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วันพ่อแห่งชาติ
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น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาทีสุ่ดมิได้



ฉบับนี้มีอะไร?

บรรณาธิการแถลง
พี่ๆ ที่เคารพ เพื่อนๆ และน้องๆ ที่รักยิ่ง

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เป็นฉบับสุดท้าย 
ของปี พ.ศ. 2564 และวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และวันพ่อแห่งชาติ สภาการพยาบาล พร้อมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่...

 

  

ฉบับนี้มีอะไร 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม 
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 

 3-4 กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 

13 

สาระน่ารู้ : สภาการพยาบาลกับการพัฒนาโครงการเสรมิศักยภาพพยาบาล 
                เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ธนาคารความดี 

14-15 
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จับตามอง: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : เอกสารที่ต้องดูแล 

 8-9 

สมาชิกถาม...สภาตอบ: หลักสูตรการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางรูปแบบ Residency Training โดยไม่ต้องลางาน 12 

บรรณาธกิารแถลง 

เรื่องที่พยาบาลต้องรู:้ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ   
ท าเอกสารการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

พ่ีๆ ทีเ่คารพ เพ่ือนๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

     จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
วนัที ่5 ธนัวาคม 2563 ซีง่เป็นวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเดจ็พระชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ สภาการพยาบาล พร้อม
ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ท่ัวประเทศ นอ้มร าลึกในพระมหากรณุาธคิุณ
เปน็ลน้พ้นอนัหาทีส่ดุมไิด ้ 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 
นายกสภาการพยาบาล 

     เนือ้หาในฉบบัไดต้พิีมพ์ เรือ่งโครงการเสรมิศกัยภาพพยาบาลเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชมุชน ซึง่มีความส าคญัและมีความจ าเปน็
เพ่ือใหพ้ยาบาลสามารถดแูลสขุภาพชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เรือ่งส าคญัอกีเรือ่งหนึง่คอื การดแูลใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ
ของสมาชกิเอง คอืตอ้งเกบ็ไวใ้หป้ลอดภยั การถา่ยส าเนาไปใชใ้นการท าธรุกรรมตา่ง ๆ  ตอ้งขดีครอ่ม และเขยีนไวว้า่ใชท้ าอะไร ท่ีไหน 
เพ่ือปอ้งกนัการน าไปปลอมแปลงใชง้านตอ่ไป และไมแ่กไ้ขใบอนญุาตของตนเองทุกกรณ ีเพราะจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร 
ตอ้งถกูด าเนนิคดอีาญา หากสญูหายตอ้งไปแจง้ความทีส่ถานตี ารวจ และน าหลกัฐานมายืน่ตอ่สภาการพยาบาล เพ่ือขอรบัใบแทน
ใบอนญุาต ขอใหส้มาชกิดแูลใบอนญุาตประกอบวชิาชพีของตนเองให้ปลอดภัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส าหรับคอลัมน์อื่น ๆ 
กน็า่สนใจ ขอเชญิตดิตาม 
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ทั่วประเทศ น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานยึดมั่นในการท�าความดี 
มุ่งมั่นในการให้บริการการพยาบาลที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามรอยพระบาทสืบต่อไป

 จดหมายข่าวฉบับนี้ ได้ตีพิมพ์งานวิเทศสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบกิจกรรมของสภาการพยาบาล
ในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การเข้าร่วมในเวทีระดับโลก การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ อันเป็นภารกิจที่ส�าคัญอีกด้านหนึ่งของสภาการพยาบาล ในคอลัมน์จับตามองได้ตีพิมพ์
เรื่องการรับจ้างเก็บหน่วยคะแนน CNEU ของพยาบาล ซึ่งเป็นเร่ืองที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการจัดท�าหนังสือ 
ของสภาการพยาบาล ให้สมาชิกได้ศึกษาเนื้อหาของเรื่องและตอบค�าถามท้ายบท เพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
แต่สมาชิกได้ประกาศรับจ้างเก็บหน่วยคะแนนแทน โดยสมาชิกไม่ต้องอ่านและตอบค�าถามเอง ในกรณีนี้จะมีความผิด 
ทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ขอให้สมาชิกยุติการกระท�าดังกล่าว และศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อเนื่องต่อไป

ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
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ข่าวสภาการพยาบาล

นายกสภาการพยาบาลร่วมการแถลงความส�าเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” 
และรับโล่ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล ร่วมงานแถลงความส�าเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ 
กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร 
สภาการพยาบาล และภาคีเครือข่าย เพ่ืออ�านวยความสะดวกประชาชนใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายกสภาการพยาบาล และผู้แทนจากหน่วยงานภาค
เครือข่าย 60 หน่วยงาน ร่วมรับโล่แสดงความขอบคุณในฐานะหน่วยงาน
พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและมีจ�านวนผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นจ�านวนมาก จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
และเพื่อให้การกระจายวัคซีนไปถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด จึงเกิดความร่วมมือ
โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ขึ้นระหว่าง กรุงเทพมหานคร 
หอการค้าไทย สภาการพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และเอกชน ในการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลและเปิดให้บริการจ�านวน 25 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 15 พ.ย. 64 
กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ลดความแออัดในสถานพยาบาล และเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วยิ่งขึ้น
 โดยสภาการพยาบาลได้ร่วมส่งพยาบาลอาสาสมัครไปร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตามการร้องขอของกรุงเทพมหานครตลอด
โครงการ ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และหน่วยความร่วมมือ
บริการวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล หอการค้าไทย เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว Sky Hall ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร รวมโครงการดังกล่าวทั้ง 25 ศูนย์  
ได้ด�าเนินการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,089,060 โดส 

