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พ่ีๆ ทีเ่คารพ เพ่ือนๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

     จดหมายขา่วฉบบันี ้เป็นฉบบัที่ 4 กรกฎาคม-สงิหาคม 2563 เปน็ชว่งเวลาของวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หวั 28 กรกฎาคม 2563 และวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สงิหาคม 2563 สภาการพยาบาลพรอ้มมวลสมาชกิทัว่ประเทศ ขอนอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่ม
ถวายพระพรชยัมงคล ขอจงทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 

ฉบับนี้มีอะไร 
ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 4  กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 
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เรื่องที่พยาบาลต้องรู:้ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ การให้บริการดูแลแผลแยก

จับตามอง: พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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สมาชิกถาม...สภาตอบ: โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น า
เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพส าหรับพยาบาลวิชาชีพเป็น
โครงการเกี่ยวกับอะไรคะ จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร? 

12 

     คอลัมน์จับตามองในจดหมายข่าวฉบับนี้ มุ่งไปที่พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งพบมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยการแก้ไข วันออกใบอนุญาต และวันสิ้นสุดใบอนุญาต หรือแก้ไขประเภทของใบอนุญาตจากการพยาบาลเป็ น
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งแก้ไขชั้นของใบอนุญาตจากการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 
เป็นการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง การกระท าดังกล่าวมีความผิดทั้งทางจริยธรรมวิชาชีพ และความผิดทางอาญา
ในการปลอมแปลงเอกสาร ส าหรับความผิดทางจรยิธรรมนัน้คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาตัดสินตามมาตรฐาน
การก าหนดโทษของสภาการพยาบาลคอื การพักใชใ้บอนญุาตการประกอบวชิาชพีในความผดิ 2 ประเดน็ คอื การแกไ้ขชั้นของ
ใบอนุญาต จากการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง เป็นการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
ซึ่งเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมต้องถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 6 เดือนต่อความผิด 1 กรรม (ประเด็น) 
รวม 2 กรรม เป็น 1 ปี ส่วนความผิดทางอาญาในการปลอมแปลงเอกสาร จะได้รับการพิจารณาตัดสินจากศาลยุติธรรม 
 

     ดังนั้นจึงขอให้น้อง ๆ ทุกคน ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาจริยธรรมและความถูกต้อง ทุกคนจะต้องต่ออายุ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนให้เป็นปัจจุบันเสมอ การแก้ไขใบอนุญาตโดยแก้วันที่
ให้ผิดไปจากวันที่เดิมที่สภาการพยาบาลออกให้ หรือแก้ประเภทหรือชั้นของใบอนุญาตล้วนเป็นความผิดทั้งทางจริยธรรม
และความผิดทางอาญาอีกด้วย ขอให้น้อง ๆ ทุกคน ได้ตระหนักและรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ 

บรรณาธิการแถลง 
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     รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล และตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 

สภาการพยาบาลร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 

     สภาการพยาบาล น าโดย รองศาสตราจารยเ์พญ็ศร ีระเบยีบ ท่ีปรกึษาประจ าสภาการพยาบาล
ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีจากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี  
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการ มูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี   
ณ ห้องพิธี ชั้น 10 ส านักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา  

มูลนธิิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

     เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม ท่ีผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์จดัการประชมุรว่มกบักองพระราชพธิ ีส านกัพระราชวงั เพือ่เตรยีมการ
รบัเสดจ็สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ในการเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน 2563 โดยมี พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร 
ราชองครกัษ ์หน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรักษาพระองค ์เป็นประธานในท่ีประชุม 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และกรรมการ
และเหรัญญิกมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ เป็นประธานร่วม  

บรมนาถบพติร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดง
ความจงรกัภกัดแีละส านกึในพระมหากรณุาธคิณุ ณ สถานวีทิยโุทรทศัน ์กองทพับก ชอ่ง 5 (ททบ.5) เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2563 

     ส าหรับการประชุมท่ีจะจัดขึ้นในวันท่ี 10 กันยายน เป็นการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินการของมูลนิธิรางวัลฯ 
รวมท้ังพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2563 ซึ่ง
คัดเลือกจากพยาบาลท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้านสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิต จากทุกประเทศทั่วโลก  
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  สภาการพยาบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากบิดาผู้รับบริการซึ่งเป็นเด็กเพศหญิง อายุ 8 ขวบ เกี่ยวกับการดูแล   
แผลแยกหลังการตัดไหม ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ค านึงถึงความเสียหายของผู้รับบริการ  
 

ประวัติผู้มารับบริการ 
 เล่นน้ าในสระพลาสติก ถูกวัตถุไม่ทราบชนิดบาด แผลฉีกขาดที่ขาขวา ยาว 5 ซม. ลึก 2 ซม. และแผลฉีกขาด
หน้าแข้งขวา ยาว 1 ซม. ลึก 0.2 ซม. ไม่ปนเปื้อนน้ าคร าหรือเศษดิน  
 

การดูแลบาดแผล 
 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ผู้รับบริการมาโรงพยาบาลได้รับการตรวจประเมินบาดแผล ท าแผล
และเย็บแผลโดยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ได้รับยาฆ่าเช้ือ (amoxicillin) 8 เม็ด นัดตัดไหมวันท่ี 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้รับบริการมาตามนั้น พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ตัดไหม ซึ่งเย็บไว้ 8 เข็ม เมื่อตัดมาถึงเข็มท่ี 6 
พบว่า แผลแยกมีเลือดซึม ไม่มีหนอง รอบแผล ไม่มีบวมแดง จึงไม่ตัดไหมเข็มท่ี 7 และไม่รายงานแพทย์            
ให้ค าแนะน าเรื่องการดูแลแผลและให้น าผู้รับบริการมาท าแผลทุกวันตามนัด กระท่ังถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม              
พ.ศ. 2562 ผู้ร้องเรียนอ้างว่า ค าแนะน าของพยาบาลยังคงเป็นเช่นเดิม เมื่อเห็นว่ าแผลไม่ดีขึ้นจึงพาบุตรสาว           
ไปท่ีโรงพยาบาลเอกชน แพทย์แจ้งว่าแผลติดเชื้อ และให้ยาปฏิชีวนะ มารับประทาน 7 วัน แผลเริ่มแห้ง ไม่ปวด แต่มี 
รอยนูนชัดเจน 
 

