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พ่ีๆ ทีเ่คารพ เพ่ือนๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

     จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2563 ซึ่งส าหรับเดือนตุลาคม
เป็นเดือนที่มีความส าคัญส าหรับเพ่ือน พ่ีน้องชาวพยาบาล และประชาชนชาวไทยทุกคน 
เนือ่งจากวนัที ่13 ตลุาคม 2563 เปน็วนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ
ตอ่ปวงชนชาวไทย ดว้ยส านกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด ้สภาการพยาบาลไดจ้ดัพิธี 

ฉบับนี้มีอะไร 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคม 2563 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม 
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 
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จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 
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สาระน่ารู้ : การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training 

ธนาคารความดี 

14-15 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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ประวัติผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2563 

จับตามอง: ภาพลักษณข์องพยาบาลในสังคมไทย  8-9 

สมาชิกถาม...สภาตอบ: โทษทางจริยธรรมและ
โทษทางอาญา กรณปีลอมแปลงใบอนุญาต 

11-12 

พิธีถวายราชสักการะเพ่ือบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 สภาการพยาบาล นอกจากนัน้แล้ว
วนัที ่21 ตลุาคม 2563 ยงัเปน็วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี องค์ราชูปถัมภ์ของวิชาชีพ
พยาบาล และเปน็วนัพยาบาลแหง่ชาต ิ ในวนันีส้ภาการพยาบาลไดจ้ดัพิธวีางพานพุ่มถวายเปน็พระราชสกัการะ ณ ลานอนสุาวรีย์
สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ประทบัคูส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ภายในกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล และ
ประชาชนชาวไทย 
 

     จดหมายขา่วฉบบันี ้ไดต้พิีมพ์ประวตัแิละผลงานของนางสาวแฟดวา อาเมด อฟัฟารา จากสหราชอาณาจกัร ผูไ้ดร้บัการพิจารณา
ตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2563 โดยจะก าหนดพิธีพระราชทาน
รางวัลในโอกาสต่อไป คอลัมน์สาระน่ารู้มีเรื่องการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency 
Training ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางให้สมาชิกที่สนใจได้รับทราบ ส่วนคอลัมน์จับตามอง
เป็นเรื่อง ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมไทย เพ่ือสมาชิกได้รับทราบและร่วมคิดร่วมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของ
พยาบาลให้ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป คอลัมน์อื่น ๆ ก็น่าสนใจ ขอเชิญติดตาม 

บรรณาธกิารแถลง 

เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ : ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพกับบทบาท
การเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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สมชาย  จั ก ร พันธุ์  ป ระธ านคณะที่ ป รึ กษารั ฐ มนตรี ว่ า ก า รกระทรว งสาธ ารณสุ ข  ผู้ แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ เข้าร่ว มพิธี
วางพานพุ่มเพ่ือถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ส าหรับ
ในปีนี้เป็นปีพิเศษ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ

สภาการพยาบาลจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาต”ิ  
และพธิีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี 

    นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้า
ส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล น าคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการ
พยาบาลรว่มวางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรยี ์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม
ราชชนก เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่ง
การแพทย์ แผนปัจจุบันของไทย" เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์และทรง
วางรากฐานและพัฒนากิจการดา้นการแพทยก์ารพยาบาล และการสาธารณสขุของประเทศใหเ้จรญิก้าวหน้า
มาจวบจนทุกวันนี้ ณ บรเิวณลานพระราชานสุาวรยีฯ์ โรงพยาบาลศริริาช และ บรเิวณลานพระราชานสุาวรยีฯ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ีเมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2563 

สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์                                             
"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล 

สภาการพยาบาลจัดพิธีถวายราชสักการะและบ าเพ็ญกศุลถวายเปน็พระราชกศุล  
วนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

      เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและบ าเพ็ญ
กุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 4 ปี ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช           
บรมนาถบพิตร เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

 สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ ์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” และพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมี  นายแพทย์หม่อมหลวง

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม         
พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
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    เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการมู ลนิ ธิ ร า งวั ล สม เด็ จพระศร ี          
นครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ ์        

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด าเนนิไปทรงเปน็ประธาน           
 การประชมุคณะกรรมการมลูนธิริางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ประจ าป ี2563 

มูลนิธริางวัลสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงขา่ว 
ผลการตัดสินรางวัลฯ และก าหนดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2563  

      เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลฯ และแจ้งก าหนดพิธีพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2563 ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดาริน  
โอเรยีนเตล็ กรุงเทพฯ 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

เพ่ือพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าป ี
2563 ณ หอ้งเจา้พระยา-ทา่จนี  โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กรงุเทพฯ  

      ส าหรับในปีนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ที่สมควร
ได้รับรางวัล ซึง่เปน็รางวลัพยาบาลดเีดน่ระดบัโลก คอื นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Miss Fadwa 
Ahmed AFFARA) ชาวเยเมน-สกอ็ตแลนด ์จากสหราชอาณาจกัร ผูซ้ึง่มผีลงานดา้นการพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้น าในระดับนโยบาย
และนักวิชาการที่สร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งได้
ร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งเครือข่ายการท างานของกลุ่มประเทศแอฟริกาเรื่องโควิด -19 ส าหรับ
พยาบาลและผดุงครรภ์ (the COVID-19 Africa Action Network for Nurses and Midwives) 
เพ่ือสนับสนุนการท างานของพยาบาลและผดุงครรภ์ ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด -19 
อันน าไปสู่การพัฒนาการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและนานาชาติอย่าง

เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในสากล และเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มูลนิธิรางวัล
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนฯี จะไดม้กีารก าหนดจดัพิธพีระราชทานรางวลัฯ ในโอกาสตอ่ไป 

 เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2563 รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธาน
ในพิธีถวายราชสักการะและบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรง
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบา ลและ
การผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล   

สภาการพยาบาลจัดพิธบี าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี  

รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน 
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี             
สภาการพยาบาล 
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ประวัติผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2563 