สภาการพยาบาล ร ่วมวางพานพุ ่มถวายสักการะ 
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 
ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก  
เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สภาการพยาบาล น�าโดย นางพิชชุดา วิรัชพินทุ 
หัวหน้าส�านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล น�าคณะเจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาล 
วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 
ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข
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...อ่านต่อหน้า 6

ข่าวสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลัง
ปริญญาตรี”

 สภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการ 
“การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับ
หลังปริญญาตรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจในนโยบาย
สภาการพยาบาลในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก และการจัดการฝึกอบรม 
หลังปริญญาตรี รวมทั้งแนวทางในการน�า
หลั ก สูตร ไปใช ้ ในการพัฒนาศั กยภาพ 
ของพยาบาลหลังปริญญาตรีให ้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายสภาการพยาบาลและนโยบายของประเทศ 
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการเปิดประชุม และให้เกียรติบรรยายเรื่อง “บทบาท 
และนโยบายของสภาการพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล หลังปริญญาตรีทุกระดับ” 
โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/
ผู้บริหารพยาบาลของหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วม
ประชุมในรูปแบบ Virtual Conference รวมกว่า 420 คน

นายกสภาการพยาบาล เปิดการประชุมวิชาการประจ�าปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล 
ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล

 คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล 
จัดการประชุมวิชาการประจ�าปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบ
รอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อน
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center” 
ระหว่างวันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
มีสมรรถนะทางจริยธรรมในระดับสูง สามารถพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู ่
Best Practice หรือสามารถพัฒนาเป็น Ethics Learning Center ได้ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลเหล่านั้น
สามารถด�าเนินการพัฒนาจริยธรรมให้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล 
และสามารถช่วยเหลือองค์กรอื่นได้อย่างเข้มแข็ง  
ซึ่งจะส่งผลให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนเกิดประโยชน์

สูงสุดอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 
เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภาการพยาบาล จริยธรรม และคุณค่า
วิชาชีพการพยาบาล” โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษา
พยาบาลทุกภาคส่วนที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล คณะกรรมการ
จริยธรรมทางการพยาบาล (IEC, NEC, NEC-W) พยาบาล/อาจารย์พยาบาลที่เคยผ่าน 
การประชุม/อบรมจริยธรรมทางการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุม
ในรูปแบบ Virsual Conference รวมกว่า 465 คน



จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปีที่ 23 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 5

ข่าวสภาการพยาบาล (ต่อ) เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ :
ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ

บันดาลโทสะ เป็นเหตุ !!

ข้อร้องเรียน ญาติร้องเรียนว่า น�าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้ป่วยยังไม่ทันได้พบแพทย์ 

ถูกพยาบาลชายชกหน้าเข้าบริเวณริมฝีปาก เลือดออก เบ้าตาเขียวซ�้า ขอให้ลงโทษจริยธรรม

ข้อเท็จจริงแห่งคดี เวรเปลเข็นผู ้ป่วยเข้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน น้องพยาบาลเข้าไปซักประวัติ  

ผู้ป่วยแสดงอาการไม่พอใจและโวยวาย พยาบาลเข้าไปเพื่อจะท�า EKG และบอกว่า “ลุงตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ก่อน นอนนิ่ง ๆ นะคะ” ผู้ป่วยแสดงอาการไม่พอใจ ไม่ให้ความร่วมมือ และบอกว่า “มีสิทธิประกันสังคม  

ไม่ใช่สิทธิ 30 บาท กูจะไปโรงพยาบาล XXX กูไม่ตรวจที่นี่ พากูไปโรงพยาบาล XXX กูมีบัตรประกันสังคมนะ” 

พร้อมทั้งด่าและโวยวายเสียงดัง ระหว่างนั้นพยาบาลชายเดินเข้ามาและบอกว่า “คุณลุงใจเย็น ๆ สิทธิอะไร 

ก็รักษาเหมือนกัน เจ้าหน้าที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ เรื่องบัตรประกันสังคมไม่ต้องเป็นกังวล” ผู้ป่วยจึงใช้ขาเตะ

พยาบาลชาย 2 ครั้ง ถูกที่บริเวณหน้าอก พยาบาลชายจึงเหวี่ยงแขนไป 1 ครั้ง โดนบริเวณริมฝีปาก ใบหน้า  

เบ้าตา

ประเด็นเชิงจริยธรรม ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่วนที่ 1 การปฏิบัติ

ต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศ

ก�าหนด และ ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยสุภาพและปราศจากการบังคับ

ขู่เข็ญ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล เห็นว่าการที่พยาบาลชาย

ท�าร้ายผู้ป่วยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายแก่กาย แม้การกระท�าดังกล่าวจะเกิดจากเหตุบันดาลโทสะ 

เน่ืองจากถูกผู้ป่วยท�าร้าย แต่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พึงจะต้องให้การปฏิบัติ

ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการด้วยความสุภาพ ปราศจากการบังคับข่มขู่ หรือท�าร้ายร่างกายผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ  

