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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

พ่ีๆ ทีเ่คารพ เพ่ือนๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

     จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซี่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ
พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ  
สภาการพยาบาล พร้อมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ 
นอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ลน้พ้นอนัหาทีส่ดุมไิด ้ 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

     เนือ้หาในฉบบัไดต้พิีมพ์ เรือ่งโครงการเสรมิศกัยภาพพยาบาลเพ่ือพัฒนาระบบสขุภาพชมุชน ซึง่มคีวามส าคญัและมคีวามจ าเปน็
เพ่ือใหพ้ยาบาลสามารถดแูลสขุภาพชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เรือ่งส าคญัอกีเรือ่งหนึง่คอื การดแูลใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
ของสมาชกิเอง คอืตอ้งเกบ็ไวใ้หป้ลอดภยั การถา่ยส าเนาไปใชใ้นการท าธรุกรรมตา่ง ๆ  ตอ้งขดีครอ่ม และเขยีนไวว้า่ใชท้ าอะไร ทีไ่หน 
เพ่ือปอ้งกนัการน าไปปลอมแปลงใชง้านตอ่ไป และไมแ่กไ้ขใบอนญุาตของตนเองทกุกรณ ีเพราะจะมคีวามผดิฐานปลอมแปลงเอกสาร 
ตอ้งถกูด าเนนิคดอีาญา หากสญูหายตอ้งไปแจง้ความทีส่ถานตี ารวจ และน าหลกัฐานมายืน่ตอ่สภาการพยาบาล เพ่ือขอรบัใบแทน
ใบอนญุาต ขอใหส้มาชกิดแูลใบอนญุาตประกอบวชิาชพีของตนเองให้ปลอดภัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส าหรับคอลัมน์อื่น ๆ 
กน็า่สนใจ ขอเชญิตดิตาม 
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    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก
สภาการพยาบาล  คนที่ 1 พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล  
ดร.ราศรี ลีนะกุล ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาล รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผศ.ดร.เสาวมาศ 
คุณล้าน เถื่อนนาดี และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพ่ือน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิและข้อเสนอ
การแกไ้ข โดยมกีรมสนบัสนนุบรกิาร กระทรวงสาธารณสขุ และสภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมให้
ขอ้มลู ณ หอ้งประชมุ คณะกรรมาธกิาร หมายเลข 301 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา (เกยีกกาย) 

ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะการแก้ไขปญัหาการผลติและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิแก่คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข วุฒิสภา 

เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ การก าหนดอัตราก าลังพยาบาล การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิใน
ปัจจุบันท าได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความต้องการของประชาชน และเมื่อวิเคราะห์จ านวน
พยาบาลที่ต้องการในพ้ืนที่ปฐมภูมิยังขาดก าลังคนกว่า 43,753 คน และด้วยการพัฒนาของ
ประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเป็นไปได้ยากที่จะจัดการก าลังคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้
สภาการพยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ในเรื่องการเตรียมพยาบาล
วิชาชีพระดับปฐมภูมิ และการจัดการระบบและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

     นอกจากนี้ สภาการพยาบาลยังได้เน้นย้ าว่าประเด็นปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนของประเทศผู้ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพจึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนด
นโยบายที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณในการเตรียมบุคลากรสายสุขภาพที่เพียงพอในระดับ
ปฐมภูมิ และการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอันที่จะร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

    โดยสภาการพยาบาลได้น าเสนอภาพรวมความต้องการ
การบริการสุขภาพปฐมภูมิของประชาชน สภาพปัญหาที่

     สภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษาพยาบาล จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing 
Students” รุน่ที ่2 ระหวา่งวนัที ่14-15 พฤศจกิายน 2563 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ 

สภาการพยาบาล โดยศนูย์จรยิธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ  
เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุน่ที ่2 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น าโดย รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต และ
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล 
โดยมีนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 104 คน จาก 52 สถาบัน 
สถาบันละ 2 คน โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมมีภาวะผู้น า
ทางจริยธรรม สามารถน าความรู้ไปจัดท าโครงการส่งเสริมจริยธรรม (Moral 
Project) ให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งเป็นพยาบาลที่ดี
ในอนาคต 
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สภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวศิวกร  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 21 ปี  

     เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563 สภาการพยาบาล น าโดย นางสาวโสรจัจ ์จนัทรเสนยี ์
รองหัวหน้าส านักงานเลขาธิการฯ น าคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล 
วางพานพุ่ม ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข  

สภาการพยาบาลรว่มวางพานพุม่ถวายสกัการะพระอนสุาวรยีส์มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาชยันาทนเรนทร 
อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 

      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร 
เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบ าเพ็ญพระกรณียกิจอันประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุข แล ะ
การเภสัชกรรม ตลอดพระชนม์ชีพ ท าให้การสาธารณสุขไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับ จนยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2509 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี 
เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เพ่ือร าลึกความส าคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาตลอดมา และส าหรับในปี นี้
เป็นปีครบรอบ 78 ปี ของวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สภาการพยาบาล น าโดย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ                   
สภาการพยาบาล นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าส านักงานเลขาธิการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่               
สภาการพยาบาล เขา้มอบแจกนัดอกไมร้ว่มแสดงความยนิด ีกบัศาสตราจารย ์ดร.สชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์
นายกสภาวศิวกร เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 21 ป ีณ ส านกังานสภาวิศวกร 
กรงุเทพมหานคร  

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจ าจงัหวดั ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
จากการที่สภาการพยาบาลตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์จงึก าหนดใหม้ผีูแ้ทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวดั  