วิเคราะห์กรณี 
 เมื่อตัดไหมแล้วพบว่า แผลเย็บไม่ติด ปริ แตก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผลมีปัญหา เกิดการอักเสบ ประกอบกับ      
ยาฆ่าเชื้อท่ีผู้ป่วยได้รับไปคือ amoxicillin จ านวนเพียง 8 เม็ด ซึ่งถือเป็น low dose ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหา          
แผลติดเชื้อได้ ผู้ประกอบวิชาชีพควรรายงานแพทย์ เพื่อประเมินลักษณะของแผลและพิจารณาเรื่องการให้ยาฆ่าเชื้อ
เพิ่มเติม การไม่รายงานแพทย์และตัดสินใจให้บริการเพียงการท าแผล แม้วิธีการท าแผลจะล้างด้วยน้ าเกลือและ            
ติด sterile strips ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้มาตรฐานวิชาชีพท่ีดี  
 

สาเหตุ 
 ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและทักษะ ในการประเมินลักษณะบาดแผล 
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2550 ขอ้ 7 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามท่ีสภาการพยาบาลประกาศก าหนด โดยไม่เรียกร้องสินจ้าง 
รางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการท่ีควรได้รับปกติ” และข้อ 12 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพ              
โดยไมค่ านงึถงึความปลอดภยัและความสิน้เปลอืงของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ” 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาล พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการพร่องมาตรฐานวิชาชีพ วินิจฉัย ชี้ขาดให้ลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือน ตามมาตรา 41 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
 

 เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ :  ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ  
การให้บรกิารดูแลแผลแยกหลังการตัดไหม 
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 โดยมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ก าหนดให้พยาบาลต้อง
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก ๆ 5 ปี และต้องมีการเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จ านวน 50 หน่วย 
ปัจจุบันพบว่าเมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครบก าหนดแทนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลกลับแก้ไข
หรือปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเอง แทนการมาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งการแก้ไขหรือ
ปลอมแปลงใบอนุญาตมีลักษณะ ดังนี้ 
 

      1. แก้ไขวันออกใบอนุญาต และวันสิ้นสุดใบอนุญาต    
  2. แก้ไขประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จาก “การพยาบาล” แก้ไขเป็น “การพยาบาลและ  

การผดุงครรภ์”    
  3. แก้ไขชั้นของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จาก “การพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์             

ชั้นสอง” แก้ไขเป็น “การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง”   
      4. อื่น ๆ 
 

 การแก้ไขใบอนุญาตที่ท าให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้างต้นเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอม และเมื่อ
พยาบาลน าใบอนุญาตปลอมไปใช้ ก็จะมีความผิดฐานใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอม อีกความผิดหนึ่งด้วย  
โดยเฉพาะเมือ่น าใบอนญุาตประกอบวชิาชพีปลอมไปใชป้ระกอบการเบกิเงินคา่ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี หรอืเงินเพิ่ม
พิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) ก็จะมีความผิดเรื่องการใช้สิทธิการเบิกเงินจากราชการโดยไม่ถูกต้องด้วย ซึ่งส านักงานตรวจเงิ น
แผ่นดิน ได้ก าหนดให้ทวงคืนเงินค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) ในช่วงท่ีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพขาดหรือช่วงท่ีใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอม   
 

 ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ ช่วงที่ใบอนุญาตประกอบขาดหรือช่วงที่ใช้ใบอนุญาตปลอม ไม่ถือพยาบาล
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
พ.ศ. 2528 พยาบาลจะไม่สามารถเลื่อนต าแหน่งหรืออยู่ในต าแหน่งผู้บังคับบัญชาได้และจะต้องปฏิบัติงา น
ร่วมกับพยาบาลท่ีมีใบอนุญาตเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวิชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 อีกสถานหนึ่งด้วย   
 

 สภาการพยาบาลให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของวิชาชีพและคุ้มครองประโยชน์แก่ผู้รับบริการ คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563  เมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ก าหนดโทษจริยธรรม 
กรณีปลอมและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอมโดยให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  6 เดือน ต่อ
ความผิด 1 กรรม และพยาบาลผู้กระท าผิดจะได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่เมื่อพ้นโทษพักใบอนุญาตข้างต้น  

 พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

....อ่านต่อหน้า  7  
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 นอกจากการลงโทษจริยธรรมแล้ว รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ให้สภาการพยาบาลด าเนินคดีอาญากับพยาบาลผู้ปลอมใบอนุญาตในข้อหาปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ถึง มาตรา 268 ซึ่งสภาการพยาบาลจะร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อพนักงาน
สอบสวนด้วย  
 
 

 ทั้งนี้ เพื่อให้พยาบาลตระหนักถึงความส าคัญของการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมในลักษณะของการแก้ไขใบอนุญาตให้ผิดไปจากประเภทหรือชั้นท่ีตน         
มีสิทธิแต่อย่างใด 
 

 พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต่อ) 

สภาการพยาบาล ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข เปดิการประชุมเชงิปฏิบัตกิาร  
“พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชพีเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินิก” 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

     เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก        
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง

     ทัง้นี ้สภาการพยาบาล น าโดยรองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สภาการพยาบาลกับการสนับสนุนความก้าวหน้าของพยาบาล
วิชาชีพ” ด้วยสภาการพยาบาลให้ความส าคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ซึ่งเป็นบุคลากรในระบบสาธารณสุขท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด หรือร้อยละ70 
โดยสภาการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต อีกท้ัง สภาการพยาบาลมีหน้าท่ีในการพัฒนาและรับรอง
หลักสูตรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพร้อม

สาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“พฒันาศกัยภาพพยาบาลวชิาชพีเขา้สูร่ะบบผูม้ปีระสบการณส์งูดา้นการพยาบาลทางคลนิกิ” เพือ่พฒันาขา้ราชการพลเรอืน 
สายงานพยาบาลวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการสร้างทักษะ นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการดแูล
สุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการพยาบาลผู้มีประสบการณ์สูง             
ด้านการพยาบาลทางคลินิก โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
จาก สภาการพยาบาล  ส านักวชิาการสาธารณสขุ และกองการพยาบาล ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
โดยมีหัวหน้าพยาบาลกว่า 200 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

ท่ีจะพฒันาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเพือ่เพิม่ศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถใหก้บัพยาบาลวชิาชพีในการดแูลประชาชน
ใหม้สีขุภาพท่ีดตีอ่ไป 
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นายกสภาการพยาบาลรว่มลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือในการพฒันาศักยภาพบคุลากร   
กลุ่มพนกังานใหก้ารดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers)  

ระหว่างสภาการพยาบาลกับสถาบนัคณุวฒุิวิชาชพี (องคก์ารมหาชน)   

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ
นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการพัฒนาบคุลากร กลุม่พนกังานใหก้ารดแูล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ระหวา่งสภาการพยาบาล
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี 
สภาการพยาบาล  

     ส าหรับความร่วมมือดังกล่าวเกิดข้ึนจากการที่สภาการพยาบาลได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายก าลังคนในทีมพยาบาล 
เพ่ือให้สามารถใช้ศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน จึงได้ก าหนดให้ มี
ทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะ ซึ่งพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ที่มีอยู่กว่า 40,000 คน ทั่วประเทศ 
เป็นหนึ่งในก าลังส าคัญของทีม โดยพนักงานให้การดูแลบางส่วนได้รับการอบรมระยะสั้น บางส่วนไม่ได้ผ่านหลักสูตรที่ได้รับ
มาตรฐาน และเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน สภาการพยาบาลจึงได้
จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลและจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ขึ้น เพ่ือให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ปัจจุบันได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และคุ้มครองผู้รับบริการ 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน โดยคาดว่าองค์กรดังกล่าวจะเริ่มเปิดด าเนินการไ ด้ 
ในเดือนกันยายน 2563 นี้ 

ผู้บริหารสภาการพยาบาล และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมเสวนา 
เรือ่ง “ปญัหาความรนุแรงในหอ้งฉกุเฉนิและแนวทางการแกไ้ขปญัหา” ในฐานะองคก์รรว่มจดัการประชมุเสวนา  

     ผูบ้ริหารสภาการพยาบาล และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาล 
น าโดย ผศ.อังคณา สรยิาภรณ ์เลขาธิการสภาการพยาบาล เขา้รว่มการประชมุเสวนา 
เรือ่ง “ปญัหาความรนุแรงในหอ้งฉกุเฉนิและแนวทางการแกไ้ขปญัหา ครัง้ที ่2” ส าหรบั
การจดัเสวนาในครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอืของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภาการ
พยาบาล และแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย ซีง่มคีวามตระหนกัถงึปญัหาความรนุแรง 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

ในห้องฉุกเฉินที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา
อยา่งเรง่ดว่นและทนัทว่งท ีตลอดจนประชาชนทีเ่ขา้รบัการรกัษา และเพ่ือความปลอดภยัและประโยชน์
สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันจัดเสวนา
เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้มีการเสนอในการเสวนาเรื่อง “ปัญหาความรุนแรงใน          
ห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้ง
ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมและด าเนินการใน         
เชิงนโยบายที่ชดัเจนต่อไป เมื่อวันที ่30 กรกฎาคม ที่ผา่นมา ณ หอ้งประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคาร
สภาวชิาชพี ซอยสาธารณสขุ 8 กระทรวงสาธารณสขุ จ.นนทบรุ ี
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ความเป็นมา 
     การประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 วัตถุประสงค์หลักของการประชุม 
เพ่ือเป็นการสื่อสาร ท าความเข้าใจ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาวิชาชีพ และการด าเนินการที่ส าคัญของสภาการพยาบาล  เป็น
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของสภาการพยาบาล โดยผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วยสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าหวัด การจัดประชุม
วิชาการนี้ ในยุคแรกด าเนินการเป็นพ้ืนที่ภาค ประกอบด้วย 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง มีด าริให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ             
การผดุงครรภ์สามารถเข้าถึงการประชุมวิชาการดังกล่าวได้มาก และสะดวกขึ้น จึงมีนโยบายจัดการประชุมวิชาการใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ ดังนี้ 

เขตสุขภาพ จังหวัด 
  เขตสุขภาพที่ 1 เชียงราย/น่าน/พะเยา/แพร่/เชยีงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ล าปาง/ล าพูน 

  เขตสุขภาพที่ 2 ตาก/พิษณุโลก/เพชรบูรณ์/สุโขทัย/อุตรดิตถ์ 

  เขตสุขภาพที่ 3 ชัยนาท/ก าแพงเพชร/พิจิตร/นครสวรรค์/อุทัยธานี 
  เขตสุขภาพที่ 4 นนทบรุ/ีปทมุธาน/ีพระนครศรอียธุยา/สระบรุ/ีลพบรุ/ีสงิห์บรุ/ีอ่างทอง/นครนายก 
  เขตสุขภาพที่ 5 กาญจนบุรี/นครปฐม/ราชบุรี/สพุรรณบุรี/ประจวบคิรีขันธ์/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร 
  เขตสุขภาพที่ 6 ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/สมุทรปราการ/จันทบุรี/ชลบุรี/ตราด/ระยอง 
  เขตสุขภาพที่ 7 กาฬสินธุ/์ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด/มหาสารคาม 
  เขตสุขภาพที่ 8 บึงกาฬ/เลย/หนองคาย/หนองบัวล าภ/ูอุดรธานี/นครพนม/สกลนคร 