 ด้วยนางสาวอัฟฟารามีบทบาทส าคัญในการจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียด และประเด็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกมุมโลก 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการพยาบาลแก่ผู้น าและกลุ่มพยาบาลที่มีบทบทบาทในการร่วมก าหนดนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศ ทั้งได้รณรงค์ให้องค์กรวิชาชีพการพยาบาลพัฒนากฎหมายวิชาชีพ และข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือเป็นกลไก
ก ากับให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยแก่ประชาชน อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้น าทางการพยาบาล
ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของกฎหมายวิชาชีพ ร่วมสนับสนุนประเทศสมาชิกสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ( ICN) 
โดยท างานร่วมกับองค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ มูลนิธิแหล่งทุนต่าง ๆ ที่ท างานด้านสุขภาพ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค 
และประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนั้น ๆ  

 นางสาวอัฟฟาราได้รับรางวัล President’s Award จากศูนย์การรับรองความเชี่ยวชาญพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในฐานะทีเ่ปน็ผูน้ าเรือ่งกฎหมายวชิาชพี เป็นผู้น าระดับนโยบาย และวิชาการท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรพยาบาลในประเทศต่าง ๆ 
มีการพัฒนาข้อบังคับ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมก ากับคุณภาพ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ความส าเร็ จ
ในการพัฒนาการศึกษาพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เกิ ด
ความเข้มแข็งในระบบสุขภาพระดับสากล  

 นางสาวอัฟฟาราได้ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลของประเทศบาห์เรน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกจนประสบความส าเร็จ ท าให้การศึกษาพยาบาลได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้น  
ยังได้จัดท าโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับพยาบาลและบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกลหรือในค่ายผู้อพยพ 

 ผลงานที่ส าคัญและโดดเด่นของท่านอีกเรื่องหนึ่งคือ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
นางสาวอัฟฟาราได้ร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งเครือข่ายการท างานของกลุ่มประเทศแอฟริกาเรื่องโควิด -19 ส าหรับพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ (the COVID-19 Africa Action Network for Nurses and Midwives) เพ่ือสนับสนุนการท างานของพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด -19 ผลักดันให้พยาบาลเข้าถึงคู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรอบรม 
โดยผ่านเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องของโลก (World Continuing Educational Alliance) เข้าถึงแหล่งในการจัดซื้ออุปกรณ์
ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment-PPE) และแสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือการท างานขององค์กรพยาบาล 
และสภาการพยาบาลของประเทศท่ัวโลก ถือว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่งในฐานะผู้น าทางสุขภาพ  

นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Fadwa Ahmed AFFARA)                                                                                      

นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา                               
(Fadwa Ahmed AFFARA)  

 นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Fadwa Ahmed AFFARA) ชาวเยเมน-สก็อตแลนด์ อายุ 77 ป ี     
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลท่านนี้ มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายสุขภาพและ
การพยาบาล สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ( International Council of Nurses-ICN)  
นางสาวอัฟฟาราเป็นผู้น าในระดับนโยบายและนักวิชาการที่สร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นในการ
สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย และประเทศในภูมิภาค
เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก มีการจัดท าข้อบังคับวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาแนวคิดการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง และเป็นสากล 



 

 
7 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคม 2563 

  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ พยาบาลวิชาชีพ กระท าผิด
วินัยข้าราชการ กรณีเป็นกรรมการตรวจรับจัดซื้อพัสดุก่อสร้าง โดยได้ร่วมลงชื่อตรวจรับวัสดุส าหรับสร้างส้วมริมน้ า 
ท้ัง ๆ ท่ีไม่มีวัสดุ 
 

 ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษา ให้จ าคุก 3 ปี 6 เดือน ในความผิดร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่ซื้อ 
ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 คดถีึงที่สุด อันเป็นการกระท าผิดวนิัยร้ายแรง ฐานกระท าความผดิอาญาจนไดร้ับโทษ
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ตามมาตรา 85(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ 
อ.ก.พ. จังหวัด มีมติให้ลงโทษปลดออกจากราชการ  
 

 สภาการพยาบาลมีมติให้รับเป็นคดีจริยธรรมและกล่าวโทษตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
 

สาเหตุ 
 ขาดความซื่อสัตย์ และขาดความรับผิดชอบ  
 

ปัจจัยส่งเสริม 
 - ขาดความกล้าหาญในการทักท้วง เมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
 - เช่ือใจ และไว้ใจผู้บังคับบัญชา   
 

ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง  
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้
อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 กรณีเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างส้วมริมน้ า โดยได้ร่วมลงชื่อตรวจรับวัสดุ ท้ัง ๆ ที่
ไม่มีวัสดุ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาให้จ าคุก 3 ปี 6 เดือน ในความผิดร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีซื้อ ท า 
จัดการ หรือรักษาทรัพย์ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 คดีถึงท่ีสุดแล้วนั้น การกระท าดังกล่าวเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 1 บทท่ัวไป ข้อ 4 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม 
และเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง”  
 

 วนิจิฉยัชีข้าดใหล้งโทษพกัใชใ้บอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ มกี าหนดระยะเวลาหกเดอืน  
  

 เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ :  ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ  
พยาบาลวิชาชพีกับบทบาทการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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 “ภาพลักษณ์” หมายถึงลักษณะท่ีปรากฏแก่สายตาหรือความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชน วิชาชีพพยาบาลเป็น
วชิาชพีท่ีอยูคู่ส่งัคมไทยมาถงึ 124 ป ีพยาบาลเปน็บคุคลท่ีประชาชนและคนเจบ็ปว่ยตัง้ความคาดหวงัไวว้า่ เปน็ผูท้ าหนา้ที่
ชว่ยเหลือ บรรเทาอาการเจ็บป่วยท่ีเกดิขึ้น และท าให้ผู้เจ็บป่วยฟื้นหายจากโรคท่ีเผชิญอยู่ ป้องกันประชาชนทุกช่วงวัย
ไม่ให้เกิดโรค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ ดังนั้นภาพลักษณ์ของพยาบาลท่ีประชาชนท่ัวไปคาดหวัง
คอื เกง่และด ีเพราะพยาบาลท่ีเกง่และด ีจะเปน็ท่ีเชือ่ถอื และเปน็บคุคลท่ีประชาชนฝากความหวงัไวไ้ด ้ในความเปน็จรงิ 
พยาบาลทุกคนได้สะท้อนภาพเช่นนั้นให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างท่ัวถึงหรือไม่ และหากเราต้องการให้ประชาชน 
มองพยาบาลในลักษณะ “เก่ง ดี มีคุณธรรม” เราจะมีวิธีการอย่างไร 
 

 เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ไม่มีความลับ ไม่มีความเป็นส่วนตัว เพราะอิทธิพลและความแพร่หลายของ
การใช้โซเชียลมีเดีย ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อท าให้ภาพลักษณ์ของ
พยาบาล “เก่ง ดี มีคุณธรรม” สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมดังนี้ 
 

 ประการที ่1 ระลกึ ระวงั และรอบคอบ เมือ่จะโพสตภ์าพหรอืขอ้ความใด ๆ ทีไ่มแ่นใ่จวา่ถกูตอ้ง หรอืไมเ่หมาะสม  
 

 อย่าส่งต่อถ้าไม่แน่ใจ เช่น ได้ข้อมูลมาจากโพสต์ของแหล่งต่าง ๆ ที่ส่งต่อกันมา โดยเฉพาะจากกลุ่มไลน์ 
อย่ามือไวและโพสต์ต่อ ให้ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงก่อนเสมอ เพราะการกระจายข่าวผิด ข่าวลวง (fake news) ข้อความ
ท่ีส่อไปในแนวไม่สุภาพ นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังมีโอกาสถูกด าเนินคดีจาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เอาผิดทาง
จริยธรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสภาวิชาชีพ ยิ่งหากพยาบาลผู้โพสต์เป็นผู้ท่ีมีอาวุโส หรือมีต าแหน่งทางวิชาชีพ 
จะเป็นท่ีจับจ้องของคนทั้งองค์กร และเป็นแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสมต่อบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานด้วย 
 

 อย่าส่งต่อถ้าข้อความนั้น ๆ ไม่มีสาระ ข้อความบางข้อความ อาจเป็นข้อความที่ไม่ได้ให้คุณให้โทษแก่ใคร 
แต่เป็นข้อความท่ีไม่ได้ให้ข้อคิดใด ๆ เลย ไม่ควรส่งต่อหรือเผยแพร่ในกลุ่มท่ีเป็นสาธารณะ กลุ่มวิชาการ กลุ่มผู้บริหาร
หน่วยงาน หรือกลุ่มทางการอื่น ๆ เพราะการโพสต์ข้อความ หรือภาพใด ๆ ก็ตาม ย่อมสะท้อนถึงวิธีคิด ตัวตนและ
ภาพลักษณ์ของผู้โพสต์ ในมุมมองของการบริหารองค์กร ท่านอาจถูกประเมินว่าเป็นคนไม่มีแก่นสาร ไม่มีสาระ และ
หากท าบอ่ย ๆ จนเปน็กจิวตัร ความนา่เชือ่ถอื หรอืศรทัธาในตวัท่านจะลดลง เแตห่ากจะสง่ใหเ้พือ่นสนทิเปน็การสว่นตัว 
หรือโพสต์คลายเครียดในครอบครัวก็พอจะท าได้ แต่พึงระลึกเสมอว่า เมื่อใดก็ตามท่ีท่านส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับใค ร
ในสื่อโซเชียล ข้อมูลนั้น ๆ จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ปลายทางท่ีได้รับข้อมูลนั้น ๆ อาจน าข้อมูลเผยแพร่หรือส่งต่อ
โดยไม่ได้เจตนา ซึ่งจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าน 
 

 หา้มสง่ตอ่ขอ้ความวพิากษว์จิารณเ์หตกุารณใ์ด ๆ ทีท่า่นยงัไมท่ราบทีม่า หรอืสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ เพราะ 1) ทา่นอาจ
หลงเป็นเหยื่อของบุคคลสองฝ่ายท่ีก าลังทะเลาะกัน และท่านก าลังแสดงข้อวิพากษ์ฝ่ายหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีไม่รู้ข้อมูลจริง  
2) ท่านจะถูกฉุดเข้าไปในวังวนของความขัดแย้ง ท่ีท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ท้ังสิ้น 3) ท่านจะเสียเวลาท่ีน่าจะใช้

ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมไทย 

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์  
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล 
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ไปในทางสร้างสรรค์ได้มากกว่านั้น เพราะท่านจะโดนนักเลงคีย์บอร์ด ต้อน ยั่วยุ เสียดสี และหากจิตใจของท่า น
ไม่หนักแน่นพอ จะสร้างความเครียดให้ท่านได้ ในกรณีนี้ ผู้เขียนมีข้อแนะน าจากประสบการณ์ตรงว่า ให้ปล่อยผ่าน 
ไม่ต้องโต้ตอบ การเอาชนะหรือพยายามอธิบายเหตุผลเชิงตรรกะ ไม่สามารถหยุดข้อความของคนกลุ่มนี้ได้ วิธีการ
หยุดคนกลุ่มนี้ท่ีได้ผลท่ีสุดคือ ไม่ต้องให้ความสนใจใด ๆ เลย  เพราะเขาไม่มีค่าส าหรับเวลาของท่านแม้แต่น้อย และ
เมื่อท่านหยุดโต้ตอบแล้ว สมาชิกท่ีเข้ามาอ่านข้อความจะรับรู้ได้ทันทีว่า ท่านมีภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ 
 

 อย่าน าภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม โพสต์ลงในสื่อโซเชียลทุกรูปแบบ การเลือกภาพโปรไฟล์ของ
ตนเอง ใน Facebook ไลน์ หรือ อินสตาแกรม ต้องใช้ภาพท่ีเหมาะสม อาจเลือกใส่ชุดพยาบาล ชุดข้าราชการ 
เครื่องแบบของหน่วยงาน หรือชุดไพรเวทท่ีสุภาพเป็นทางการ เพราะทุกภาพท่ีท่านเลือกเพื่อแสดงโปรไฟ ล์
ย่อมสะท้อนความเป็นตัวตนของท่าน นอกจากนั้นการลงรูปและเรื่องราวต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดียก็แสดงให้คนท่ัวไป
รู้จักภาพลักษณ์ของท่านได้เช่นกัน  
 