จึงวินิจฉัยชี้ขาดให้ลงโทษภาคทัณฑ์ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 41 วรรคสาม (3) แห่งพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
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 การโฆษณารับจ้างเก็บหน่วย CNEU แลกค่าตอบแทนชุดละ 500 – 700 บาท สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก�า

ให้กับผู้รับจ้าง เน่ืองจากมีผู้ประกอบวิชาชีพที่ขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ตระหนักถึงความส�าคัญในการศึกษา

อบรมและความส�าคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เข้าไปซื้อบริการดังกล่าว มากขึ้นเป็นล�าดับ

 ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของวิชาชีพ จากกรณีการจ้างและรับจ้างเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง  

เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการสภาการพยาบาลในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2564 

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติ ดังนี้

 1. ให้กล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรวม 7 คน และผู้ว่าจ้างรวม 77 คน ในความผิดจริยธรรม  

ข้อ 6 คือท�าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการประกอบวิชาชีพ

 2. อาจถูกพิจารณาด�าเนินคดี ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 ผู้ว่าจ้างมีความผิดตามมาตรา 6 โทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ผู้รับจ้างมีความผิดตามมาตรา 7 โทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 นอกจากความผิดข้างต้นแล้ว ผู้ว่าจ้างอาจถูกยกเลิกหน่วยคะแนนที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างผู้อื่นท�าแทนตนเองด้วย

 ทั้งนี้ เพื่อให้การเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพในการเพิ่มพูนความรู้อย่างแท้จริง 

และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้รับบริการ

หยุดการรับจ้าง และหยุดการจ้าง เก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

ก่อนที่จะถูกด�าเนินคดีทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

จับตามอง @CNEU by Nurse

นายกสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Life Begin with GHB ระหว่าง
สภาการพยาบาลกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  

นายกสภาการพยาบาล และนายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู ้จัดการ  

กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

โครงการ Life Begin with GHB ระหว่างสภาการพยาบาลกับธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ เผื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งสินเช่ือ

และเงินฝากได้สะดวกยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี 
สภาการพยาบาล

ข่าวสภาการพยาบาล
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งานวิเทศสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล
รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา

ที่ปรึกษาประจ�าสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์

 งานวิเทศสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 1. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค
 1.1 สภาการพยาบาล โดยผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ได้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง 

“ทิศทางยุทธศาสตร์โลกส�าหรับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564-2568” (Global strategic  

directions for strengthening nursing and midwifery 2021-2025 –SDNM) จัดโดยส�านักงานองค์การ

อนามัยโลกประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 SDNM ร่างโดยองค์การอนามัยโลก สภาการพยาบาล

ระหว่างประเทศ และสหพันธ์ผดุงครรภ์ ประกอบด้วย 4 ทิศทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ การมีจ�านวนพยาบาล

และผดุงครรภ์ที่เพียงพอ การศึกษาส�าหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับอุดมศึกษา การเพิ่มสัดส่วนพยาบาล

ในต�าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในฝ่ายบริการและการศึกษาพยาบาล และการมีระบบการให้บริการสุขภาพที่

ทันสมัย ผลการประชุมน�าไปประมวลกับความคิดเห็นจากภูมิภาคอื่นๆ เพื่อรวบรวมน�าเสนอที่ประชุม

สมัชชาองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 74

 1.2 สภาการพยาบาล โดยผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ได้เข้าประชุม เรื่อง Envisioning  

the Future of Nursing Regulation through Research ซึ่งจัดโดย Research National Council of 

the State Boards of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาการพยาบาล หรือหน่วยงาน

ตามกฎหมายท่ีควบคุมวิชาชีพการพยาบาลในการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ก�าหนดนโยบายหรือด�าเนินงาน 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมาภิบาลและกฎหมายข้อบังคับ การตักเตือนและลงโทษ การศึกษาและการปฏิบัติ 

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการเคลื่อนย้าย เป็นต้น

 1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมอภิปรายกับผู้น�าทางการพยาบาล 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงานปิดโครงการ Nursing Now Campaign ที่ได้ด�าเนินการมา 3 ปี 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายกสภาการพยาบาลได้น�าเสนอกิจกรรม 

ที่สภาการพยาบาลได้ผลักดัน หรือด�าเนินการ เช่น การจัดหาต�าแหน่งให้พยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข 

การพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกหลังปริญญาตรีและโท คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และบทบาทพยาบาล 

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และเน้นการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการเรียกร้องให้มีการลงทุนและปกป้อง

พยาบาลทั่วโลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พยาบาลและผดุงครรภ์

สาระน่ารู้
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 2. การเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับโลก
 2.1 สภาการพยาบาล โดยผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ได้เข้าประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก

สมัยที่ 74 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งผู้แทน 

จากกองการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ก่อนประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก 

กระทรวงสาธารณสุขโดยกองการต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program –IHPP) ได้จัดประชุมเตรียมการ

ให้คณะผู้แทนไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 และ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

รวมทั้งจัดประชุมเรื่อง Global Health Diplomacy และ WHA Fundamental ระหว่างวันที่ 5-7 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564   

   ในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกสมัยที่ 74 ประเทศสมาชิกมีมติรับรองรายงานฉบับที่ A74.13 

