง่ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ผูแ้ทนของส านกัสนบัสนนุคณุภาพ
และมาตรฐานหน่วยบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ มาร่วมประชุม
ปรกึษาหารอื พจิารณาขอ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิการใหบ้รกิารของคลนิกิ              
เวลาเปดิ-ปิด และแนวทางการเช่ือมโยงเครือขา่ยหนว่ยบรกิารกับส านักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 13 เปน็ตน้ เพือ่เตรยีมการขึน้ทะเบยีนเปน็                
หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิจากนัน้วางแผน            
การใหบ้รกิารและประเมนิผลอยา่งเปน็รปูธรรมตอ่ไป โดยม ีผศ.ดร.วลัลา ตนัตโยทยั 
เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ สภาการพยาบาล  
วนัศกุร์ที ่5 เมษายน 2562 
เร่ือง การประชมุคณะอนกุรรมการจดัการประชมุวชิาการพยาบาลศาสตร์ศกึษา
แหง่ชาติ ชดุที ่4 
      ตามทีค่ณะกรรมการพยาบาลศาสตรศ์กึษาและเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา
พยาบาลแหง่ชาต ิวาระ พ.ศ. 2561-2565 ก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัท าโครงการ          
การประชุมวชิาการพยาบาลศาสตรศ์กึษา ครัง้ที ่6 เรือ่ง การปรบัเปลีย่นการศกึษา
พยาบาลในระบบสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลง (Transforming Nursing Education in          
a Changing Health System) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563             
โดยออกแบบใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิารในประเดน็ยอ่ยไวล้ว่งหนา้ประมาณ               
5 หวัขอ้ ดงันัน้คณะอนกุรรมการการจดัการประชุมวชิาการพยาบาลศาสตรศ์กึษาฯ 
ชุดที่ 4 ได้ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการ                  
พยาบาลศาสตร์ศึกษา ประเด็นย่อยเรื่อง Research and Innovation in                 
Nursing Education เพื่อน าสู่การสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป โดยม ี             
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ                     
สภาการพยาบาล  

....อ่านต่อหน้า 14  



 

 

วนัศกุร์ที ่5 เมษายน 2562 (ต่อ) 
เร่ือง การประชมุคณะอนกุรรมการจริยธรรม ชดุที ่ 4 
       คณะอนกุรรมการจรยิธรรม ชุดที ่4 ของสภาการพยาบาล ประชุมเพือ่พจิารณา
ขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ กรณทีี่สมาชิกสภาการพยาบาลถกูกล่าวหาวา่ประพฤต ิ                
ผดิจรยิธรรมแหง่วชิาชีพ การพยาบาล การผดงุครรภ์ หรอืการพยาบาลและ              
การผดุงครรภ์ โดยมี พลเรือตรีหญิง ดร.อนงค์นุช ภูยานนท์ เป็นประธาน                
ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทราภา สภาการพยาบาล 
เร่ือง การประชมุคณะท างานหลกัสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
ของสภาการพยาบาลฯ สาขาการพยาบาลการจดัการโรคเร้ือรัง 
      ตามทีส่ภาการพยาบาล มคี าสัง่ที ่83/2562 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างานจดัท า
หลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาลและ
สมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจดัการโรคเรือ้รงั ลงวนัที ่29 
มนีาคม พ.ศ. 2562 จงึไดก้ าหนดใหม้กีารประชุมครัง้ที ่1/2562 เพือ่ช้ีแจงหนา้ทีแ่ละ
แนวทางการด าเนนิงานใหผู้ท้ างานทกุทา่นทราบ ทีป่ระชุมเริม่พจิารณาสมรรถนะ          
ผูผ้่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการจัดการ                   
ผูป้ว่ยเรือ้รงั การจดัท าหลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของ         
สภาการพยาบาล และพจิารณาปรบัขยายขอบเขตของหลกัสตูรเพือ่ครอบคลมุ          
โรคเรือ้รงัอืน่ ๆ   นอกเหนอืจากโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู เช่น กลุม่โรคไต
เรือ้รงั โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั โรคหลอดเลอืดสมองระยะเรือ้รงัและโรคหวัใจ เปน็ตน้ 
โดยม ีรศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุประธานคณะท างานฯ ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ 
สภาการพยาบาล  
วนัที ่6-8 เมษายน 2562  
เร่ือง การประชมุคณะกรรมการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล 
       คณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมทางการพยาบาล ไดป้ระชุมฯ ครัง้ที ่
6/2562 เพ่ือด าเนนิการแกไ้ขปรบัปรงุโครงการวจิยั “การพัฒนาระบบและกลไก
จรยิธรรมในองคก์รพยาบาล ของโรงพยาบาลในประเทศไทย” ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล และพิจารณาจัดท าเครื่องมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามการวิจัย 2 และแบบตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม               
ศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลแหง่ประเทศไทย  
วนัพุธที ่10 เมษายน 2562 
เร่ือง การประชมุคณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จดัการระบบสขุภาพฯ 
 ความเปน็มา 
 สภาการพยาบาลในฐานะองคก์รวชิาชีพ ตระหนกัถงึปญัหาการเพิม่ขึน้ของ
ประชากรผูส้งูวยั ประกอบกบัการมภีาวะเจบ็ปว่ยเรือ้รงั  ตดิบา้นตดิเตยีง จ าเปน็ตอ้ง
ไดร้บัการดแูลจงึไดจ้ดัท าโครงการพฒันาพยาบาลผูจ้ดัการระบบการดแูลสขุภาพ