  ประการที่ 2 หาโอกาสสื่อสารภาพลักษณ์ที่เป็นบวกของพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ  
 พบเห็นหรือได้รับข้อมูลทางบวกของพยาบาล เช่น เหตุการณ์ที่พยาบาลช่วยเหลือชีว ิตประชาชน พยาบาล
ได้รับรางวัลเชิดชู เกียรติต่าง ๆ ท่านสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นขยายความให้สังคมได้รับรู้  โดยการโพสต์
ความเห็นเพิ่มเติม แสดงความชื่นชม ใช้ค าสั้น ๆ ท่ีสื่อแล้วโดนใจคนอ่านท้ังท่ีเป็นพยาบาลด้วยกันและประชาชน
ท่ัวไป แชรใ์หก้ลุม่เพือ่นของท่านไดร้บัทราบ การกด Like เพยีงอยา่งเดยีวอาจไมเ่พยีงพอ ควรแชรใ์นกลุม่เพือ่นท้ังในและ
นอกวงการพยาบาลจะท าให้กระจายข้อมูลได้กว้าง  และหากท่านหาทางเข้าถึงสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ได้ จะเป็น
ช่องทางการเผยแพร่ท่ีกว้างมากขึ้น 
 

  ใช้ตัวของท่านเองเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ “เก่ง ดี มีคุณธรรม” เช่น ใช้เวทีการประชุม การสัมมนาทาง
วิชาการเป็นสถานท่ีเผยแพร่ “ความเก่ง” ด้านวิชาการ เตรียมพร้อมให้ดีท่ีสุดแม้เป็นเวทีเล็ก ๆ และแสวงหาหนทาง
เผยแพร่ความเชี่ยวชาญของท่านในเวทีสหสาขาวิชาชีพ หรือเวทีท่ีมีประชาชนท่ัวไปรับฟัง ผู้เขียนเห็นตัวอย่างของ
พยาบาลท่ีเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชท่านหนึ่ง เกษียณตนเองก่อนอายุ 60 ปี เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และ
ไปริเริ่มเป็น ยูทูปเบอร์ โดยใช้ชื่อ “พี่ปลา” มาจากชื่อเต็มของเธอคือ ปราณี เพื่อจัดรายการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนท่ัวไป เป็นความรู้ง่าย ๆ ใกล้ตัว น าไปปฏิบัติได้จริง ภายในระยะเวลา 10 เดือน “พี่ปลา” มีคนติดตาม
ถึงหนึ่งแสนคนและเริ่มท ารายได้จากยอดติดตามของประชาชนท่ัวไป ทุกครั้งของการจัดรายการ “พี่ปลา” แต่งตัวดี 
สะท้อนความเป็นนักวิชาการ แต่สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ใช้ค าสุภาพ เนื้อหามีประโยชน์ พวกเราทุกคนอาจไม่ได้
มีโอกาสเป็นนักจัดรายการแบบ “พี่ปลา” แต่ทุกคนสามารถท าตัวให้แลดูดีตลอดเวลาในท่ีสาธารณะได้ กล้าพูด 
กลา้แสดงออก เตรียมข้อมูลทุกคร้ังเมื่อมีการประชุม แสดงความเข้มแข็ง จริงจัง แต่ไม่ก้าวร้าว 
 

  การพัฒนาภาพลักษณ์ “เก่ง ดี มีคุณธรรม” จะมีผลให้พยาบาลได้รับการยอมรับจากประชาชน ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติวิชาชีพสุขภาพ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและพึ่งพาได้ ความรับผิดชอบด้านภาพลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กั บ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากแต่อยู่ในความรับผิดชอบของพยาบาลทุกคนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมรักษา และพัฒนา
ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ประชาชนตลอดไป 

ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมไทย (ตอ่) 
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 การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training ชื่อเดิมคือ การฝึกอบรมการพยาบาล
ทางคลินิกเฉพาะสาขา (Post Baccalaureate Residency Training) การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9 /2563 
วนัที ่21 กันยายน พ.ศ. 2563 มมีตเิหน็ชอบใหเ้ปลีย่นชือ่ “หลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาลทางคลนิกิเฉพาะสาขา (Post Baccalaureate 
Residency Training)” เป็น “การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training” เพ่ือให้
ผู้ผ่านการอบรมได้รับเงินเพ่ิมตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
และหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่องก าหนดต าแหน่ง
และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก. พ. เรื่องก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
 

 การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางที่เน้นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ให้พัฒนาความรู้ ทักษะการพยาบาลทั่วไป และทักษะการพยาบาลเฉพาะทาง 
ในสาขาท่ีปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าร่วมโครงการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของหน่วยงาน 
ในรูปแบบการปฏิบัติงานประจ าควบคู่การฝึกอบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ตามสมรรถนะที่หลักสูตรก าหนดในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยไม่ต้องลาอบรมเต็มเวลา การอบรมรูปแบบนี้
ด าเนนิการตามแนวคดิของ Benner และกรอบแนวคิดบันไดความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ ในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่
ให้มีความช านาญเฉพาะทางอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ตั้งแต่ส าเร็จการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันของสถาบันบริการ
พยาบาลและสถาบันการศึกษา โดยมีองค์กรวิชาชีพร่วมก ากับให้การด าเนินการมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลแล ะ
การผดุงครรภ์  
 

 สภาการพยาบาลได้พัฒนาหลักสูตรต้นแบบการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency 
Training 13 สาขา จ านวน 22 หลักสูตร คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต้นแบบแล้วดังนี้ 1) สาขา
การพยาบาลอายุรศาสตร์และแขนงย่อย 5 หลักสูตร 2) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์และแขนงย่อย 4 หลักสูตร 3) สาข า
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและแขนงย่อย 3 หลักสูตร 4) สาขาการผดุงครรภ์ 5) สาขาการพยาบาลเด็ก 6) สาข า
การพยาบาลชุมชน 7) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 9) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 
10) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 11) สาขาการพยาบาลจักษุ 12) สาขาการพยาบาลหู คอ จมูก 13) สาขาการพยาบา ล
แบบประคบัประคอง และอยูร่ะหวา่งการพัฒนาหลกัสตูรตน้แบบอีก 5 หลกัสตูร ไดแ้ก ่1) การพยาบาลผูป้ว่ยวกิฤตเดก็ 2) การพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 3) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด 4) การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช 5) การพยาบาลรังสีวิทยา 
หน่วยงานที่ต้องการจัดการอบรมสามารถขอหลักสูตรต้นแบบจากสภาการพยาบาลไปพัฒนาเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน  
เสนอกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบก่อนการจัดการอบรม 
 