เรื่อง “ก�าลังคนทางสุขภาพ : ทิศทางยุทธศาสตร์โลกส�าหรับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2564-2568” 

และรับรองข้อมติ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : การลงทุนในด้าน 

การศึกษา การสร้างงาน การเป็นผู้น�า และการให้บริการ” ภายหลังการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก 

คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าร่างแผนกลยุทธ์การพยาบาล

และการผดุงครรภ์ 2565-2569 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย 

และทิศทางยุทธศาสตร์โลกส�าหรับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2564-2568 และร่างแผนกลยุทธ์ฯ  

ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ก�าลังคน งาน และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การศึกษา  

ภาวะผู้น�า และการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และก�าหนดน�าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯ เพื่อรับฟัง

ข้อคิดเห็นจากสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิในต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

 2.2 สภาการพยาบาล โดยผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ได้เข้าประชุม ICN Congress 2021  

จัดโดย สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses-ICN) ร่วมกับสมาคม

พยาบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ในหัวข้อ การพยาบาลทั่วโลก (nursing around the world) เพื่อให้พยาบาลจาก 121 ประเทศสมาชิก 

ได้น�าเสนอผลงานความก้าวหน้า และความท้าทายที่ต้องเผชิญในอนาคต ในหัวข้อการอภิปรายของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้น�า

เสนอประสบการณ์การจัดการศึกษาในวิถีปกติใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล�้าประเสริฐ 

กรรมการอ�านวยการ ICN เป็นผู้ด�าเนินรายการ นอกจากนี้ผู้จัดได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 

นายกสภาการพยาบาล กล่าวในนามของพยาบาลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้น�า

ทางการพยาบาลของประเทศไทยและภูมิภาค อดีตกรรมการอ�านวยการ ICN และอดีตนายก 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นายกสภาการพยาบาลได้กล่าวชื่นชมพยาบาลทั่วโลกที่ได้ท�างานอย่างหนัก 

และทุ ่มเทในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และเรียกร้องให้ประเทศทั่วโลกลงทุนเพิ่มข้ึน 

เพื่อการพัฒนาพยาบาล และปกป้องพยาบาลให้ปลอดภัยและท�างานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม

สาระน่ารู้
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 3. การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย
 3.1 สภาการพยาบาลเป็นองค์กรสมาชิกของ World Academy of Nursing Science (WANS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนท่ัวโลก โดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ได้มาจากการท�าวิจัย
ร่วมกัน การจัดประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล เป็นกรรมการบริหาร (Board of Directors) และในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการแต่งตั้ง
คณะท�างาน (Ad hoc committee) เพื่อศึกษาข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบการตัดสินใจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์  
ร่วมเป็นคณะท�างาน มีการประชุม 2 ครั้ง ในการประชุมกรรมการบริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน WANS วาระ 2565-2566 

 3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้รับเชิญจาก Dame Yvonne Moores 
ประธานมูลนิธิฟลอเรนซ์ไนติงเกล (Florence Nightingale Foundation) ให้เป็นคณะกรรมการโลก 
ของมูลนิธิไนติงเกล (Florence Nightingale Foundation Global Committee) ในฐานะผู้แทนจาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิฟลอเรนซ์ไนติงเกล ก่อตั้งโดยองค์กรสภาการพยาบาลระหว่าง
ประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2472 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกการพยาบาลสมัยใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาภาวะผู้น�า และการให้ทุน
การศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

 4. ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
 4.1 คณะผู้แทนจาก Japan International Cooperation Assistance (JICA) และ ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น�าโดย Professor Yamamoto Meguru ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย ์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาด ้านวิเทศสัมพันธ ์  
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เพื่อหารือโครงการ Partnership for Global Health and Universal 
Coverage ระยะที่ 2 ที่ JICA ท�าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. โดยหนึ่งในโครงการคือ โครงการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (continuing professional development) ส�าหรับพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนงานหลักประกันสุขภาพโดยการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของพยาบาลไทยและพยาบาลในอาเซียน 7 ประเทศ 
รวมทั้งเคนยา โดยจัดการประชุมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 4 คร้ัง ครั้งละ 1-2 วัน เก่ียวกับ 
การพัฒนาพยาบาลจบใหม่ การพัฒนาผู้บริหารการพยาบาล การพัฒนาทักษะทางคลินิกของพยาบาล  
และการถอดบทเรียน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2565 นายกสภาการพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือ
ในการจัดประชุม การจัดหาวิทยากร และส่งผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ส�าหรับพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน

 4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักวิชาการองค์การอนามัยโลก 
เรื่องประสบการณ์ของนายกสภาการพยาบาลที่เป็นประธาน เรื่อง mutual recognition agreement  
ของการเคลื่อนย้ายของพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อท�างานในอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�า
แนวทางในการท�าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับบุคลากรสุขภาพ
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สมาชิกถามมา...