สภาการพยาบาลจัดการประชุมวชิาการเพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวัด  
ด้านการส่งเสริมและพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ซึง่มหีนา้ทีส่ง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์นจงัหวดั 
ปฏบิตักิารพยาบาลตามมาตรฐานและขอบเขตการปฏบิตังิานของวชิาชพี รวมถงึผดงุ
ความเปน็ธรรมใหก้ับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และเพ่ือให้
ผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวดั มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับบทบาทหนา้ที่
ของตนเอง อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหาร                 
สภาการพยาบาลและผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวดั สภาการพยาบาลจงึไดจ้ดั
ใหม้กีารประชมุวชิาการดงักลา่วขึน้ระหวา่งวนัที ่9-10 พฤศจกิายน ทีผ่า่นมา โดยมี
ผูแ้ทนสภาการพยาบาลประจ าจงัหวดักวา่ 150 คน เข้ารว่มประชมุ ณ หอ้งประชุม
ราชนครนิทร ์ชัน้ 4 สภาการพยาบาล 
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 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งค าสัง่ลงโทษตัดเงนิเดอืนรอ้ยละ 4 จ านวน 3 เดือน กรณีพยาบาลวชิาชพี
กระท าผิดวินัยข้าราชการ ด้วยพยาบาลวิชาชีพ ต าแหน่งหัวหน้างานได้รับอนุมัติให้เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่มีเหตุจ าเป็นธุระส่วนตัวต้องไปร่วมงาน
แต่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้ไม่สามารถไปประชุมตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ได้ โดยมิได้แจ้งยกเลิกหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นไปร่วมประชุมแทน แต่มีการจัดท าเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ จ านวน 2,560 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อ
ผู้บังคับบัญชา   
 

 สภาการพยาบาลมีมติให้รับเป็นคดีจริยธรรมและกล่าวโทษตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  
 

สาเหตุ 
 ขาดความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

ปัจจัยส่งเสริม 
 เงิน หรือค่าตอบแทน 
 

ปรบับทความผดิตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
พ.ศ. 2550  
 หมวดที่ 1   
  บทท่ัวไป  
 ข้อ 6  “ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ”    
 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 การท่ีพยาบาลได้รับมอบหมายให้เดินทางไปราชการแต่ไม่ได้ไป และได้ท าบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และลงลายมือชื่อช่องผู้รับเงิน ซึ่งตนเองเป็นผู้บังคับบัญชา แม้จะอ้างว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ไปราชการด้วยกัน เป็นผู้จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีตนได้ลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าแล้ว ข้ออ้างดังกล่าวก็ไม่อาจ
รับฟังให้พ้นความรับผิดได้ ตนในฐานะผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการขอเบิกจ่า ย
การเดินทางไปราชการให้ถูกต้อง หากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องทักท้วงและแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีดังกล่าวจึงถือว่ า
เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จและรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา จึงเป็นการประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 

 วินิจฉัยชี้ขาดให้ลงโทษภาคทัณฑ์  
 
  

 เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ :  ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ  
ท าเอกสารการเดนิทางไปราชการเป็นเทจ็ 
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 สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา หรือ
ประกาศนยีบตัรในสาขาการพยาบาล การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์จากสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย
ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรองหรือส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศ 
ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว และได้ผ่านการสอบความรู้ตามขอ้บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสอบความรู้
เพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2543 จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามประเภทและชั้นขอ ง
การขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตฯ ระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต 
 

 เมื่อสมาชิกได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ก็สามารถท างานหรือประกอบอาชีพได้โดยมีกฎหมายคุ้มครอง 
หากสอบไมผ่า่นไมไ่ดร้บัใบอนญุาตฯ กจ็ะไมส่ามารถประกอบอาชพีได ้หรอืหากมหีนว่ยงานรบัเขา้ท างานกจ็ะตอ้งประกอบอาชีพ
โดยมีผู้ประกอบอาชีพที่มีใบอนุญาตฯ เป็นผู้ดูแลอีกชั้นหนึ่ง ในประเด็นนี้มีปัญหาเกิดขึ้นคือ ผู้ที่มีใบอนุญาตฯ แล้วไม่ได้เก็บ
ใบอนุญาตฯ ไว้ให้ปลอดภัย ท าให้เพ่ือนหรือผู้อื่นที่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ น าไปปลอมแปลงหรือเปลี่ยนรูป เปลี่ยนชื่อเป็น
ของผู้ปลอมแปลง และน าไปสมัครงาน เมื่อมีการตรวจสอบมายังสภาการพยาบาลก็พบว่าเป็นเอกสารปลอม ในกระบวนการ
สอบสวน หากพบว่าเจ้าของใบอนุญาตฯ รู้เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนให้เพ่ือนน าใบอนุญาตฯ ของตนไปปลอมแปลงจะมี
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ประกอบ มาตรา 59 
มาตรา 83 และมาตรา 268 
 

 อีกประเด็นหนึ่งคือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสมาชิกหมดอายุแต่ไม่ได้น าไปขอต่อใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยหลงลืม
หรือขาดคุณสมบัติที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ คือไม่มีหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วย สมาชิกด าเนินการแก้ปัญห า
โดยการแก้ไข วันเดือนปี ของวันที่ออกใบอนุญาตฯ และวันเดือนปีที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุเสียใหม่ให้เป็นปัจจุบันและใช้งาน
ต่อไป เมื่อตรวจสอบพบสมาชิกจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอม เป็นการประพฤติผิดจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550  
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยรวม และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการสภาการพยาบาล
มีมติให้ลงโทษให้พักใช้ใบอนุญาตฯ 6 เดือน ต่อการกระท าผิด 1 ครั้ง และให้ด าเนินคดีอาญาทุกกรณีในความผิดฐานปลอม
เอกสาร และใช้เอกสารปลอม มีโทษจ าคุกไม่เกินสามป ีหรือปรับไม่เกนิหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ การลงโทษทั้งสองกรณี
มีความรุนแรง หากศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก ตามมาตรา 11 (1) 2 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2528 อาจถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกภาพ 
 