  เขตสุขภาพที่ 9 ชัยภูมิ/นครราชสีมา/บุรีรัมย์/สรุินทร์ 
  เขตสุขภาพที่ 10 มุกดาหาร/ยโสธร/ศรีสะเกษ/อุบลราชธานี/อ านาจเจริญ 
  เขตสุขภาพที่ 11 ชุมพร/นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/กระบี/่พังงา/ภูเก็ต/ระนอง 

  เขตสุขภาพที่ 12 พัทลุง/ตรัง/นราธวิาส/ปัตตาน/ียะลา/สงขลา/สตูล 

  เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล 

กิจกรรมหลัก 
     กิจกรรมในช่วงการประชุมประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
        1. การประชุมวิชาการ เนื้อหาหลักของการประชุม ประกอบด้วย สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรควบคุมก ากับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อ านาจหน้าที่ และการคุ้มครองผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มาตรฐานการพยาบาลแล ะ
การผดุงครรภ์ กฎหมายวิชาชีพ การปฏิบัติงานตามขอบเขตของวิชาชีพ แนวปฏิบัติการพยาบาล และแนวทางการด าเนินงา น
ดา้นจรยิธรรม การประชมุวชิาการนีค้า่จดัการประชมุใชง้บประมาณจากสภาการพยาบาล ส าหรบัคา่เบีย้เลีย้ง ทีพั่กและพาหนะเดนิทาง
ของผูเ้ขา้ประชมุใชง้บประมาณจากหนว่ยงานตน้สงักดั โดยผูเ้ขา้ประชมุไดร้บัหนว่ยคะแนน CNEU ประมาณ 11 หนว่ยคะแนน 
        2. การประชุมผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด เพ่ือก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละจังหวัด  
        3. การเยี่ยมนิเทศผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ 
โรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดที่จัดการประชุมดังกล่าว กิจกรรมนี้เริ่มในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน และท าให้
นายกสภาการพยาบาลและผู้บริหารของสภาการพยาบาลรับทราบเรื่องราว ประเด็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
เพ่ือใหส้ภาการพยาบาลก าหนดนโยบาย และหาแนวทางแกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
             ....อ่านต่อหน้า 10  

สาระน่ารู ้

การประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสญัจร 
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ผลการด าเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 

สาระน่ารู้: การประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (ต่อ) 

กิจกรรมหลกั ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
การประชุมวิชาการ
สภาการพยาบาล
สัญจร 

1.ประชุมวิชาการ เรื่อง “สภาการพยาบาลกับ
มาตรฐานวิชาชีพ” จ านวน 12 ครั้ง ครอบคลุมเขต
สุขภาพทั่วประเทศ คือ เขตสุขภาพที่ 1 ถึงเขต
สุขภาพที่  12 และเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 2,248 คน 

  
2.ประชุมวิชาการ เรื่อง “สภาการพยาบาลกับ         

การคุ้มครองประชาชน” จ านวน 3 ครั้ ง  ได้
ด าเนินการใน 4 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 2 
เขตสุขภาพท่ี 4 เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 
13 มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 1,006 คน 

1. ประเมินผลการประชุมวิชาการจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าประชุมที่ตอบแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 68.6 (ของ
จ านวนแบบประเมินที่แจกจ านวน 660 ฉบับ) พบว่า ประเด็น
การบรรยายของวิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับและเนื้อหาในการจัด
ประชุมฯ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 59.16, 
58.94 และ 50.99 ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุม พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าการประชุม
เหมาะสมเป็นประโยชน์อย่ างมาก และวิทยากรเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ อธิบายและสรุปต่าง ๆ ชัดเจน สามารถน าความรู้
เอาไปใช้ได้จริง ขอให้จัดประชุมแบบนี้ทุกปี 

การประชุมผู้ แทน
สภาการพยาบาล
ประจ าจังหวัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด จ านวน 
12 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560-2561 และจ านวน 3 ครั้ง 
ในปี พ.ศ. 2560-2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 
240 คน 

แผนการปฏิบัติงานของผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด           
ปี พ.ศ. 2560-2561 จ านวน 15 จังหวัด และแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด ปี พ.ศ. 2562-2563 
จ านวน 5 จั งหวัด  แผนปฏิบัติ งานส่วนใหญ่ประกอบด้วย                   
การประชุมวิชาการด้านการพยาบาลของจังหวัด การจัดกิจกรรม 
วันพยาบาลสากล วันพยาบาลแห่งชาติ และกิจกรรมเสริมขวัญ
ก าลังใจผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ก า ร เ ยี่ ย ม นิ เ ท ศ              
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

เยี่ยมนิเทศ 15 แห่ง ประกอบด้วย เยี่ยมนิเทศที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 12 แห่ง 
(ครอบคลุมเขตสุขภาพ) ท่ีศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 1 
แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง และศูนย์ส่งต่อเพื่อ
การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 
มีพยาบาลร่วมรับการนิเทศรวมทั้งสิ้น 384 คน 

น า ย ก ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร                              
สภาการพยาบาลได้รับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์จากพยาบาล               
ที่ ปฏิ บั ติ ง าน ในพื้ นที่ โ ร งพย าบาลส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภาพต าบล                       
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์ส่งต่อ
กรุงเทพมหานคร 

การด าเนินงานของสภาการพยาบาลภายหลังการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และการเย่ียมนิเทศ 
 จากข้อเสนอของพยาบาลผู้เข้าประชุมวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นายกสภาการพยาบาลและคณะกรรมการบริหาร
สภาการพยาบาลได้รับจากผู้เข้ารับการเยี่ยมนิเทศ สภาการพยาบาลได้ด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นข้อเสนอ/ ข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการของสภาการพยาบาล 
1. ผลักดันการช่วยเหลือและเยียวยาบุคลากรในวิชาชีพ 

เมื่อได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน 
สภาการพยาบาลยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขในการเยียวยาบุคลากร
การพยาบาล กรณีบาดเจ็บ/ เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ต่อมากระทรวง
สาธารณสุขจัดท าระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครม. อนุมัติให้
เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างการก าหนดระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการเยียวยาผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข 