 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training จ านวน 
4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2) โรงพยาบาลศิริราช 
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 4) โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

....อ่านต่อหน้า 10  

การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
แบบ Post Baccalaureate Residency Training 

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาการพยาบาล 



 

 

 เปน็ทีน่า่ยนิดทีีม่ผีูผ้า่นการฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training จากฝา่ยการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รุ่นแรกในปี 2563 จ านวน 65 คน ใน 5 สาขา ดังนี้ 1) สาขาการผดุงครรภ์ 15 คน 2) สาขาการพยาบาล
เด็ก 10 คน 3) สาขาการพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์ 22 คน 4) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 2 คน 5) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 11 คน   
 

 คณะกรรมการด าเนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training อยู่ระหว่าง
การด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency 
Training มีโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ 
  1) โครงการที่ 1 ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post 
Baccalaureate Residency Training 
  2) โครงการย่อยที่ 2 ประเมินผลการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate 
Residency Training 
  3) โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณการอบรม ระหว่างฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
แบบ Post Baccalaureate Residency Training กับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบเดิม 
  4) ผลส าเร็จของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training 
ของผูเ้ขา้รบัการอบรมในระยะเวลา 3, 4 และ 5 ป ีหลงัส าเรจ็การศกึษาในเรือ่งความกา้วหนา้ในงาน ความพึงพอใจในงาน และการคงอยู่
ในหน่วยงานหรือองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม (Retention)  
 

 การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งพัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้มีความรู้ ความช านาญในทักษะการพยาบาลคลินิกเฉพาะทางในสาขาที่
ปฏิบัติงาน ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน ให้ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
ลดความเสี่ยง ความสูญเสีย เป็นการฝึกอบรมตรงกับสาขาที่ปฏิบัติงาน ผ่านการเรียนรู้ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบควบ คู่
การปฏิบัติงานจริง โดยไม่ต้องลางานเข้ารับการอบรม ช่วยลดความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการเรียน รู้
ตลอดชีวิตที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 

11 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคม 2563 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม ทีผ่า่นมา ดร.ธรีพร สถริอังกรู อุปนายกสภาการพยาบาลคนที ่2 เปน็ประธาน
เปดิการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การจดัการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ” ซึง่จดัขึน้โดยความรว่มมอืระหวา่งสภาการพยาบาลและมลูนธิศินูยน์มแม่
แหง่ประเทศไทย มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเสรมิสรา้งองคค์วามรูเ้รือ่งการจดัการศกึษาเพ่ือใหบ้ณัฑติ
ปฏบิตัภิารกจิในความรบัผดิชอบได้ดว้ยตนเองอยา่งถูกต้อง 

สภาการพยาบาลร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” 

และปลอดภยั (Entrustable Professional Activities : EPA) พรอ้มทัง้เปน็การแลกเปลีย่นระหวา่งผูบ้รหิารหรอื
ผูร้บัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่เพ่ือน าไปสูก่ารพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนที่
ทนัสมยั มคีวามชดัเจนในสาระจ าเปน็ทีต่อ้งใชส้อนทัง้ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิมสีือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 
และมกีารวดัประเมนิสมรรถนะบณัฑติไดต้ามเกณฑม์าตรฐานสากลและมาตรฐานวชิาชพี เพ่ือผลติบณัฑติพยาบาล
ใหม้คีวามรู ้มทีศันคตทิีด่ ีมทีกัษะทีถ่กูตอ้ง และปฏบิตักิารพยาบาลไดด้ว้ยตนเองอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั ส าหรบั
การสนบัสนนุ สง่เสรมิ และปกปอ้งการเลีย้งลกูดว้ยนมแมต่อ่ไป ณ หอ้งประชมุราชนครนิทร ์ชัน้ 4  สภาการพยาบาล            

การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training (ตอ่) 



 

  

12 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคม 2563 

สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : การที่ผู้ประกอบวิชาชีพปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ใบอนุญาตปลอม เป็นการประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์                   
พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ 4 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ” ข้อ 6                
“ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ” ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2563 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมี
มตลิงโทษให้พกัใชใ้บอนญุาต 6 เดอืน ตอ่การกระท าผดิ 1 ครัง้ (6 เดอืนตอ่ 1 กรรม)  ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้ด าเนินคดีอาญาทุกกรณี ในความผิด
ฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ซึ่งมโีทษจ าคุกไม่เกนิสามปีหรือปรับไมเ่กินหกพันบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

      การลงโทษทั้ง 2 กรณี มีความรุนแรง ซึ่งจะกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพรวมทั้งอาจถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติ
ของการเป็นสมาชิกภาพ หากศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก ตามมาตรา 11 (1) (ง) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ด้วย 

 

Q : ทราบมาว่าพยาบาลที่ปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ใบอนุญาตปลอม จะถูกลงโทษทางจริยธรรม
และถูกด าเนินคดอีาญาด้วย ขอถามว่า การลงโทษทั้ง 2 กรณ ีจะมีความรุนแรงอย่างไรคะ  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ
นางสาวภรณ์วรัตน์ ลาภพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ผู้แทนจาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล
และผู้บริหารสภาการพยาบาล ร่วมเปิดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิต
ชว่ยชวีติผูป้ว่ย” ถวายเปน็พระราชกุศลเนื่องในวนัคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี  

สภาการพยาบาลร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
เปิดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บรจิาคโลหติช่วยชีวติผู้ป่วย” เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ 2563 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ ์
ประธานคณะทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ รว่มเปน็เกยีรต ิณ พระราชานสุาวรีย์
สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวง
สาธารณสขุ อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี

 จากนัน้ รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล พรอ้มดว้ย ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิาร
สภาการพยาบาล และ รศ.ดร.ประคณิ สจุฉายา ทีป่รกึษาประจ าสภาการพยาบาลดา้นวเิทศสมัพันธ ์เขา้เยีย่มชมและ
ตดิตามกจิกรรมการบรจิาคโลหติในโครงการ “พลงัพยาบาลไทย บรจิาคโลหติชว่ยชวีติผูป้ว่ย” ถวายเปน็พระราชกศุล
เนือ่งในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพครบ 120 ป ีสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและวนัพยาบาลแหง่ชาต ิ
21 ตลุาคม 2563 พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจนกัศกึษาพยาบาลจากสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย 
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ และวทิยาลยัพยาบาลต ารวจ ทีเ่ขา้รว่มบรจิาคโลหติ
ตามโครงการดงักลา่ว ซึง่จดัขึน้โดยความรว่มมอืของสภาการพยาบาลและศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย 
ระหวา่งวนัที ่21-31 ตลุาคม 2563 โดยม ีรศ.พญ.ดจุใจ ชยัวานชิศริ ิผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ
สภากาชาดไทย ใหก้ารตอ้นรบั ณ ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย 