 ค าแนะน าในการดูแลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

   1. เกบ็ใบอนญุาตฯ ใหป้ลอดภยั ไมค่วรเกบ็ในลิน้ชกัโตะ๊ท างานทีม่ผีูเ้ขา้ถงึได ้หากมกีารท าส าเนาเพ่ือใชใ้นการสมคัรงาน 
หรือธุรกรรมอืน่ ให้ขีดคร่อมส าเนาใบอนุญาตฯ นั้น และเขียนว่าใช้ในการสมัครงาน ณ สถานที่ที่ยื่นใบสมัคร ลงวันเดือนปีไว้
ด้วย ส่วนการเซ็นรับรองเอกสารขอให้เซ็นลงไปในส าเนาใบอนุญาตฯ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการน าส าเนาใบอนุญาตฯ นั้ นไป
ปลอมแปลงหรือใช้งานต่อ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : เอกสารที่ต้องดูแล 

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ 
ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ 

....อ่านต่อหน้า  7  
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  2. มีการตรวจสอบใบอนุญาตฯ ว่า ยังอยู่ เรียบร้อยดี หรือสูญหาย ตรวจดูวันเดือนปีที่ ใบอนุญาตฯ จะ
หมดอายุ ซึ่งสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ก่อน 180 วัน และต้องด าเนินการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องให้ครบ  
50 หน่วย เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ 
 

  3. หากหลงลืมไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่าแก้ไขวันเดือนปีที่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุเอง เพราะมีความผิ ด
ฐานปลอมแปลงเอกสารต้องไดร้ับโทษตามขอ้บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ในกรณีที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องครบ 50 หน่วย แต่ไม่ได้มาต่ออายุ
ใบอนญุาตฯ ใหท้นัการ ขอใหส้มคัรสอบ ซึง่จะตอ้งสอบ 1 รายวชิา คอืวชิากฎหมายและจรยิธรรม สว่นสมาชกิทีม่หีนว่ยคะแนน
การศกึษาตอ่เนือ่งไมค่รบ 50 หนว่ย หรอืไมม่เีลย ตอ้งมาสมคัรสอบ 8 รายวชิา เพ่ือประเมนิความรูแ้ละขอมใีบอนญุาตฯ ใหม ่
 

  4. ในกรณีที่ใบอนุญาตฯ สูญหาย สมาชิกต้องไปแจ้งความที่สถานีต ารวจและน าใบแจ้งความเป็นหลักฐานติดต่อกับ
สภาการพยาบาล เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตฯ ต่อไป 
 

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ : เอกสารที่ต้องดูแล (ต่อ) 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารวิเคราะหศ์กัยภาพและแนวทางในการพฒันาระบบการบรกิารปฐมภมูแิละระบบสขุภาพชมุชน 

(Enhancing Capacity of Nurses to Develop Community Health System) 

     เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม ทีผ่า่นมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการ
ปฐมภมูแิละระบบสขุภาพชมุชน (Enhancing Capacity of Nurses 
to Develop Community Health System) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง

     การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมภายใต้โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพ่ือพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบทบาทของ
พยาบาลในการพัฒนาระบบสขุภาพชมุชน พัฒนาระบบและกลไกสนบัสนนุการบรกิารปฐมภมู ิ
รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการดูแล

วนัที ่22-23 ธนัวาคม 2563 ณ หอ้งประชมุพลเอกนายแพทยส์งิหา-พลตรหีญิงคณุหญงิอัสนยี ์เสาวภาพ ชัน้ 6 สภาการพยาบาล 

สุขภาพชมุชน โดยศกึษาพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพและมีความพร้อมตามข้อตกลงความร่วมมือที่จะ
ได้จัดท าขึ้น สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมออกแบบระบบบริการและการดูแล
ช่วยเหลอืดา้นสขุภาพในชมุชน จดัท าแนวทางการบรกิารสขุภาพและก าหนดบทบาทหน้าที่
ของพยาบาลและรวมทัง้บคุลากรดา้นสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนระบบการบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนากลไกและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพ
และก ากบัตดิตามคณุภาพการบรกิารพยาบาลในระบบสขุภาพชมุชน   



 

  

การจัดประชุมวชิาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
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     คณะกรรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษา สภาการพยาบาล ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดประชุม
วิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการศึกษาพยาบาลในระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง 
(Transforming Nursing Education in a Changing Health System) โดยคาดหวังว่าจะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพและสังคมมีสุขภาพที่ดี โดยได้จัดท าโครงการในการ
ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

      6. โครงการย่อยที ่6 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่พฒันา “ร่าง” ขอ้เสนอ
เชงินโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคม
ปกติวิถีใหม่ (Nursing Curriculum in the New Normal Society) จัดเมื่อวันที่  

 1. โครงการย่อยที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือผลิตพยาบาลในอนาคต (Transformative Education for Future Nurses) จัดเมื่อวันที่ 3 - 4 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สภาการพยาบาล 
 

 2. โครงการยอ่ยที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design 
for Future Nurses and Health System จัดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

 3. โครงการย่อยที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษา
พยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Community Engaged Nursing Education) จัดเมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 
2563 ณ สภาการพยาบาล 
 

 4. โครงการยอ่ยที ่4 การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันา “รา่ง” ขอ้เสนอเชงินโยบาย เรือ่ง วจิยัและนวตักรรมในการศกึษา
พยาบาล : การปฏิรูปเพ่ือพยาบาลในยุค 5.0 (Research and Innovation in Nursing Education : Reforming for 
Nurses 5.0) จดัเมือ่วนัที ่28-29 ตลุาคม 2563 ณ สภาการพยาบาล 
 

 5. โครงการย่อยที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการรับรองสถาบันเพ่ือการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล (Quality Assurance and 
Accreditation for Nursing Institutional Development)  จัดเมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ สภาการพยาบาล  