สภาตอบ

A : Post Baccalaureate Residency Training Program เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะ

ทาง ที่มุ่งพัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้มีความรู้ ความช�านาญในทักษะการพยาบาลคลินิกเฉพาะทางในสาขาที่ปฏิบัติงาน 

ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค ทั้งนี้ด้วยปัญหาสุขภาพของประชาชน

และระบบสุขภาพของประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้น ผนวกกับความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และ

เทคโนโลยี และนโยบายขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0 ท�าให้ความต้องการพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 

สภาการพยาบาลจึงมีนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้เต็มที่ และให้พยาบาลมีความสุขและมีอุดมการณ์

การปฏิบัติอยู่ในวิชาชีพให้นานที่สุด และด้วยความตระหนักพยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเข้าสู่ 

การท�างานในวิชาชีพทันที ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ จึงต้องท�างานภายใต้การดูแลจากพยาบาลรุ่นพี่ 

และเรียนรู้ระบบการท�างานระยะหนึ่ง และการให้พยาบาลลาไปฝึกอบรมเป็นการยากในปัจจุบันเนื่องจากภาวะ

ขาดแคลนพยาบาล การจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเรียนรู ้และฝึกจากการท�างานจริง (Post Baccalaureate  

Residency Training) จึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด ซึ่งวิธีการเรียนรู ้และฝึกฝนเน้นการพัฒนาทักษะทางคลินิก 

และการเป็นผู้น�า ใช้ความรู้สู ่การปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้และการท�างานเป็นเรื่องเดียวกันเกิดคู่ขนานไปพร้อมกัน  

เป็นวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะใช้เวลา 3 ปี ผู้เข้าฝึกอบรมท�างานตามปกติ โดยจะมีการจัดบรรยาย 

ศึกษาด้วยตนเอง การท�า clinical conference และสอดแทรกความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการดูแลผู้ป่วยไว้ด้วย  

จึงเป็นการฝึกอบรมที่ตรงกับสาขาที่ปฏิบัติงาน ผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากการปฏิบัติงานจริง ผู้ผ่านการอบรม 

จะมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนางานอย่างยั่งยืนและพัฒนาวิชาชีพ เม่ือส�าเร็จ 

การฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมจะมีสมรรถนะตามท่ีสภาการพยาบาลก�าหนดและจะได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาล

ทางคลินิกเฉพาะสาขาจากสถาบันที่จัดฝึกอบรม 

 หลักสูตร Post Baccalaureate Residency Training ปัจจุบันมีหลักสูตรต้นแบบ 13 สาขา รวมจ�านวน 28 หลักสูตร 

ได้แก่ 1. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (1.1 การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป 1.2 การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท 

1.3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต 1.4 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 1.5 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด   

1.6 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด) 2. สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (2.1 การพยาบาลศัลยศาสตร์

ทั่วไป 2.2 การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต 2.3 การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท 2.4 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ

Q : ทราบว่า สภาการพยาบาลได้ทำาหลักสูตร Post Baccalaureate 
Residency Training ซึ่งได้พัฒนาความรู้ความชำานาญในการ
ทำางาน โดยที่ไม่ต้องลางานเพื่อไปฝึกอบรม จึงอยากทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรนี้
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สภาตอบ
(ต่อ)

หลอดเลือดและทรวงอก) 3. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (3.1 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ 3.2 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 3.3 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ติดยาและ

สารเสพติด) 4. สาขาการผดุงครรภ์ 5. สาขาการพยาบาลเด็ก (5.1 การพยาบาลเด็กทั่วไป 5.2 การพยาบาลวิกฤตเด็ก 

5.3 การพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด) 6. สาขาการพยาบาลชุมชน 7. สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

8. สาขาการพยาบาลผู ้ป่วยมะเร็ง 9. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 10. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์  

11. สาขาการพยาบาลจักษุ 12. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก 13. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

14. สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา 15. สาขาการพยาบาลนรีเวช 

 ปัจจุบันมีการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้แล้วจ�านวน 4 โรงพยาบาล  ได้แก่ 1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2) โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3) โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ 4) โรงพยาบาลขอนแก่น  

ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้แนวทางการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เริ่มด้วย 1) องค์กรพยาบาล 

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรม 2) มีอาจารย์พยาบาลจากสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมวางแผนการด�าเนินงาน

จัดการอบรม ร่วมสอน/ประเมินตามความเหมาะสม 3) องค์กรพยาบาลจัดท�าหลักสูตรในสาขาที่จะจัดอบรม 

ตามหลักสูตรต้นแบบของสภาการพยาบาล 4) จัดให้มีระบบพยาบาลพี่เลี้ยง 5) ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีพยาบาลพี่เลี้ยง

ช่วยสอน/ฝึก/ให้ค�าแนะน�า/ชี้แนะ/เอื้ออ�านวยให้การเรียนรู้ 6) จัดให้มีระบบ ก�ากับติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง 7) จัดท�าสมุดบันทึกสมรรถนะเพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมบันทึกสมรรถนะที่ต้องพัฒนาตามเกณฑ์ของแต่ละชุดวิชา 

8) หัวหน้าตึก/ nurse educator/ preceptor/ หรือพยาบาลที่ได้รับการมอบหมาย ท�าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ 

ผู้เข้าฝึกอบรม 9) กรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานประจ�าของผู้เข้ารับการอบรมไม่มีประสบการณ์ที่ครบถ้วนตามที่ก�าหนด 

ในชุดการเรียนรู้ หน่วยงานต้นสังกัดสามารถบริหารจัดการในการสนับสนุน ส่งเสริม เอื้ออ�านวยให้ผู้เข้ารับการอบรม