 

 

   ชื่อ:        นางสาวกมลรัตน์  ตรสีุข    
   ต าแหน่ง:       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
   ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 

     วนัที่ 13 ตลุาคม 2562  นางสาวกมลรัตนไ์ดเ้ดนิทางไปพกัผอ่นกบัครอบครัวทีเ่ขือ่นแกง่กระจาน 
จ.เพชรบุรี เข้าพักที่โอบฟ้ารีสอร์ท เวลาประมาณ 15.00 น. ขณะที่ก าลังเล่นน้ าอยู่แถว ๆ ล าธาร
ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 200 เมตร ได้ยินเจ้าหน้าที่ประกาศว่ามีเด็กจมน้ าอยู่ที่สระว่ายน้ าของ
รีสอร์ท จึงรีบวิ่งไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบว่ามีเด็กผู้ชายอายุประมาณ 3-4 ขวบ นอนหมดสติ 
ตัวเขียว ซีด อยู่ขอบสระ พยาบาลจึงได้เข้าไปประเมินอาการเด็กในทันที และพบว่าเด็กไม่หายใจ 
คล าชีพจรไม่ได้ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่รีสอร์ท โทร 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันได้ท า
การช่วยชวีิตเด็กด้วยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยจัดท่าเปิดทางเดินหายใจ clear airway และกดนวด
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   ชื่อ:        นางสาวกุสุมา บุญรักษ์  
   ต าแหน่ง:       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

การตัดสินใจเชิงวิชาชีพ 
     1. การประเมินสภาพผูป้่วยในภาวะฉุกเฉิน 
     2. ทักษะการช่วยเหลือชีวติด้วย CPR 
     3. ทักษะการเคลื่อนย้ายและน าส่งผูป้่วยไปโรงพยาบาล 

     วันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวกุสุมาได้เข้าร่วมงานวิ่ง วจก. ฮาลีฟ
มาราธอน ครั้งที่ 7 โดยเข้าร่วมวิ่งในระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้ น
ช่วงขณะกลับตัวมาแล้ว มีนักวิ่งเป็นลมเกิด cardiac arrest ต้อง CPR ข้างถนนหน้าค่าย
เสนาณรงค์ จึงหยุดวิ่งและช่วย CPR ณ จุดเกิดเหตุ ระหว่างรอรถ Ambulance มารับ 
รว่มกับนักวิ่งท่านอื่นที่สลับกันช่วย CPR  

หัวใจเป็นระยะเวลา 4 นาที (2 cycle) เด็กเริ่มหายใจในลักษณะหิวอากาศ (air hunger) เริ่มคล าชีพจรได้ ทางรีสอร์ทจึงได้
ส่งตัวเด็กไปโรงพยาบาลแก่งกระจาน โดยนางสาวกมลรัตน์ได้ไปกับเด็กด้วย ระหว่างทางเด็กเริ่มลืมตา กะพริบตาได้  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแก่งกระจาน นางสาวกมลรัตน์ได้ส่งต่อข้อมูล อาการ แล ะ
การพยาบาลเบื้องตน้ แกท่มีแพทยแ์ละพยาบาล เพือ่เปน็ขอ้มลูในการประเมนิ ดแูลรกัษาตอ่ไป สว่นญาตทิีต่ามมาถงึทหีลงันัน้ 
นางสาวกมลรัตนไ์ด้เข้าไปพูดคุยถึงเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ อาการ และการช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนส่งต่อเด็กให้อยู่ในความดูแล
ของทีมแพทย์และพยาบาล และแนะน าว่าหากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ สามารถซักถามจากทีมแพทย์
และพยาบาลของทางโรงพยาบาลได้โดยตรงตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมทั้งให้ก าลังใจญาติ ญาติได้กล่าวค าขอบคุณและ
แสดงออกถึงความซาบซึง้ใจกับสิ่งที่นางสาวกมลรัตนไ์ด้ช่วยเหลือบุตรชาย  

การตัดสินใจเชิงวิชาชีพ 
     ใช้สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาล CPR เบื้องต้นตาม 
ACLS Survey 
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....อ่านต่อหน้า  15  

เดือนมถินุายน พ.ศ. 2562 
วนัองัคารที ่4 มถินุายน พ.ศ. 2562 
    1. การประชมุวชิาการ เร่ือง จริยธรรมวชิาชพีกบัการถกูร้องเรียน: การปกปอ้ง
และผดุงความเปน็ธรรมแกผู้่ประกอบวชิาชพีการพยาบาล คร้ังที ่1 
        สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดงุความเปน็ธรรมแก่สมาชิก
สภาการพยาบาล ด าเนนิภารกจิเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องสภาการพยาบาล 
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 มาตรา 7(7) 
คอืผดงุความเปน็ธรรมและสง่เสรมิสวสัดกิารใหแ้กส่มาชิก จงึไดจ้ดัการประชุม
วชิาการ เรือ่ง จรยิธรรมวชิาชีพกบัการถกูรอ้งเรยีน: การปกปอ้งและผดงุความเปน็ธรรม
แกผู่ป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชุม
ราชนครนิทร ์อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทศันา บญุทอง 
นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานเปดิการประชุมและบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
“การผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชิกสภาการพยาบาล” ผูท้รงคณุวฒุบิรรยายและ
อภปิรายในประเดน็ตา่ง ๆ   อาท ิการใช้กฎหมายและจรยิธรรมในการประกอบอาชีพ 
พยาบาลกบัการเผชิญเหตกุารณท์ีถ่กูรอ้งเรยีนโดยผูใ้ช้บรกิาร มผีูเ้ขา้รว่มประชุม 
487 คน 
ทีม่า : จดหมายขา่วสภาการพยาบาล ปทีี ่21 ฉบบัที ่3 พฤษภาคม - มถินุายน 2562 
หนา้ 9 
 