27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้บริหาร ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เข้าร่วมประชุม จ านวน 350 คน ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง
และสมรรถนะการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่” 
นอกจากนี้ มีการบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ ในสาขาต่าง ๆ 
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การรับรองสถาบันกับการจัดการศึกษาในยุคสังคมปกติวิถีใหม ่
และการประชมุกลุม่ยอ่ย เตรยีมความพรอ้มการจดัการศกึษาพยาบาลศาสตร ์ในยคุสงัคมปกติวิถีใหม่  
    ผลสรุปจากการประชุมโครงการย่อยทั้ง 6 นี้ จะน าเสนอในการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมต่อไป 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลจัดพิธมีอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมตัฯิ และประชุมวิชาการ  
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพือ่พัฒนาคุณภาพการพยาบาล  

(Translational Science Research in Improving Quality of Nursing Practice)  

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็น
ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ และเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพ่ือพัฒนาศาสตร์การแปลง
ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (Translational Science Research in 
Improving Quality of Nursing Practice)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 
พรอ้มกันนีน้ายกสภาการพยาบาลไดใ้หเ้กียรตปิาฐกถาพิเศษ เรือ่ง “บทบาทสภาการพยาบาลกับ

การด าเนนิการเพ่ือสง่เสรมิการวจิยัทางการพยาบาลเพ่ือพัฒนาศาสตรก์ารแปลงความรูสู้ก่ารปฏบิตัใินประเทศไทย (Roles of Thailand 
Nursing and Midwifery Council in Enhancing Nursing Research and Translational Science in Thailand) โ ด ย มี
พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารทางการพยาบาล คณะกรรมการ และผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 220 คน 
ณ สภาการพยาบาล  

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เสริมสร้างความรู้
เกี่ ยวกับการวิจัย เพื่ อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน าใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ ง เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลง
ความรูสู้่การปฏบิัตกิับผู้ทรงคุณวุฒแิละนกัวจิัยทางการพยาบาล
ในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยได้รับ
เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล บรรยายเรื่อง 
ศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพ: เรารู้อะไรและยังไม่รู้อะไร 
(Translat ional Science Research for Quality of Care: A State of the Art)  
ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์ รศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี และ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ร่วมอภิปรายเรื่อง การวิจัย
เพ่ือพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ: ระเบียบวิธีวิจัย และประเด็นท้าทาย (Research for 
Development of Translational Science:  Research Methods and Challenging Issues) 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด หลักการ ตัวอย่าง การก าหนด
ประเด็น/โจทย์วิจัยและระเบียบวิธีวิจัยในการออกแบบงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่
การปฏบิตั ิอันจะน าไปสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัทีม่คีณุคา่ตอ่องคก์รในการพัฒนาคณุภาพการพยาบาล 
และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป 
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 การดแูลสขุภาพชมุชนเปน็สว่นหนึง่ของการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน ซึง่ถอืเปน็ยทุธศาสตรช์าตมิเีปา้หมายท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการโดยเฉพาะการพัฒนาปัจจัยที่ท าให้สุขภาพดี การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย การควบคุม
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสูงที่ชุมชนสามารถวินิจฉัยและดูแลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ การดูแลผู้สูงอายุและ
คนพิการทั้งหมดเชื่อมโยงระหว่างการดูแลที่บ้านกบัการรักษาที่โรงพยาบาล การจัดการปญัหาเจ็บป่วยฉกุเฉินเบือ้งต้น 
การสง่ตอ่ผูป้ว่ยไปรกัษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การควบคมุโรคตดิตอ่ทีส่ าคญั การเสรมิสรา้งสขุภาพดอีย่างเตม็ที ่การดแูล
สขุภาพชมุชนด าเนนิการภายใตก้ารท างานเชือ่มประสานกบัอย่างนอ้ย 3 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่ฝา่ยองคก์รชมุชน ภาคประชาชน 
ครอบครัว และสมาชิกชุมชนที่เน้นการดูแลตนเองและการช่วยเหลือดูแลกัน ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นพยาบาลนับว่ า
เป็นบุคคลหลักที่จะให้งานการดูแลสุขภาพชุมชนประสบความส าเร็จและเกิดชุมชนที่เข้มแข็ง  สภาการพยาบาล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในการที่
จะต้องพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท า
โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปธรรมการเพิ่ม
ศักยภาพพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพและกลุ่มประชากรตามบริบทของปัญหา
และสังคม วัฒนธรรมของชุมชน 2) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพ
และกลุ่มประชากรจากพื้นที่ต้นแบบ ส าหรับการขยายผล และ 3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมพยาบาลในการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน 4) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนบทบาทพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน 5) เพื่อสรุปบทเรียนของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ องค์กรปกครอ ง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรชุมชน และกลุ่มทางสังคมในชุมชน เกี่ยวกับรูปแบบ มาตรฐาน แนวทาง และ
กระบวนการพฒันาระบบสุขภาพชมุชน 6) เพือ่พฒันาระบบและกลไกการสนบัสนนุการบรกิารทีค่รบวงจร และการก ากับ
ติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน และ 7) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้   
 

 โครงการยอ่ยที ่1 การพฒันาพืน้ทีต่น้แบบ โดยคดัเลอืกพืน้ทีส่มคัรใจรว่มพฒันาเปน็พืน้ทีต่น้แบบ จดัประชมุเชงิ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน จัดท า
แนวทางการบริการสุขภาพและบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เครือข่า ย
หน่วยบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว องค์กรชุมชน รวมทั้งพยาบาล พัฒนากลไกและแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพ และก ากับติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางวิชาการ
สนับสนุนบทบาทพยาบาล ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาบริการสุขภาพ บริการสังคมและสวัสดิการ 
 

 โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพพยาบาล ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและเทียบเคียง
ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในกระบวนการพัฒนาบริการสุขภาพ บริการสังคมและสวัสดิการ     

....อ่านต่อหน้า 11  

สภาการพยาบาลกับการพัฒนา 
โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ดร.ราศรี ลีนะกุล 
ที่ปรึกษาประจ าสภาการพยาบาล ด้านบริหารงานทั่วไป 



 