ได้ประสบการณ์และมีสมรรถนะครบถ้วนตามที่ก�าหนดได้ 10) กรณีผู้เข้ารับการอบรมย้ายสถานที่ท�างานในระหว่าง

การฝึกอบรม สามารถฝึกอบรมต่อเนื่องหรือเปล่ียนสาขาที่อบรมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจ�าหรือ 

ความต้องการขององค์กรพยาบาลได้ โดยใช้หลักในการเทียบโอนและวางแผนการอบรม 11) กรณีผู้เข้าฝึกอบรมไม่ได้

เป็นพยาบาลจบใหม่สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาได้ โดยต้องมี

การประเมินและเทียบโอนสมรรถนะ/ประสบการณ์ 12) เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการเรียนรู้/มีสมรรถนะครบถ้วน

ตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ให้สถาบันผู ้จัดการอบรมมอบประกาศนียบัตร  

และส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้สภาการพยาบาลเพื่อบันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของผู้ผ่านการอบรม 

ในฐานข้อมูลของสภาการพยาบาลและจัดท�าฐานข้อมูลผู ้ผ ่านการอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา 

แต่ละสาขา รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้จากสภาการพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี

รองเลขาธิการสภาการพยาบาล
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ธนาคาร
ความดี

 ชื่อ  : พว.พนิดา กิราวัลย์   
 ต�าแหน่ง  :  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 ปฏิบัติงาน  :  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะที่ พว.พนิดา กิราวัลย์ เดินทางกลับจากเขาค้อ บริเวณก่อนถึงค่ายสฤษดิ์ 
อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เห็นคนมุงรถซึ่งในรถมีคนนอนหมดสติบนเบาะด้านคนขับ โดยมีต�ารวจ 1 นาย และผู้หญิงโบกมือ 
ขอความช่วยเหลือ ขณะนั้นยังไม่มีกู้ภัยหรือรถพยาบาลมาถึง พว.พนิดา จึงตัดสินใจจอดลงไปดูเพื่อจะได้ช่วยเหลือ ทุกคนช่วยกัน 
พาผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากรถ ต่อมามีรถพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าผ่านมาพอดี พว.พนิดา และพยาบาล 
ที่มากับรถพยาบาลประเมินพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ arrest  
จึงช่วยกันปั ๊มหัวใจผู ้ป ่วย เปิดเส้นให้น�้าเกลือและ 
ให้ยา ADRENALINE ติดเครื่อง AED ช่วย CPR ต่อ  
รวมท้ังประสานงานติดต่อญาติและโรงพยาบาลวังทอง 
มารับผู้ป่วย รวมระยะเวลาช่วยเหลือที่จุดนั้นเกือบ 40 นาที  
และได้ทราบต่อมาภายหลังว่าผู้ป่วยมีโรคประจ�าตัวคือ 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลวังทอง
ในเวลาต่อมา

 ชื่อ  :  พว.วรลักษณ์ เสมรอด
 ต�าแหน่ง  :  พยาบาลวิชาชีพ  
 ปฏิบัติงาน  :  โรงพยาบาลทักษิณ

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ช่วงเย็นหลังเลิกงานเมื่อกลับถึง ขณะพยาบาลก�าลังจะไปท�าธุระนอกบ้านได้ยินเสียงตะโกนว่ามีคนล้ม
เป็นลมหมดสติอยู่บริเวณหน้าบ้าน จึงวิ่งออกไปหน้าบ้านพบชายวัยกลางคนนอนเป็นลมหมดสติ ตัวซีด เย็น ปัสสาวะราด คล�าชีพจรไม่ได้ 
จึง CPR พร้อมตะโกนให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น โทร 1669 เมื่อภรรยาของผู้ป่วยมาถึงจุดเกิดเหตุ พยาบาลได้แนะน�าตัวว่าเป็นพยาบาล 
พร้อมเล่าเหตุการณ์ ขณะนั้นมีคนอาสาพาผู้ป่วยข้ึนรถไปโรงพยาบาล พยาบาลจึงได้ตอบกลับไปว่า รถศูนย์กู้ชีพก�าลังมา ให้รอรถพยาบาล 
เนื่องจากในรถมีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมในการช่วยชีวิตมากกว่า 
 เมื่อรถศูนย์กู้ชีพมาถึง พยาบาลของศูนย์กู้ชีพได้ลงจากรถพร้อมเครื่อง AED 
ท�าการใส่ท่อหายใจและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาล พยาบาลเห็นว่ามีพยาบาล
ของศูนย์กู้ชีพเพียง 1 คน จึงได้ขึ้นรถพยาบาลไปช่วย CPR ในรถกู้ชีพต่อ ระหว่างทาง 
ผู้ป่วยเร่ิมรู้สึกตัว คล�าชีพจรได้ เมื่อถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พยาบาลได้ไปส่งต่อ
ข้อมูลให้กับพยาบาลห้องฉุกเฉิน หลังจากน้ันได้ติดตามอาการผู ้ป่วยพบว่าได้รับ 
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่า มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน 3 เส้น (TVD) และได้รับ 
การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (CABG) 
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วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอ

เชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ฯ

  คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาล

ศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการ

เรียนรู ้สู ่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือผลิตพยาบาลในอนาคต 

(Transformative Education for Future Nurses)  

ขึ้นระหว่างวันที่ 3–4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชนครินทร์ 