วนัพฤหสับดีที ่6 และวนัศกุร์ที ่7 มถินุายน พ.ศ. 2562 
    1. การประชมุคณะท างานวจิยับทบาทความรับผิดชอบของทมีพยาบาลในการ
บริการระดับปฐมภมู ิ        
        รศ.ดร.สวุรรณา จนัทรป์ระเสรฐิ ท าหนา้ทีป่ระธานการประชุมคณะท างานวจิยั
บทบาทความรบัผดิชอบของทมีพยาบาลในการบรกิารระดบัปฐมภมู ิครัง้ที ่3/2562 
ระหวา่งวนัที ่6-7 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ อาคาร
นครนิทรศรี สภาการพยาบาล เพื่อสรปุผลการด าเนนิงานโครงการวจิยัเรือ่ง 
บทบาทความรบัผดิชอบของพยาบาลในการขบัเคลือ่นระบบบรกิารสขุภาพระดบั
ปฐมภมู ิซึง่มรีะยะเวลาด าเนนิการโครงการ 1 สงิหาคม 2561-30 กันยายน 2562  
ผลการด าเนนิงาน เกบ็ขอ้มลูได ้55% ของพืน้ทีว่จิยั และท าการบนัทกึขอ้มลู
ลงในโปรแกรมการวเิคราะหเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
วนัองัคารที ่11 มถินุายน พ.ศ. 2562 
     1. การประชมุคณะผู้บริหารวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ัน้สงู 
 

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณ ูพกุบญุม ีเปน็ประธานการประชุม
คณะผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาลและผดงุครรภข์ัน้สงูแหง่ประเทศไทย วาระ พ.ศ. 
2562-2563 ครัง้ที ่5/2562 ประธานไดแ้จง้ผลการท างานของคณะท างานยอ่ยตา่ง ๆ  
ทีส่นบัสนนุการด าเนนิงานของวิทยาลยัฯ พจิารณาโครงการประชุมวชิาการ 
“กา้วขา้มความทา้ทายการปฏบิตักิารของพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญในประเทศไทย” 
และการเตรยีมการสอบเพือ่รบัวฒุบิตัรและหนงัสอือนมุตัฯิ ประจ าป ี2562  

วนัพฤหสับดีที ่13 และวนัศกุร์ที ่14 มถินุายน พ.ศ. 2562  
        1.  การประชมุวชิาการพยาบาลสญัจร 
             ดร.ธรีพร สถริองักรู อปุนายกสภาการพยาบาล คนที ่2 เปน็ประธานพธิี
เปดิการประชุมวชิาการพยาบาลสญัจร ระหวา่งวนัที ่13-14 มถินุายน 2562  ณ 
หอ้งประชุมราชนครนิทร ์ อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล การประชุมมี
วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหส้มาชิกผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์  
มคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
โดยมหีวัขอ้เรือ่ง แนวปฏบิตักิารพยาบาล : เครือ่งมอืในการคุม้ครองผูใ้หแ้ละ
ผูร้บับรกิาร มาตรฐานวชิาชีพ การปฏบิตังิานเพือ่ลดความเสีย่งทางกฎหมายและ
จรยิธรรม จดัส าหรบัเขตสขุภาพที ่4 และเขตสขุภาพที ่13 กทม. และปรมิณฑล         
มผีูเ้ขา้รว่มการประชุมทัง้หมด 235 คน 
 

วนัจนัทร์ที ่17 มถินุายน พ.ศ. 2562 
      1. การประชมุกรรมการสภาการพยาบาล 
          ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ที ่
6/2562 ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บญุทอง 
นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธาน นอกเหนอืจากเรือ่งทีพ่จิารณาตามปกตแิลว้ 
ท่ีประชุมรบัทราบ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุไดใ้หค้วามเหน็ชอบตอ่
ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล วา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 และนายกสภาการพยาบาลได ้
ลงนามในขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลฯ  เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2562 และทีป่ระชุม 
มมีตใิหค้วามเหน็ชอบในเรือ่ง ตอ่ไปนี ้  
         (1)  ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่ยกรา่งรายการหตัถการทีเ่ปน็การประกอบ
วชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ตามทีค่ณะท างานจดัท ารา่งขอ้บงัคบั
สภาการพยาบาลว่าด้วยหัตถการที่เป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภไ์ดจ้ าแนกเอาไว ้ 
         (2)  ใหค้วามเหน็ชอบรา่งหลกัสตูรตน้แบบ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาอืน่  
          (3)  ใหค้วามเหน็ชอบเกณฑอ์ตัราก าลงับคุลากรพยาบาลขัน้ต่ าในหนว่ยงาน
บรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมู ิเกณฑบ์คุลากรขัน้ต่ าในโรงพยาบาล ระดบัโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยั ตตยิภมู ิและทตุยิภมู ิและหลกัเกณฑบ์คุลากรพยาบาลเฉพาะทาง และ
พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา (APN)  ในหนว่ยบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมู ิ 
โรงพยาบาลทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิและใหจ้ดัท าเปน็ประกาศสภาการพยาบาล  
         (4)  ใหค้วามเหน็ชอบ (รา่ง) การพฒันาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิทีค่รอบคลมุ
เพ่ือการเขา้ถงึระบบการพยาบาลและการแพทยฉ์กุเฉนิของประชาชนและเปน็ธรรม
ส าหรบัพยาบาล  
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วนัองัคารที ่18 มถินุายน พ.ศ. 2562  
     1. การประชมุภาคสีภาวชิาชพีด้านสขุภาพ 
         รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาลปฏบิตัหินา้ทีป่ระธานในที่
ประชุมภาคสีภาวชิาชีพดา้นสขุภาพ ครัง้ที ่3/2562 เมือ่วนัที ่18 มถินุายน 2562       
ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล โดยมผีูแ้ทน
จากแพทยสภา ทนัตแพทยสภา สตัวแพทยสภา สภากายภาพบ าบดั สภาเทคนคิ
การแพทย ์และสภาเภสชักรรม เขา้รว่มประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งสบืเนือ่ง            
ในประเดน็และรา่งกฎหมายตา่ง  ๆท่ีสง่ผลตอ่ระบบสขุภาพโดยรวม  
      2. การประชมุคณะกรรมการเตรียมการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ใหก้ารดูแล 
         ความเปน็มา  
         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีมพีระราชด ารใินการแกไ้ขปญัหาผูส้งูอายทุีต่ดิบา้นตดิเตยีงทีต่อ้งการ
การดแูลทีเ่หมาะสม ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิภาวะแทรกซอ้น สภาการพยาบาล โดย 
รศ.ดร. ทศันา บญุทอง ไดเ้รง่จดัท าหลกัสตูรตน้แบบ หลกัสตูรประกาศนยีบตัร
พนกังานใหก้ารดแูล และหลกัสตูรประกาศนยีบตัรพนกังานธรุการหอผูป้ว่ย 
เพื่อน าขึ้นทลูเกลา้ฯ ถวาย พระราชทานใหส้ถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา รบัไป
ด าเนนิการในการฝกึอบรมตอ่ ความทราบแลว้นัน้ 
         เมือ่วนัที ่18 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ ไดม้กีารประชุม
คณะกรรมการเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การดูแล (Care Giver) และ 
เจา้หนา้ทีธ่รุการหอผูป้ว่ย (Ward clerk) รศ.ดร. ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ  ผศ.ชุลพีร เชาวนเ์มธากจิ ประธานคณะกรรมการฯ ไดใ้ห้
การตอ้นรบั ดร.สนัทนยี ์ ผาสกุ ประธานรว่ม จากสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
ในการนี ้คณะกรรมการฯ รว่มกนัพจิารณาเรือ่งการเตรยีมการ การบรหิารหลกัสตูร 
และอืน่  ๆ
 