 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาล  และบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนเพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพและกลุ่มประชากรตามบริบทของปัญหาและสังคม วัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมทั้งจัดฝึกอบรมพยาบาล สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพชุมชน ให้พื้นที่ต้นแบบ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพ
ชุมชน  
 

 โครงการย่อยที่ 3 การจัดการความรู้และพฒันานโยบายสาธารณะ โดยวางแผนก ากับ ติดตาม การด าเนินการ
พฒันาระบบสุขภาพชุมชน ในพื้นที่ตน้แบบ ศกึษาเจาะลึกสรุปบทเรียนการพฒันาระบบสุขภาพชุมชนที่ตอบสนองปัญหา
สุขภาพและกลุ่มประชากรตามบริบทของปัญหาและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ทั้ง 13 พื้นที่ เพื่อให้ได้รูปแบบและ
กระบวนการเพิม่ศกัยภาพพยาบาล รปูแบบการพฒันาระบบสขุภาพชมุชน และรปูแบบการมสีว่นรว่มขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนของระบบบริการปฐมภูม ิ
นอกจากนี้เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพและหลักสูตรส าหรับพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง บทบาทพยาบาลผู้จัดการ
การดูแล องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รชมุชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการสนับสนุนการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ชุมชนของระบบบริการปฐมภูมิ รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการบริการที่ครบวงจร และการก ากับติดตามคุณภาพการบริการ
พยาบาลในระบบสุขภาพชมุชน และแนวทางการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทีส่นับสนุนการพัฒนาคณุภาพการบรกิาร
พยาบาลในระบบสุขภาพชมุชน เป็นต้น แล้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปบทเรียน จัดท าข้อเสนอ
เพือ่การขยายพืน้ทีแ่ละพฒันานโยบาย   
 

 ทัง้นีพ้ืน้ทีเ่ปา้หมาย คอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ คลนิกิหมอครอบครวัและหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิจ านวน 13 แหง่ 
ทีผ่่านการพิจารณาตามเกณฑ์ทีจ่ัดท าขึ้น ซึ่งอาจประกอบด้วย 1) ลักษณะพืน้ที่ เช่น เป็นพืน้ที่เขตเมอืง เขตชนบท พื้นที ่ 
ทีม่คีวามยากล าบากหรือพื้นที่พิเศษ  ใน 13 เขตสุขภาพ  2) ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) พื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนสถานีอนามยั หรอื โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  หรอื มหีนว่ยบรกิารสขุภาพเปน็ของ
ตนเอง 4) พื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลินิกหมอครอบครัวและหน่วยบริการปฐมภูมิมีการท างานร่วมมือกัน  
เป็นต้น และ 5) หน่วยบริการสุขภาพที่มีพยาบาลท าหน้าที่บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ เป้าหมาย
อย่างน้อย พื้นที่ละ 1 หน่วย รวม 13 หน่วย ระยะเวลาของโครงการ  ในระยะเวลา 3 ปี (ระหว่าง พฤษภาคม 
2563 ถึง เมษายน 2566) 
 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าวคือ สภาการพยาบาลได้รูปแบบของการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ
ชุมชนของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในระบบ
บริการปฐมภูมิให้สูงขึ้น มีกลไกการพัฒนาศักยภาพและการก ากับติดตามคุณภาพของระบบสุขภาพชุมชน แล ะ
การพัฒนาศักยภาพก าลังคนทางการพยาบาลด้วย กระทรวงสาธารณสุข สปสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการดูแลสุขภาพชุมชนของระบบบริการ
ปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน อีกทั้งเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต และเขต กทม. จะไดร้บัการพฒันาในพืน้ทีแ่ละ
จะเป็นพื้นที่ที่สร้างการเรียนรู้กับเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพและนอกเขตในเรื่องการท างานเพื่อสุขภาพชุมชนที่ ดี
และการเรียนรู้พื้นที่จากการปฏิบัติที่ดีนั่นคือส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

11 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 

สภาการพยาบาลกับการพฒันาโครงการเสริมศกัยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ต่อ) 



 

  

12 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 

สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Residency Training เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะส าหรับพยาบาลจบใหม่ให้มีความมั่นใจที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย วิธีการเรียนรู้แล ะ
การฝึกฝนเน้นการพัฒนาทักษะทางคลินิกและการเป็นผู้น า ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ การเรยีนรู้กับการท างานเป็นเรื่อง
เดียวกันตรงกับกลวิธกีารเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 คอื “การเรยีนรู้จากการท างาน” (สมจิต หนุเจริญกุล, 2561) 

  การจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Residency Training เป็นการจัดร่วมกันของ
ฝ่ายการพยาบาล ที่มีความพร้อมจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ขณะนีม้โีรงพยาบาลทีจ่ดัการอบรมแลว้ 4 โรงพยาบาล คอื ฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  
โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลขอนแกน่ 

 สมาชิกต้องทราบข้อมูลว่า โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ มีโครงการจะจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางรูปแบบ Residency Training ส าหรับพัฒนาพยาบาลจบใหม่ที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือไม่  
มีความพร้อมในการวางระบบการจัดการอบรม การเตรียมผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีการประเมินผู้เข้ารั บ
การอบรมที่แสดงได้ชัดเจนว่าผู้ผา่นการอบรม มสีมรรถนะตามที่ก าหนดหรือไม่ และคาดว่าจะเปิดการอบรมเมื่อใด 
เพื่อการตัดสินใจว่าจะรอคิวลาไปอบรม หรือจะเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ 
Residency Training ที่โรงพยาบาลจัด ทั้งนี้พยาบาลที่ไม่ใช่พยาบาลจบใหม่ก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
โดยการเทียบโอนประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมาตามหลักการที่ผู้จัดการอบรมก าหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนในระบบการศึกษา/อบรม ของหลักการจัดการศกึษาของประเทศ 