....อ่านต่อหน้า 11  
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ล าดับ ประเด็นข้อเสนอ/ ข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการของสภาการพยาบาล 
2. ความปลอดภัยในการท างาน จากภาระการท างานของ

พยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น 
สภาการพยาบาลประกาศนโยบายช่ัวโมงการท างานของพยาบาลเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย และเผยแพร่ประกาศสภาการพยาบาลฉบับนี้ไปยัง
หน่วยงานทั่วประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดนโยบายให้บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
องค์กรพยาบาลบริหารจัดการอัตราก าลังที่สอดคล้องกับสภาการพยาบาล 

3. การแต่งกายของพยาบาลชุมชนที่เหมือนกับบุคลากร
สุขภาพอ่ืน ๆ รวมถึงพนักงานเปลและพนักงานขับรถ 

สภาการพยาบาลประกาศการแต่ งกายของบุคลากรที่ ปฏิ บั ติ ง าน                          
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา                
ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองประชาชนในการรับบริการ                        
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้รับบริการสามารถจ าแนกได้ว่ารับบริการ
จากบุคลากรประเภทใด และมีขอบเขตการปฏิบัติงานได้ระดับใด 

4. สนับสนุนให้มีพยาบาลวิชา ชีพเป็นผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สภาการพยาบาลยื่นข้อเสนอและติดตามการด าเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขและส านักงาน กพ. ก าหนดให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

5. ก าหนดมาตรฐานการพยาบาลทุก ๆ หน่วยงาน เพื่อให้
ท างานเป้นไปในทางเดียวกัน 

สภาการพยาบาลประกาศมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐาน                
การผดุงครรภ์ ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก าหนดและประกาศใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล                   
ที่ส าคัญในแต่ละสาขาความเฉพาะทาง 

6. การก าหนดเกณฑ์จัดอัตราก าลังให้ เหมาะสมกับ              
ภาระงาน 

สภาการพยาบาลอยู่ระหว่างการก าหนดและประกาศใช้เกณฑ์การจัด
อัตราก าลังบุคลากรพยาบาลของสถานพยาบาลสุขภาพแต่ละระดับ 

การด าเนินงานของสภาการพยาบาลภายหลังการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และการเยี่ยมนิเทศ (ต่อ) 

 ในห้วงเวลาของคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ. 2561 - 2565 ภายใต้การน าของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล ได้ด าเนินการประชุมวิชาการพยาบาลสัญจรเรื่อง “สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองผู้บริโภค”                          
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความรู้และตระหนักถึงการคุ้มครองประชาชน
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการปฏิบัติงานตามขอบเขตของวิชาชีพ  ได้ด าเนินการไปแล้วในพ้ืนที่ 4 เขตสุขภาพ คือ 
เขตสุขภาพท่ี 2 เขตสุขภาพที่ 4  เขตสุขภาพที่ 7 และเขตทสุขภาพที่ 13 และจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 1  
เขตสุขภาพที่ 3 เขตทสุขภาพที่ 5  ส าหรับพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9  เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่  
11 และเขตสุขภาพที่ 12 จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป 

สาระน่ารู้: การประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (ต่อ) 
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 A : สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันบริบทของประเทศและระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจเทคโนโลยี รวมถึงนโยบาย กฎหมายและแผนปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อปัญหาและความต้องการดา้นสุขภาพของประชาชนและระบบบริการสุขภาพอย่างชัดเจน 
ท าให้ประชาชนมีความคาดหวังต่อการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ระบบบริการ
สุขภาพและการพยาบาลจึงเป็นระบบที่ต้องใช้ความรู้และหลักฐานทางวิชาการในการปฏิบัติการพยาบาลจะต้องมีการพัฒนา
แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มแก่ผู้รับบริการและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนไดเ้พื่อการบรรลุผลลัพธ์ดา้นสุขภาพที่ดภีายใต้ค่าใช้จ่ายที่คุม้ค่า 

              พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีจ านวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพและรับผิดชอบการดูแลผู้รับบริการตลอด 
24 ชั่วโมง จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะผู้น าด้านวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถใช้ความรู้และหลักฐานทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพบริการ
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไดอ้ย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและสหสาขาวชิาชีพ 

            ดังน้ัน สภาการพยาบาลซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้
พยาบาลวิชาชพีมคีวามกา้วหนา้ในสายวิชาทีต่ลอดจนผลกัดนัให้บรกิารพยาบาลไทยกา้วสูค่วามเปน็บรกิารสขุภาพชัน้น าระดบันานาชาต ิ
ตลอดจนการสรา้งเสรมิศักยภาพผูน้ าทางการพยาบาลในทกุระดบัให้สามารถน าการเปลีย่นแปลงในการพฒันาคณุภาพระบบบรกิาร
สุขภาพและการพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณแ์ละความต้องการสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการ  

            สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบในการประชุมของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 6/2563 ให้จัดท า
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส าหรับพยาบาลวิชาชีพมีขึ้นมีวัตถุประสงค์หลัก              
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้น าด้านวิชาการทางการพยาบาลและมีความสามารถในการสร้างผลงาน
วิชาการที่สะท้อนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้รูปแบบและวิธกีารวิจัยที่หลากหลาย 

       โครงการฯ  มีระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ 2 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

       1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ระยะ 6 เดือนแรก เดือนละ 1 สัปดาห์ (ตุลาคม 2563- มีนาคม 
2564) รวม 6 ครั้ง ที่สภาการพยาบาล สาระความรู้ ประกอบด้วย สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพและ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ ผู้น ากับสมรรถนะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้ฝึกปฏิบัติการด้วยตนเองในประเด็นที่สนใ จ
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะผู้น า ผลลัพธ์และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สนใจ เป็นตน้ 

      2. โครงการปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ/วิจัย ด้วยตนเอง ภายใต้ค าแนะน าของ Mentors ในระยะ             
หกเดอืนหลัง ตัง้แตเ่ดอืนเมษายนถึงเดอืนกันยายน 2564 ณ ตน้สังกัดของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

       คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงหรื อ
การพยาบาลชัน้หนึง่และด ารงต าแหนง่พยาบาลวิชาชพีช านาญการพเิศษ หรอืพยาบาลวิชาชพีช านาญการมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี

       สามารถเข้าดูรายละเอยีดโครงการฯ ได้ที่ www.tnmc.or.th  Facebook และ Line สภาการพยาบาล  

                หรือติดตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมที่ โทร 02-596-7510 

Q : ได้ทราบว่าสภาการพยาบาลได้ท าโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพส าหรับพยาบาล
วิชาชีพเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะ จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร? 

 สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ 



 

 

ชื่อ:     นางจริัฏฐ์ ด าศรี 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลมหาราช นครศรธีรรมราช 

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ช่วงวันหยุด         
7 วันอันตราย ขณะที่นางจิรัฏฐ์ ด าศรี และนางดนูนาถ หวันเหล็ม            
ไปท าธุระส่วนตัวที่ปั้มน้ ามัน ปตท. ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมือง 
จ าหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถกระบะ            
มีผู้บาดเจ็บ  8 ราย นางจิรัฏฐ์และนางดนูนาถได้เข้าไปช่วยเหลือผู้รับ
บาดเจ็บโดยช่วยท าแผลที่ศีรษะ 1 ราย ช่วยจัดผู้ป่วยขาหัก 1 ราย และ
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยช่วยกดนวดกระตุ้นหัวใจ 
และบีบ Ambu Bag และได้ช่วยล าเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลมหาราช 
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ชื่อ:     นางดนูนาถ หวันเหล็ม 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลมหาราช นครศรธีรรมราช 

ชื่อ:     นางสาวปุญญาดา ศุภโชครัตนสกุล 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลล าพูน 

     เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2561 เวลาประมาณ 01.00 น. หลังจาก
ลงเวรบ่ายของวันที่ 12 ตุลาคม ขณะที่เดินทางกลับบ้าน ได้ขับรถ
ผ่านบริเวณสี่แยกไฟแดงป่าห้า เขตต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน เพื่อตรงไปกลับบ้าน ได้เหลียวมองไปทางฝั่งขวามือ 
มองเห็นคล้ายมีคนนอน และมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน            

มองเห็นคล้ายมีคนนอน และมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน จึงได้เลี้ยวรถกลับไปดู พบชาย
วัยรุ่นไม่ทราบช่ือนอนดิ้นอยู่ ไม่หมดสติ มีกลิ่นสุรา บ่นปวดแต่ไม่ระบุต าแหน่ง ตรวจอาการ
เบื้องต้น ไม่มีเลือดออกบริเวณใด  หายใจปกติ ยกขยับแขนขายังได้อยู่ ได้โทรแจ้ง 1669               
กู้ภัยเหมอืงจีม้ารับ พร้อมทั้งแจง้ 191 สภอ.เหมืองจี้ รับทราบเหตุ ระหว่างรอ ช่วยปฐมพยาบาล
ผูบ้าดเจ็บเบือ้งตน้และจัดท่าผู้บาดเจ็บใหอ้ยู่นิ่งและพูดคุยให้ก าลังใจ   
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เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
วนัพฤหสับดีที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
    1. การประชมุคณะท างานโครงการพัฒนารูปแบบคลนิกิการพยาบาลและ         
การผดุงครรภ ์เปน็หนว่ยบริการร่วมใหบ้ริการในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  
 ด้วยสภาการพยาบาลมีนโยบายพัฒนาคลินิกการพยาบาลและ
การผดงุครรภท์ีข่ึน้ทะเบยีนเปน็สถานบรกิารกบักรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพอยูแ่ลว้ 
ใหเ้ปน็หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิตามที่
คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช. ) เหน็ชอบตามหลกัการที ่
รศ.ดร. ทศันา บญุทอง เสนอนัน้ จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะท างานโครงการพฒันารปูแบบ
คลนิกิการพยาบาลและการผดงุครรภ ์เปน็หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารในระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตขิึน้ โดยม ีผศ.ดร. วลัลา ตนัตโยทยั เปน็ประธานฯ ได้
ประชุมครัง้ที ่1/2562 ณ หอ้งประชุม ดร. วจิติร ศรสีพุรรณ พจิารณาก าหนดกรอบ
การบรกิารตา่ง ๆ  ของคลนิกิ ตามกรอบแนวทางการชดเชยบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ
และปอ้งกนัโรค และพจิารณาด าเนนิโครงการน ารอ่งกบัคลนิกิการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  38 แหง่กอ่น 
วนัศกุร์ที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
    1. การประชมุคณะท างานพิจารณาหลกัเกณฑก์ารรับรองสถาบนัการศกึษา
และหลกัสตูรการศกึษาการพยาบาลและการผดุงครรภข์องสภาการพยาบาล             
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์AUN-QA 
 รศ. สปุาณ ีเสนาดสิยั ทีป่รกึษาประจ าสภาการพยาบาล ดา้นมาตรฐาน
การศกึษาการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานการประชุม
คณะท างานพจิารณาหลกัเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษา
วชิาการพยาบาลและการผดงุครรภข์องสภาการพยาบาล ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
AUN-QA ครัง้ที ่3/2562 ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร  
            ผลการพจิารณา ทีป่ระชมุใหค้วามเหน็ชอบเกณฑแ์ละแบบประเมนิเพือ่
การรบัรองสถาบนัการศกึษาวชิาการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ในปทีี ่2- ปทีี ่4, 
แบบประเมนิเพือ่รบัรองสถาบนัการศกึษาวชิาการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
(สถาบนัทีม่ผีูส้ าเรจ็การศกึษาแลว้) และ(รา่ง) คูม่อืการรบัรองสถาบนัการศกึษา
วชิาการพยาบาลและการผดงุครรภฯ์ ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 เตรยีมเสนอปรบัปรงุ
ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลตอ่ไป และวางแผนจดัการประชุมช้ีแจงเกณฑก์ารรบัรอง
สถาบนัการศกึษาวชิาการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2562 
วนัองัคารที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
     1. สภาการพยาบาลในฐานะองคก์รวชิาชพีร่วมจดัการประชมุเสวนา เร่ือง 
ปญัหาความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉินและแนวทางการแกไ้ข          
 