วนัพุธที ่19 มถินุายน พ.ศ. 2562 
       1. การประชมุคณะท างานโครงการพัฒนาต้นแบบศนูยก์ารดูแลสขุภาพ
ชมุชน 

           เมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชมุ ดร.วเิชยีร ทวลีาภ อาคาร
นครนิทรศร ีสภาการพยาบาล ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล 
ไดเ้ขา้รว่มประชุมคณะท างานโครงการพฒันาตน้แบบศนูยก์ารดแูลสขุภาพชุมชน 
ครัง้ที ่ 1/2562 ตามค าสัง่สภาการพยาบาลที ่ 88/2562 ลงวนัที ่ 22 เมษายน 
2562 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างานโครงการพฒันาตน้แบบศนูยก์ารดแูลสขุภาพชุมชน 
โดยมี ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุท เป็นประธานคณะท างานและประธาน
การประชุมฯ  ท่ีประชุมพิจารณาในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 
         (1) วเิคราะหส์ถานการณ ์ปญัหา ความตอ้งการดา้นสขุภาพ การบรกิาร
และการเขา้ถงึบรกิารของประชาชนทกุกลุม่วยั 
         (2) พัฒนาระบบบริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนโดยทีม
พยาบาลทักษะผสมผสาน 

วนัพุธที ่19 มถินุายน พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
        (3) สรา้งตน้แบบในการดแูลสขุภาพชุมชนโดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน 
     2. การดูงานสภาการพยาบาล 
         คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ประสานงานน าคณาจารยแ์ละ
นักศึกษาพยาบาลจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศ
ออสเตรเลีย และThe University of Hong kong เขตบรหิารพิเศษฮอ่งกงแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนี จ านวน 20 คน เขา้เยีย่มชมและศกึษาดงูานสภาการพยาบาล 
โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์เปน็วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง 
“บทบาทหนา้ทีข่องสภาการพยาบาลในการพฒันาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
และการจดัการฐานขอ้มลูของบคุลากรพยาบาล” ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
ทีม่า : จดหมายขา่วสภาการพยาบาล ปทีี ่21 ฉบบัที ่3 พฤษภาคม - มถินุายน 2562  หนา้ 11 
วนัศกุร์ที ่21 มถินุายน พ.ศ. 2562 
     1. การประชมุคณะท างานเกีย่วกบัการพัฒนาระบบคณุภาพการพยาบาล
ฉุกเฉิน 
         เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ สภาการพยาบาล          
รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุอปุนายกสภาการพยาบาล คนที ่1  ในฐานะประธานคณะท างาน
เกีย่วกบัการพฒันาระบบคณุภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ เปน็ประธานการประชุม
เพือ่พจิารณาชุดโครงการพฒันาระบบพยาบาลฉกุเฉนิตามแผนปฏริปูประเทศ 
และทบทวนแนวปฏบิตั ิจ านวน 2 แนวปฏบิตั ิ
 

วนัเสาร์ที ่22 มถินุายน พ.ศ. 2562 
     1.   การประชมุคณะท างานโครงการพัฒนารูปแบบคลนิกิการพยาบาลและ
การผดุงครรภเ์ปน็หนว่ยใหบ้ริการในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
         ผศ.ดร.วลัลา ตนัตโยทยั เปน็ประธานคณะท างานโครงการพฒันารปูแบบ
คลนิกิการพยาบาลและการผดงุครรภเ์ปน็หนว่ยใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่4/2562 ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ ทัง้นีผู้เ้ขา้รว่ม
ประชุมไดแ้ก ่นางบ ารงุ ชะลอเดช เจา้หนา้ทีจ่ากส านกัสนบัสนนุคณุภาพและ
มาตรฐาน ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิและตวัแทนคลนิกิการพยาบาล
และการผดงุครรภท่ี์เขา้รว่มโครงการ  
 

วนัเสาร์ที ่29 และวนัอาทติยท์ี ่30 มถินุายน พ.ศ. 2562 
      1.  การอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง “Ethical Leadership Camp for Nursing 
Students”  
         คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมทางการพยาบาล            
สภาการพยาบาล  น าโดย รศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ จดัอบรมเชิงปฏบิตักิาร
เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” ส า ห รั บ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-3 ณ สภาการพยาบาล 
ผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล
ต่าง ๆ จ านวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะผู้น า
ทางจริยธรรม และน าความรู้ด้านภาวะผู้น าทางจริยธรรมไปใช้ในการ
พัฒนาโครงการส่ ง เสริมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาพยาบาลใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลของตนเอง   



 

 
 
 
 
 

 
 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 บริษทั ส านกัพมิพส์ือ่ตะวนั จ ากดั 

 จ านวนพมิพ ์     200,000 ฉบบั 
     

 
สภาการพยาบาล

 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
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