Q : จบพยาบาลท างานแล้ว 2 ปี ที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัด อยากเรียนต่อการพยาบาลเฉพาะทางสาขาที่
ปฏิบัติงานอยู่ คุยกับรุ่นพี่ที่ท างานด้วยกันบอกว่า สถาบันที่เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง มีไม่กี่
สถาบัน คนสมัครมาก รับได้จ ากัด และมักจะพิจารณารับคนในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลเครือข่าย
เข้ารับอบรมก่อน สอบถามพี่ฝ่ายการพยาบาลแจ้งว่าการลาไปอบรมต้องพิจารณาล าดับอาวุโสด้วย  
เพราะคนท างานน้อย ได้อ่านจดหมายข่าวสภาการพยาบาลทราบว่าสภาการพยาบาลมีหลักสูตรการอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางรปูแบบ Residency Training  ท างานด้วยอบรมไปดว้ย ไม่ตอ้งลางาน จงึขอทราบว่า
จะต้องไปติดต่อสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ไหนคะ หรือจะรอคิวลาเรียนเต็มเวลาดคีะ 



 

 

   ชื่อ:        พว.สีฟ้า  มงคลการุณ 
   ต าแหน่ง:       พยาบาลวิชาชีพ 
   ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลปากพนัง 

     วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 07.30 น. ขณะที่ พว.สีฟ้า มงคลการุณ 
ขบัรถไปท างานทีโ่รงพยาบาลปากพนงั ระหวา่งทางพบอบุตัเิหตทุางจราจร ซึง่ขณะนั้น
ฝนตกปรอย ๆ เปน็เดก็นกัเรยีนขบัรถจกัยานยนตช์นทา้ยรถกระบะ รถจกัรยานยนตล์ม้
ลงเด็กนักเรียนล้มกลิง้ลงกลางถนนรอ้งเสียงดงั พว.สีฟ้า จงึได้จอดรถและรีบลงไปดู
ผูป้่วยที่นอนร้องอยู่กลางถนน ได้ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว Coma Score 15 คะแนน
เต็ม : E4V5M6 รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ชีพจร Full regular อัตราการหายใจปกต ิ
สม่ าเสมอ ตรวจร่างกายทั่วไป สังเกตรูปรา่ง ลกัษณะของศรีษะ ใบหน้า คล าดูไม่พบ
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การตัดสินใจเชิงวิชาชพี 

ความผดิปกติ ไม่มีบาดแผล ไมม่ีรอยบวมโนที่ศีรษะ ดรููปร่างใบหนา้ไม่พบความผิดปกติของใบหนา้ พบว่าใบหน้าไมม่ีบวมปูด     
มบีาดแผลถลอกเลก็นอ้ยทีโ่หนกแกม้ขวา ตรวจรา่งกาย แขน ขา ยกไดป้กต ิไมม่หีกังอ ไมพ่บกระดกูหกั มแีผลถลอกเลก็นอ้ยที่
แขน พบว่าผูป้่วยปวดท้องมากจากการที่ท้องกระแทกกับรถ คล าดูท้อง ม ีguarding ไม่ม ีRebound tenderness ได้เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยจากกลางถนนไปบนฟุตบาทโดยการอุ้ม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ า จากการกีดขวางทางจราจร และ
สอบถามอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม ให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบายที่สุดเพื่อลดการเจ็บปวด และได้โทรศัพท์เรียกรถ 1669 จาก 
โรงพยาบาลปากพนังใหม้ารับผูป้่วยที่จุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งโทรศัพท์ประสานและใหข้้อมูลการบาดเจ็บเบื้องต้นแก่ผู้ปกครอง 
และเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ระหวา่งทีร่อรถโรงพยาบาลมารบั ได ้Psycho support ผูป้ว่ยเพือ่ลดความกลวั  ความวติกกงัวล 

     ในฐานะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ  พยาบาลใช้การตัดสินใจเชงิจริยธรรม ในการเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วย โดยพิจารณาทางเลือกจากทฤษฎีประโยชน์นิยม (utilitarianism  or consequential theory) 
ทฤษฎีที่ เน้นการกระท าที่ดี เพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่ เน้นผลประโยชน์ส่วนรว ม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งมีเป้าหมายว่าผู้ป่วยต้องปลอดภัย เพราะผู้ป่วยมีคนที่รักรออยู่
มากมายหลายคน ถ้าผู้ป่วยปลอดภัยความรักความสุขในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นมากมาย          

(great happiness) และได้น าสมรรถนะทางการปฏิบัติการพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะวิกฤติ จัดการกับสถานการณ์
เสี่ยงหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือภาวะวิกฤติฉุกเฉินของผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถของข้าพเจ้าเอง  
โดยหวังใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุดคือผู้ป่วยปลอดภัย จากเหตุการณ์ข้างต้น พยาบาลได้ตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลในการ
เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการประเมินระดับความรู้สึกตัว ตรวจวัดสัญญาณชีพ ตรวจร่างกายทั่วไป จากการสังเกต  
เคาะ คล า และให้การพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวผู้ป่วยถึงสถานบริการทางการแพทย์ โดยไม่ได้ค านึงว่าผู้ป่วยจะเป็น
ใคร มาจากไหน และได้ปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์ที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท 
จนสามารถส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ด้วยความปลอดภัย  
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
วนัจนัทร์ที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
    1. การประชมุคณะอนกุรรมการจริยธรรม ชดุที ่3 
        คณะอนกุรรมการจรยิธรรม ชุดทีส่าม ทีม่ ีรศ.ดร.ถนอมขวญั ทวบีรูณ ์เปน็
ประธานฯ ประชุมเพือ่สบืสวนแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ กรณสีมาชิกสภาการพยาบาล 
ถกูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชีพ การพยาบาล การผดงุครรภ ์หรอื
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา 
สภาการพยาบาล เพ่ือเสนอขอ้เท็จจรงิตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
น าไปประกอบการพจิารณาทางดา้นจรยิธรรมแหง่วชิาชีพตอ่ไป 
 