ชั้น 4 สภาการพยาบาล และรศ. ดร.ทัศนา บุญทอง  

นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด

การประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์

การจัดการเรียนการสอน ท่ีใช ้แนวคิดการเรียนรู ้สู ่ 

การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และ 

จัดท�าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่

การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลในอนาคต ได้รับเกียรติ

จากผู ้ทรงคุณวุฒิร ่วมเป ็นวิทยากรและร ่วมเสวนา  

เช่น ศ. นายแพทย์วิจารณ์ พานิช รศ. ดร. ภญ. จุราพร  

พงส์เวชรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นต้น คณะอนุกรรมการฯ ยังได้น�าเสนอผลการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องการเรียนรู้สู่

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาพยาบาล และผลการ

ส�ารวจการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันการ

ศึกษาพยาบาลจ�านวน 96 แห่ง แก่ที่ประชุม เพื่อให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมมีความเข้าใจ สามารถน�าไปบูรณาการได้ 

นอกจากนี้ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าประชุมแบ่ง

กลุ่มย่อยกลุ่มละ 15 คนประกอบด้วยอาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต

จาก รพ.ชุมชน รพ.ศูนย์ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.เอกชน 

รพ.สังกัดกองทัพ ร่วมระดมความคิดเห็น และสรุป

ประเด็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน จัดท�าร่างข้อเสนอเชิง

นโยบายมาน�าเสนอ ให้คณะอนุกรรมการฯ วิพากษ์  

เพ่ือสรุปจัดท�า “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็น 

ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและ

เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ  

พ.ศ. 2561-2565 ต่อไป

  ที่มา: จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับที่ 

1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 10

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
1. เรื่อง การศึกษาดูงาน

   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุวรรณ ชั้น 2 อาคารนครินทรศรี 

สภาการพยาบาล อาจารย์อ�าไพวรรณ ทุมแสนและ

อาจารย์สุภัจฉวี มะกรครรภ์ น�านักศึกษาชั้นปีที่ 4  

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก 

ที่จัดการเรียนการสอนวิชาประเด็นทางวิชาชีพการพยาบาล 

รวมผู ้ศึกษาดูงานทั้งหมด 38 คน เข ้าศึกษาดูงาน 

สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร. อรพรรณ โตสิงห ์ 

ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ให้เกียรติบรรยาย 

ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล 

และความรับผิดชอบของพยาบาลต่อความก้าวหน้าของ

วิชาชีพ 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
1. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการศูนย์จริยธรรม 

 ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย (Thailand  

 Center for Nursing Ethics-TCNE) 

   ความเป็นมา

   ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เมื่อปี พ.ศ. 2561  

สภาการพยาบาล มีค�าสั่งสภาการพยาบาล ที่ 142/2561 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล โดยมีหน้าที่

ในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริม
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คุณธรรมแห่งชาติ และพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล ต่อมาเพื่อให้ 

การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุม

คร้ังที่ 20/2562 ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ  

จึงมีมติสมควรปรับปรุงคณะกรรมการชุดใหม่และเปลี่ยนชื่อ

คณะกรรมการ และสภาการพยาบาล ได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ตามค�าสั่งที่ 22/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 

   รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต ประธานคณะกรรมการ

ศูนย ์จริยธรรมทางการพยาบาลแห ่งประเทศไทย  

เป็นประธานการประชุม คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ชั้น 1 

สภาการพยาบาล ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงการ ปี 2563 

การปรับปรุงแบบฟอร์มและปรับเกณฑ์การพิจารณา

ความดีของโครงการธนาคารความดี การจัดท�าหนังสือ

เร่ือง สมรรถนะทางจริยธรรมของผู ้ประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล แผนงานในปี พ.ศ. 2563 แนวทางการให ้

ค�าปรึกษาเร่ืองระบบและกลไกทางจริยธรรมที่ศูนย์จริยธรรมฯ 

จะให้ค�าปรึกษาแก่องค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลต่าง ๆ 

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
1. การประชุมกรรมการสภาการพยาบาล

   คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-

2565 ประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2563 รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

ที่ประชุมได้พิจารณาการบริหารและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

อาทิ แนวทางการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง/

อบรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

สาขาพยาบาลศาสตร ์ เ พ่ือสอดรับกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 

แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 

และหลักสูตรอบรมการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน การพิจารณา

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล การตอบ

ข้อหารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
1. เรื่อง คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 (หลักสูตรนานาชาติ)สัมภาษณ์นายกสภาการพยาบาล 

 เรื่อง Global Leader and Advanced Leadership  

 Skills

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม

ดร.วิเชียร ทวีลาภ ชั้น 3 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลน�าคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในโครงการความร่วมมือ

ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

โรงเรียนรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง  

นายกสภาการพยาบาล เพื่อสัมภาษณ์ในหัวข้อ Global 

Leader and Advanced Leadership Skills ในฐานะ

ผู ้น�าทางการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมี

บทบาทส�าคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

การพยาบาลในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

2. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ 

 ผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัด 

 ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

  รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลเป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ

ผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัด

ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
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การประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงาน

โครงการในการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช ่วย

พยาบาล รวมทั้งติดตามผลการจัดสรรต�าแหน่งข้าราชการ

เพื่อบรรจุผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากร

พยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน

ตามรอยสมเด็จย่า เพื่อให้มีพยาบาลปฏิบัติงานประจ�าใน 

รพ.สต. ตามแนวชายแดน ตอบสนองความต้องการของ

ประเทศ ซึ่งก�าหนด 50 อัตราต่อปี เป็นระยะเวลา 9 ปี 

รวม 450 อัตรา กรรมการอ�านวยการที่เข้าร่วมประชุม 

มาจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ 

อาทิ พันต�ารวจเอกกฤตชาติ พิณสุวรรณ ผู้แทนผู้บัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน นางเบญจพร ทิพยพลาผลกุล  

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ที่เข้าร่วมโครงการ 

   รายละเอียดเพิ่มเติมที่ จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 

หน้า 11

  (http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/

files/TNMC%20Newsletter%2022_1%20Jan% 

20-%20Feb%202563(1).pdf)

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
1. เรื่องการประชุมคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

 สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565

   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30-14.00 น. 

ณ ห้องประชุม รศ.ลออ หุตางกูร ชั้น 6 อาคารนครินทรศรี 

สภาการพยาบาล รศ.ดร. ศิ ริอร สินธุ  อุปนายก 

สภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ฯ  

คร้ังท่ี 1/2563 ที่ประชุมรับทราบจ�านวนและรายชื่อ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรฝึกอบรม

การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาที่อยู ่ ระหว ่าง

กระบวนการพิจารณา การจัดท�าบทความวิชาการ

ออนไลน์ ส�าหรับเรื่องเพื่อพิจารณา ได้พิจารณารูปแบบ

ระบบการท�าแบบสอบถามออนไลน์ หน่วยคะแนน 

การศึกษาต่อเนื่องบางรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
1. การประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

  ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสด์ิ นายก

แพทยสภา เป็นประธานในที่ประชุมภาคีสภาวิชาชีพ 

ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 13.15-14.15 น. ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล 

โดยมี นายกสภาการพยาบาล นายกทันตแพทยสภา 

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ อุปนายกสภาเภสัชกรรม 

หัวหน้าส�านักงานสัตวแพทยสภา นายกสภากายภาพบ�าบัด 

เลขาธิการสภาการพยาบาล รองเลขาธิการสภาการพยาบาล 

เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ประชุมพิจารณา 

เรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้าการพิจารณาร่างข้อบังคับ

สภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ�ากัดและเง่ือนไขในการ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ ์  

ด ้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด ้านการบ�าบัด

ทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) และ 

ด้านการบ�าบัดทดแทนไต (ด้านการล้างไตทางช่องท้อง) 

พ.ศ. ....... กับความคืบหน้าการพิจารณาร่างระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจ�ากัดในการบ�าบัดโรค

เบื้องต้น และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. ....... ในกรณีหลังนี้ ทุกสภาวิชาชีพในภาคีสภาวิชาชีพ

ด้านสุขภาพจะลงนามในหนังสือแสดงความเห็นต่อร่าง

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจ�ากัดในการบ�าบัด

โรคเบ้ืองต้น ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเป็นทางการด้วย
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เหตุขัดข้องที่น�ำจ่ำยผู้รับไม่ได้

 1. จ่ำหน้ำซองไม่ชัด

 2. ไม่มีเลขบ้ำนตำมจ่ำหน้ำ

 3. ไม่ยอมรับ

 4. ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำ

 5. ไม่มำรับตำมก�ำหนด

 6. เลิกกิจกำร

 7. ย้ำยไม่ทรำบที่อยู่ใหม่

 8. อื่นๆ

ลงชื่อ.............................................

กรุณาน�าส่ง

สิ่งตีพิมพ์

วัตถุประสงค์	 1.	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล

	 2.	เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก

	 3.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก

ก�าหนดออก	 ทุก	2	เดือน	ปีละ	6	ฉบับ	ประจ�าเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์		มีนาคม - เมษายน		พฤษภาคม - มิถุนายน

	 กรกฎาคม - สิงหาคม		กันยายน - ตุลาคม		พฤศจิกายน - ธันวาคม

การเผยแพร่	 1.	อภินันทนาการให้แก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน	ที่มีบัตรประจ�าตัวที่ไม่หมดอายุ

	 2.	เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบัติงานทั่วประเทศ	ทั้งภาครัฐและเอกชน

บรรณาธิการ	 รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนา	บุญทอง

ผู้จัดการ	 รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี	ระเบียบ

บรรณาธิการผู้ช่วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร	เชาวน์เมธากิจ

ผู้พิมพ์ - ผู้โฆษณา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา	สริยาภรณ์

กองบรรณาธิการ	 รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริอร	สินธุ	ดร.ธีรพร	สถิรอังกูร	รองศาสตราจารย์	ดร.อรพรรณ	โตสิงห์

	 นางประภัสสร	พงษ์พันธุ์พิศาล	รองศาสตราจารย์	ดร.เรณู	พุกบุญมี	นางสาวจันทร์ทิมา	กาญจนะวีระ

	 นางพรวลัย	ประเสริฐวุฒิวัฒนา	นางอภิญญา	วัฒนธงชัย

เจ้าของ	 สภาการพยาบาล

พิมพ์ที่	 บริษัท	ส�านักพิมพ์สื่อตะวัน	จ�ากัด

จ�านวนพิมพ์	 200,000	ฉบับ