กรณกีารดแูลระยะยาวในผูส้งูอายขุึน้ โดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สสส.) เปน็ผูส้นบัสนนุงบประมาณ  
 คณะกรรมการโครงการพฒันาพยาบาลผูจ้ดัการระบบการดแูลสขุภาพ กรณ ี      
การดแูลระยะยาวในผูส้งูอาย ุโดย รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
ประธานคณะกรรมการโครงการฯ  ไดเ้ชิญนายแพทยจ์กัรกรชิ โง้วศริ ิรองเลขาธกิาร
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) นายแพทยก์ฤช ลีท่องอนิทร ์           
ทีป่รกึษา สปสช.รว่มประชุมหารอืและรบัฟงัสรปุรายงานการจดัเวทพีฒันานโยบาย   
ทีส่นบัสนนุการพฒันาบทบาทพยาบาลผูจ้ดัการระบบฯ เมือ่ 25-26 กมุภาพนัธ ์
2562  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ และสรุปผลลัพธ์                
การด าเนนิงาน ผลสรปุการประชุมจะน าไปสูค่วามรว่มมอืในการขยายระบบการดแูล
สขุภาพผูส้งูอาย ุและผูป้ว่ยตดิบา้นตดิเตยีงไดอ้ยา่งทัว่ถงึ แมใ้นพืน้ทีซ่ึง่หนว่ยบรกิาร
ของรฐัยงัไมส่ามารถครอบคลมุกต็าม 
วนัพฤหสับดีที ่18 เมษายน 2562  
เร่ือง ประกาศสภาการพยาบาล เร่ือง มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        เพือ่อนวุตัติามความในมาตรา 7 (2) แหง่พระราชบญัญตัวิชิาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัวิชิาชีพ            
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2540 ซึง่ก าหนดวตัถปุระสงคใ์ห้
สภาการพยาบาลสง่เสรมิการศกึษา การบรกิาร การวจิยั และความกา้วหนา้ใน
วชิาชีพการพยาบาล การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์กบัขอ้บงัคบั
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ                
การผดงุครรภ ์พ.ศ. 2540 ก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล ผูป้ระกอบ
วชิาชีพการผดงุครรภ ์และผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์              
ตอ้งรกัษามาตรฐานของการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภต์ามที่
สภาการพยาบาลประกาศก าหนด ตามทีส่ภาการพยาบาล โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 17 
กมุภาพนัธ ์2561 จงึเหน็ควรประกาศเปน็มาตรฐานหลกัของบรกิารพยาบาล              
ทัง้ทีเ่ปน็บรกิารในชุมชนและสถานบรกิารดา้นการสาธารณสขุ เพือ่ใหห้นว่ยงาน
น าไปใช้ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละหน่วยงาน                    
ดว้ยการพจิารณาก าหนดตวัช้ีวดัในแตล่ะองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน
ในหนว่ยงานของตน และก าหนดเกณฑท์ีย่อมรบัได ้(Threshold) ในแตล่ะดชัน ี     
ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ                     
ในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป    
สามารถคน้คนืขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องสภาการพยาบาล : http://www.tnmc.or.th/
images/userfiles/files/A111.pdf 
ทีม่า: ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 136 ตอนพเิศษ 97 ง  วนัที ่18 เมษายน 2562 
 

15 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 3  พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 



 

 
 
 
 
 

 
 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
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