วนัองัคารที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
    1. การประชมุคณะท างานติดตาม Maintenance Agreement (MA) 
        ความเปน็มา 
         ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะที ่1 ของสภาการพยาบาลนัน้
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาระบบงานคอมพวิเตอร ์ฐานขอ้มลู ตลอดจนระบบ
เว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก 10 Module คือ 1) ระบบการรับรองใน
วชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 2) ระบบการตอ่อายแุละการเพกิถอน
ในวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์3) ระบบการรบัรองวทิยฐานะของ
สถาบนัทีท่ าการสอนวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์4) ระบบการรบัรอง
หลกัสตูรการสอนวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์5) ระบบการรบัรองสถาบนั
และหลกัสตูรการศกึษาตอ่เนือ่ง สาขาพยาบาลศาสตร ์6) ระบบการรบัรองหนว่ย
คะแนนของสมาชิกในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ 
7) ระบบการจัดเก็บเอกสาร  8) ระบบการเงินรับ 9) ระบบการตั้งค่า
และการบ ารงุรกัษาระบบ 10) ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
           คณะท างานติดตาม Maintenance Agreement (MA) ซึ่ งมี 
ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เปน็ประธานการประชุม โดยเจา้หนา้ทีฝ่า่ยตา่ง ๆ ประชุม
รว่มกนั 3 ครัง้ คอื ครัง้ที ่7/2562 ในวนัองัคารที ่2 กรกฎาคม 2562 , ครัง้ที ่8/2562 
ในวนัพฤหสับดทีี ่11 กรกฎาคม 2562 และครัง้ที ่9 /2562 ในวนัจนัทรท์ี ่22 
กรกฎาคม 2562 เพือ่ตดิตามแกป้ญัหาการใช้งานใน 10 Module ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
และพิจารณาความต้องการเพิ่มเติม ในส่วนของ Front Office ที่สนับสนุน
การใหบ้รกิารแกส่มาชิกสภาการพยาบาล 
วนัศกุร์ที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
     1. การประชมุคณะอนกุรรมการการพิจารณาขอ้กฎหมายฯ 
 

         คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกั บ
การด าเนนิงานของสภาการพยาบาล ประชุมครั้งท่ี 5/2562 ณ หอ้งประชุม 
ดร.วิ เ ชียร ทวีลาภ อาคารนครินทรศรี  สภาการพยาบาล โดยมี   
นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล เป็นประธานการประชุมฯ 

วนัพฤหสับดีที ่4 และวนัศกุร์ที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
        1.  การประชมุคณะกรรมการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล 
             คณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมทางการพยาบาล ไดป้ระชุม
ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลแหง่ประเทศไทย เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง  ๆอาท ิ
       1) โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทนุวจิยัดา้นจรยิธรรมจากสภาการพยาบาล 
       2) โครงการวจิยัของศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาลฯ 
       3) ประเมนิผลการจดัโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารส าหรบันกัศกึษา
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปทีี ่2-3 ระหวา่งวนัที ่29-30 มถินุายน 2562 ซึง่เปน็
ครัง้แรกในลกัษณะการจดัอบรมคา่ยผูน้ าจรยิธรรม 
        4) การด าเนนิงานโครงการธนาคารความด ี

5) วางแผนการจดักจิกรรมตา่ง ๆ ตามนโยบายดา้นจริยธรรมของ
สภาการพยาบาล 
 

วนัเสาร์ที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
      1. การประชมุคณะท างานจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
ต้นแบบของสภาการพยาบาลฯ สาขาการพยาบาลการจดัการโรคเร้ือรัง 
           ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2562 ของคณะท างานจดัท าหลกัสตูรฝกึอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจดัการโรคเรือ้รงั รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน
การประชุมฯ เพือ่พจิารณารายละเอยีดของรายวชิาในหลกัสตูรฝกึอบรมการพยาบาล
เฉพาะทาง วชิาแนวคดิการจดัการโรคเรือ้รงัทีป่ระชุมใหข้อ้เสนอแนะแลว้มอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบเนือ้หาตามความเช่ียวชาญทางคลนิกิแตล่ะโรค น าไปปรบัและน ามา
เสนอในครัง้ตอ่ไป 
 

วนัองัคารที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
      1. การศกึษาดูงาน 
          อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)  
มหาวิทยาลัยรังสิต ช้ันปีที่ 4 ศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา BNP417 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  โดยได้รับเกียรติจาก 
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร
บรรยายถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ การพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนกระบวนการสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ์
หลงัจากนัน้เขา้ชมพพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตฯุ ช้ัน 2 อาคารนครนิทรศร ี
สภาการพยาบาล 
 2. การประชมุสมาพันธส์ภาวชิาชพี 
          พนัต ารวจโทพจนารถ พุม่ประกอบศร ีนายกทนัตแพทยสภา ท าหนา้ที่
ประธานการประชุมสมาพนัธส์ภาวชิาชีพ วาระพเิศษ ครัง้ที ่1/2562 เรือ่ง แนวทาง 



 

 
15 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 

วนัองัคารที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
ด าเนนิงานของสภาวชิาชีพหลงัประกาศใช้พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 
ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง สภาการพยาบาล ทีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณาใน
ประเดน็ หลกัความเปน็อสิระ (มาตรา14 และมาตรา16) การจดัการศกึษา (มาตรา 
31 และมาตรา 32) และที่ส าคัญคือประเด็นการควบคุมและก ากับดูแล
สถาบนัอดุมศกึษา ผลสรปุมมีตจิะเชิญ รศ.นพ.สรนติ ศลิธรรม ปลดักระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม มารว่มสนทนารบัฟงัปญัหา และจะ
หารอืใน 2 ประเดน็คอืใหม้ผีูแ้ทนสภาวชิาชีพเปน็ท่ีปรกึษารว่มในการตรวจมาตรฐาน
หลกัสตูร และแตง่ตัง้ผูแ้ทนสภาวชิาชีพรว่มเปน็คณะอนกุรรมการสาขาวชิาชีพ  
 