          หอ้งฉกุเฉนิในโรงพยาบาลเปน็สถานทีท่ างานทีเ่ปดิตลอด 24 ชัว่โมง ท าใหม้ี
อบุตักิารณข์องความรนุแรงเกดิขึน้ไดง่้าย  เมือ่บคุลากรทางการพยาบาล เปน็             
ดา่นหนา้ในการใหบ้รกิาร จงึตกเปน็เปา้หมายของความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ หนว่ยงาน            
ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง คอืกระทรวงสาธารณสขุ  แพทยสภา สภาการพยาบาล และ 

แพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย เหน็ควรรว่มกนัจดัการประชุมเสวนา เรือ่ง ปญัหา
ความรนุแรงในหอ้งฉกุเฉนิและแนวทางการแกไ้ข เมือ่วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ทีห่อ้งประชุม นายแพทยไ์พจติร ปวะบตุร ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสขุ รศ.ดร. ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล น าผูบ้รหิาร 
นกัวิชาชีพและตวัแทนผู้ประกอบอาชีพการพยาบาลแลการผดุงครรภ์  โดย             
รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุรว่มเสวนาในประเดน็ “มาตรการและแนวทางในการแกไ้ขปญัหา
ความรนุแรงในสถานพยาบาล” เพือ่น าสูก่ารก าหนดมาตรการสรา้งความปลอดภยัที่
เหมาะสมตอ่ไป 
        2.  การประชมุคณะท างานพัฒนาการพยาบาลจกัษตุามนโยบายจกัษยุัง่ยนื 
            โครงการจักษุยั่งยืนเป็นโครงการหนึ่งของ Service Plan จัดท าโดย            
ความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุ สภาการพยาบาล และราชวทิยาลยั          
จกัษแุพทยแ์หง่ประเทศไทย สภาการพยาบาลตระหนกัถงึความส าคญั ในการพฒันา
พยาบาลใหม้สีมรรถนะสอดคลอ้งในการท าหนา้ทีต่ามเปา้หมายของ Service Plan 
จึงมีค าสั่งสภาการพยาบาล ท่ี 241/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา          
การพยาบาลจกัษตุามนโยบายจกัษยุัง่ยนืขึน้ คณะท างานฯ ประชุมครัง้ที ่6/2562 
โดยม ีศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร. วจิติร ศรสีพุรรณ เปน็ประธาน  เพือ่จดัท าจดัท า
โครงการพฒันาการพยาบาลดา้นจกัษ ุและพฒันาหลกัสตูรตน้แบบการพยาบาลจกัษุ
ระดบัตา่ง  ๆ 
วนัพุธที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
      1. การประชมุคณะท างานจดัท าหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ 
       สภาการพยาบาลไดด้ าเนนิการจดัท าแนวปฏบิตักิารพยาบาล(Clinical 
Nursing Practice Guideline : CNPG) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลใช้
อา้งองิ ในการดแูลผูป้ว่ยใหม้คีวามปลอดภยั ดงันัน้คณะท างานหลกัสตูรเฉพาะทาง
ตน้แบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูป้ว่ยโรคหวัใจและหลอดเลอืด/ สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ ไดป้ระชุมโดยม ี             
รองศาสตราจารย ์ดร. ศริอิร สนิธเุปน็ประธาน เพือ่จดัท าแนวปฏบิตักิารพยาบาล
ดงัตอ่ไปนี ้

1) แนวปฏบิตักิารพยาบาลในการดแูลผูป้ว่ยกอ่นและหลงัผา่ตดัท าทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจในระยะฟืน้ฟ ู

2) แนวปฏบิตักิารพยาบาลผูป้ว่ยทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลนั 
3) แนวปฏบิตักิารพยาบาล : การบรหิารยาเคมบี าบดัในการรกัษาผูป้ว่ยมะเรง็ 
4) แนวปฏบิตักิารพยาบาลผูป้ว่ยผา่ตดัมะเรง็ล าไสใ้หญ ่
 สถานที ่:  หอ้งประชุม ดร. วเิชียร ทวลีาภ   

         เฉพาะทางและเกดิความเช่ียวชาญสามารถใหก้ารพยาบาลโดยตรงตอ่
ผูร้บับรกิาร           
 2. การประชมุคณะท างานประเมนิผลและปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมพยาบาลขัน้
สงูระดับวฒิุบตัร 
          ความเปน็มา 
      ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2561 สภาการพยาบาลไดพ้ฒันาพยาบาลจบใหมด่ว้ยระบบ             
Residency Training เปน็รปูแบบทีพ่ยาบาลไดร้บัการพฒันาสมรรถนะเปน็พยาบาล 
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วนัพุธที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานมปีระสทิธภิาพ สภาการพยาบาลจงึมคี าสัง่สภาการพยาบาลที่
79/2562 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างานประเมนิผลและปรบัปรงุหลกัสตูรฝกึอบรม
พยาบาลขัน้สงูระดบัวฒุบิตัร ลงวนัที ่26 มนีาคม 2562 โดยคณะท างานมหีนา้ที่
ปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรฯใน 4 สาขา คอื 1) สาขาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุ          
2) สาขาการพยาบาลเดก็ 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน และ 4)สาขา             
การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติและน าเสนอสภาการพยาบาล 
        ในการประชุมคณะท างานประเมนิผลและปรบัปรงุหลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาล
ขัน้สงูระดบัวฒุบิตัร  ครัง้ที ่1/2562 ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ โดยม ี           
รองศาสตราจารย ์ดร. อรสา พนัธภ์กัด ีเปน็ประธาน  
        ผลการพิจารณา ทีป่ระชมุเหน็วา่ ไมจ่ าเปน็จะตอ้งปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร 
แตใ่หป้รบัในรายวชิา เพือ่พฒันาสมรรถนะผูเ้รยีนโดยเฉพาะดา้นวจิยั อนึง่เหน็ควรให้
เพิม่รายวชิาระบาดวทิยาทางคลนิกิ เพราะผูส้ าเรจ็การศกึษาเหน็วา่จะมปีระโยชน์
อยา่งมากในการท าวจิยั โดยเพิม่รายวชิาระบาดวทิยาทางคลนิกิ ชีวสถติ ิระเบยีบวธิี
วจิยั 3(3-0-3) ในกลุม่วชิาพืน้ฐานการพยาบาลขัน้สงู โดยก าหนดหนว่ยกติ ไมน่อ้ย
กวา่ 9 หนว่ยกติ 
วนัจนัทร์ที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
       1. การประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

          ในการประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 
ครัง้ที ่ 5/2562 รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล           
เปน็ประธานในการประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบคณะกรรมการการอดุมศกึษามี
มตเิหน็ชอบการรบัรองคณุวฒุผิูส้ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาล
ขัน้สงูระดบัวฒุบิตัรของสภาการพยาบาล เทยีบเทา่ระดบัปรญิญาเอก จากนัน้
พิจารณาและมีมติในประเด็นเรื่องร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การเจาะเกบ็ตวัอยา่งเลอืด พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการสภาการพยาบาลใน
การประชุมครัง้ที ่11-2561 
          เมือ่วนัที ่ 17 ธนัวามคม 2561 มมีตใิหค้วามเหน็ชอบตอ่รา่งขอ้บงัคบั
สภาการพยาบาลวา่ดว้ยการเจาะเกบ็ตวัอยา่งเลอืด พ.ศ. .... และไดน้ าเสนอ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในฐานะสภานายก
พเิศษแหง่สภาการพยาบาล และเมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ ์2562 รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงสาธารณสขุไดม้อบหมายใหก้รมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ จดัประชุม
หารอืรว่มกนัระหวา่ง 2 สภา คอื สภาการพยาบาล และสภาเทคนคิการแพทย ์
เพือ่ใหข้อ้คดิเหน็ตอ่รา่งขอ้บงัคบัดงักลา่ว การประชุมหารอืจดัขึน้ในวนัที ่ 29 
เมายน 2562 ณ ส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ทีป่ระชุมรว่ม
ใหค้วามเหน็ชอบใหส้ภาการพยาบาลออกขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการ
เจาะเกบ็ตวัอยา่งเลอืด แตม่ขีอ้สงัเกตตอ่รา่งขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ย
การเจาะเกบ็ตวัอยา่งเลอืด พ.ศ. .... ใน 2 ประเดน็ คอื ประเดน็ที ่ 1 การใช้
อ านาจแหง่พระราชบญัญตัวิชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภอ์อกขอ้บงัคบั 

ควรใช้ มาตรา 22 (3) (ช) วา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบวชิาชีพ           
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรา 28 (6) ของ
พระราชบญัญตัวิชิาชีพเทคนคิการแพทย ์พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ   และ
ประเดน็ที ่2  ในวตัถปุระสงคข์องการเจาะเกบ็ตวัอยา่งเลอืดเพือ่สง่ตรวจวเิคราะหย์งั
หอ้งปฏบิตักิารใน (3) การวจิยั  และ (5) การประเมนิภาวะสขุภาพของบคุคลตาม
แผนการตรวจสขุภาพ ทัง้ 2 กรณ ีเปน็ไปตามมาตรา 4  ของพระราชบญัญตัวิชิาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิหรอืไม ่  
          คณะท างานทบทวนรา่งขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการเจาะเกบ็
ตวัอยา่งเลอืด พ.ศ. .... ไดน้ ารา่งขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ย การเจาะเกบ็
ตวัอยา่งเลอืด พ.ศ. .... มาพิจารณาทบทวนตามขอ้สงัเกตของท่ีประชุมรว่มเมือ่วนัท่ี 
29 เมษายน 2562 อกีครัง้ เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 แลว้น าเสนอคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ทีป่ระชุมมมีตดิงันี ้
        1) ใหป้รบัแกช่ื้อขอ้บงัคบัจาก “ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการเจาะเกบ็
ตวัอยา่งเลอืด พ.ศ. .... เปน็ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขใน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562”                
โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22(3) (ช) วา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการ
ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
          2) ใหป้รบัแก ้ขอ้ 3 การเจาะเกบ็ตวัอยา่งเลอืดเพือ่สง่ตรวจวเิคราะหย์งั
หอ้งปฏบิตักิาร ตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 
   (1) การตรวจวเิคราะหห์รอืการวนิจิฉยัโรค  
      (2) การวางแผนบ าบดัหรอืรกัษาโรค 
      (3) การประเมนิภาวะสขุภาพของบคุคล 
      (4) การบรจิาคโลหติ 
          3) ใหน้ายกสภาการพยาบาลเสนอขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยขอ้จ ากดั
และเง่ือนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์(ฉบบัที ่3)             
พ.ศ. 2562 ตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุในฐานะสภานายกพเิศษแหง่ 
สภาการพยาบาล เพ่ือใหค้วามเหน็ชอบตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัวิชิาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 ตอ่ไป 
วนัพุธที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
       1. การประชมุคณะท างานโครงการประเมนิผลการน ารูปแบบการบรรจุ
หลกัสตูรการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสตูรพยาบาลศาตรบณัฑติ 
           การประชุมคณะท างานโครงการประเมนิผลการน ารปูแบบการบรรจุ
หลกัสตูรการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ครัง้ที ่3/2562 
โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สนุทราวด ีเธยีรพเิชฐ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม  
ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 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.อรพรรณ โตสงิห์  

  นางประภสัสร พงษ์พนัธุ์พศิาล รองศาสตราจารย ์ดร.เรณู พกุบุญมี นางสาวจนัทรทิ์มา กาญจนะวีระ 

  นางพรวลยั ประเสริฐวุฒิวฒันา นางอภิญญา วฒันธงชยั  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
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