วนัพุธที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
       1. การศกึษาดูงาน 
           ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์งัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล 
ใหก้ารตอ้นรบันางสาวกรรณกิาร ์บารม ีผูอ้ านวยการส านกัมาตรฐานวชิาชีพ  
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา น าคณะผู้แทนจากกลุ่มรับรองปริญญาและ
ประกาศนยีบตัรและกลุม่มาตรฐานการประกอบวชิาชีพ ดงูานกระบวนการจดั
สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภจ์ากสภาการพยาบาล โดย รศ.สปุราณ ีอทัธเสร ี
ทีป่รกึษาประจ าสภาการพยาบาลดา้นสอบความรูฯ้ รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์
ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล เปน็วทิยากรบรรยาย  
       2. การประชมุคณะท างานโครงการประเมนิผลการน ารูปแบบการบรรจุ
หลกัสตูรการใชย้าอยา่งสมเหตุผล ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
           ความเปน็มา 
         สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ 1 ใน 5 วิชาชีพที่ร่วมท า
บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนในรายวชิาที่
เกีย่วขอ้ง จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะท างานฯ ขึน้เพือ่ด าเนนิการเฉพาะเรือ่ง โดยมหีนา้ที่
ตั้งแต่การจัดท ารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ตดิตามการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้รอบคลมุทัง้ฝา่ย
บรกิารและการศกึษาพยาบาลดว้ย ด าเนนิงานในการพฒันาระบบการผลติและ
ก าลงัคนดา้นสขุภาพ เพือ่การใช้ยาอยา่งสมเหตผุล มาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2560  
           ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สนุทราวด ีเธยีรพเิชฐ เปน็ประธานการประชมุ
คณะท างานโครงการประเมนิผลการน ารูปแบบการบรรจหุลกัสตูรการใช้ยา
อยา่งสมเหตผุล ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ครัง้ที ่5/ 2562 พจิารณา
ความก้าวหน้าการด าเนินงานดังต่อไปนี้ หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอน
ในวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ สือ่การสอนท่ีแบง่ปนักนัได ้ผลการประเมนิ
สมรรถนะดา้นการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลตามบทบาทพยาบาลวชิาชีพของบณัฑติที่
จบการศกึษาในปกีารศกึษา 2561 เปน็ตน้  

วนัจนัทร์ที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
     1. การประชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
         ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ที ่
7/2562 ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง สภาการพยาบาล ทีป่ระชุมรบัทราบผล
การน าเสนอโครงการน ารอ่งคลนิกิการพยาบาลและการผดงุครรภ ์เปน็หนว่ยบรกิาร
รว่มใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตติอ่ทีป่ระชุมคณะอนกุรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารสาธารณสขุ โดยคณะอนกุรรมการฯ มมีตเิหน็ชอบ 
ตอ่ดว้ยวาระเพือ่พจิารณา ทีป่ระชุมมมีตใิหก้ารรบัรองผลการสอบความรูเ้พือ่ขึน้
ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ครัง้ที ่
2/2562 เมือ่วนัที ่22-23 มถินุายน 2562 และอนมุตัใิหผู้ท้ีส่อบผา่นตามเกณฑท์ี่
สภาการพยาบาลก าหนดมาขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตฯ  ใหค้วามเหน็ชอบรา่ง
แนวปฏบิตักิารรบัรองวฒุบิตัร หรอืหนงัสอือนมุตัใิหเ้ทยีบเทา่ระดบัคณุวฒุปิรญิญาเอก   
ใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง โดยแบง่เปน็ 10 สาขา
หลกัตามทีค่ณะท างานก าหนดสาขาเฉพาะทางดา้นเวชปฏบิตัทิางการพยาบาล ทัง้นี้
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของระบบบรกิารสขุภาพและพฒันาการของวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภแ์ละวาระอืน่  ๆ  
วนัพฤหสับดีที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
     1. การประชมุคณะอนกุรรมการจดัการประชมุวชิาการพยาบาลศาสตร์ศกึษา
แหง่ชาติ  
            รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล เป็นประธานการประชุม
คณะอนกุรรมการจดัการประชุมวชิาการพยาบาลศาสตรศ์กึษาแหง่ชาต ิชุดที ่4 
ครัง้ที ่5/2562 ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ สภาการพยาบาล เพือ่วางแผน 
การจดัประชุมเรือ่ง วจิยัและนวตักรรมในการศกึษาพยาบาล: การปฏริปูเพือ่
พยาบาลในอนาคต ทีจ่ะจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่28-29 ตลุาคม 2562 โดยการประชุม
ดงักลา่วเปน็ประเดน็ยอ่ยของการประชุมวชิาการพยาบาลศาสตรศ์กึษาครัง้ที ่6 
 

วนัองัคารที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
     1.  การประชมุคณะท างานพิจารณาความเปน็ไปได้ของการพัฒนาหลกัสตูร
พยาบาลวิสญัญรีะดับปริญญาโทฯ 
         คณะท างานพจิารณาความเปน็ไปไดข้องการพฒันาหลกัสตูรพยาบาล
วิสัญญีระดับปริญญาโท เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสู ง
ระดบัวุฒิบัตร ประชุมครั้งท่ี 3/2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
สภาการพยาบาล โดย ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รยิา วทิยะศภุร เปน็ประธาน ในทีป่ระชุม
สรปุวา่ สามารถด าเนินการพัฒนาเปน็หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลดา้นการใช้ยาระงับความรูส้กึตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอให้
สภาการพยาบาลแตง่ตัง้คณะท างานชุดใหม ่ใหม้หีนา้ทีใ่นการจดัท าแนวทาง        
การพฒันาหลกัสตูรฯ ดงักลา่วตอ่ไป 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 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   

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ บริษทั ส านกัพมิพส์ือ่ตะวนั จ ากดั 

 จ านวนพมิพ ์     200,000 ฉบบั 
     

 
สภาการพยาบาล

 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
เลขท่ีใบอนุญาต 71/2552  
ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข  

Thailand Nursing and Midwifery Council 
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