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ในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ

(ประพันธ์โดย ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร)
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ฉบับนี้มีอะไร?

บรรณาธิการแถลง

	 จดหมายข่าวสภาการพยาบาลฉบับนี้	 เป็นฉบับที่	 3	 เดือนพฤษภาคม	 –	
มิถุนายน	 2564	 ในวันที่	 3มิถุนายน	 2564	 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธา	 พิมลลักษณ	พระบรมราชินี	 สภาการพยาบาลในนาม 
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ	 ขอน้อมเกล้า 
น้อมกระหม่อมถวายพระพร	ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่...

 

  

ฉบับนี้มีอะไร 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 22 ฉบับท่ี 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม 
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 

 3-4 กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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จดหมายเหตุสภาการพยาบาล 
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สาระน่ารู้ : สภาการพยาบาลกับการพัฒนาโครงการเสรมิศักยภาพพยาบาล 
                เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ธนาคารความดี 

14-15 
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จับตามอง: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : เอกสารที่ต้องดูแล 
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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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3-4  ข่าวสภาการพยาบาล

5  เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ : ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ: 
 พยาบาลกับการกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

6-7  จับตามอง : พยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19

8-9  สาระน่ารู้ : วันพยาบาลสากล 
 12 พฤษภาคม 2564

10  สมาชิกถามมา... สภาตอบ

12  ธนาคารความดี

13  จดหมายเหตุสภาการพยาบาล

	 คอลัมน์สาระน่ารู้ได้ตีพิมพ์บทความวันพยาบาลสากล	12	พฤษภาคม	2564	โดยในปีนี้	สภาพยาบาลระหว่างประเทศ
ได้ก�าหนดหัวข้อส�าหรับวันพยาบาลสากลว่า	“Nurses	:	A	Voice	To	Lead	A	Vision	For	Future	Health	Care”	 
แปลเป็นไทยว่า	 “พยาบาล	 :	 เสียงแห่งพลัง	 น�าวิสัยทัศน์สู ่การดูแลสุขภาพในอนาคต”	 ในโอกาสเดียวกันนี ้
นายกสภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้ส่งสาส์นแสดงความห่วงใยต่อพยาบาลทั่วโลกที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ 
ด่านหน้าเผชิญกับ	Covid-19	ด้วย

	 ในส่วนของสภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (Covid-19)	
ระลอกใหม่ในประเทศไทย	 ท่ีมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 มีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก	สภาการพยาบาลร่วมกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย	ทั้ง	11	วิชาชีพ	 ได้มีมติ
ร่วมกัน	 รวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถจัดสรรเวลา	 เพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจ 
ที่จะสามารถปฏิบัติได้	 เพื่อช่วยแบ่งเบาการท�างานของกระทรวงสาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร	รายละเอียดการด�าเนินงาน
ติดตามได้จากคอลัมน์จับตามองในฉบับนี้	

	 ส�าหรับเรื่องอื่น	ๆ	ก็น่าสนใจ	ขอเชิญติดตามได้

ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
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ข่าวสภาการพยาบาล

แนวทางการปฏิบัติประกาศรายช่ือสมาชิกผู้ถูกลงโทษด้านจริยธรรมผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล
	 ตามท่ีคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติการสภาการพยาบาลศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	ว่ากรณีการเผยแพร่รายชื่อและบทลงโทษของการกระท�าผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในกรณีการปลอมแปลงแก้ไขใบอนุญาตฯ	 สามารถลงเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่	
โดยไม่ผิดกฎหมาย
	 เลขาธิการสภาการพยาบาลได้ท�าหนังสือหารือส�านักงานกฎหมายไชยรพี	ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภาการพยาบาล	
ซึ่งส�านักงานได้ตอบข้อหารือว่า	 การประกาศรายช่ือดังกล่าวเป็นการกระท�าเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิดจริยธรรม
หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ของสาธารณชนมิให้เข้าใช้บริการจากผู้ที่ถูกลงโทษ	 โดยเฉพาะการถูกลงโทษขั้นพักใช้ใบอนุญาต	
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	41	วรรคสาม	(4)	หรือ	(5)	ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ	อันเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์
สาธารณชน	 การประกาศเผยแพร่ดังกล่าวจึงเป็นการกระท�าเพื่อความชอบธรรม	ป้องกันสภาการพยาบาล	หรือป้องกันส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับสภาการพยาบาลตามคลองธรรม	หรือป้องกันประโยชน์สาธารณะของประชาชน	จึงไม่มีความผิดหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา	 อย่างไรก็ดี	 หากสภาการพยาบาลจะหลีกเล่ียงไม่ประกาศรายช่ือสมาชิกที่ถูกลงโทษทางจริยธรรมโดยตรง	
สามารถใช้วิธีประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับทราบถึงวิธีการหรือช่องทางที่ประชาชนจะสามารถขอตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 
ที่ถูกลงโทษแทนการประกาศรายชื่อก็ได้
	 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่	5/2564	วันที่	17	พฤษภาคม	2564	ได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศรายช่ือและบทลงโทษของการกระท�าผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	์
ในกรณีการปลอมแปลงแก้ไขใบอนุญาตฯ	 และน�าใบอนุญาตฯ	ที่แก้ไขไปใช้ประโยชน์	 หรือการน�าไปให้ผู้อื่นสวมสิทธิรวมทั้ง
การประพฤติผิดทางจริยธรรม	 ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล	 โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล	 จะพิจารณา 
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อวิชาชีพ	ที่เห็นสมควรให้ประกาศหรือไม่	เป็นราย	ๆ	ไป

ผู ้แทนสภาการพยาบาลเข้าให้ข ้อมูลการด�าเนินการเรื่อง “พยาบาลอาสา”  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่คณะท่ีปรึกษาด้านการ
สาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
	 เม่ือวันที่	 12	 พฤษภาคม	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา	 สริยาภรณ์	 เลขาธิการสภาการพยาบาล	 และรองศาสตราจารย์	
ดร.เรณู	 พุกบุญมี	 รองเลขาธิการสภาการพยาบาล	 เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมกับคณะท่ีปรึกษา 
ด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19	 เพ่ือน�าเสนอข้อมูลการด�าเนินการ 
ของสภาการพยาบาลในเรื่อง	 “พยาบาลอาสา”	
ท่ีร ่วมเป ็นก�าลัง เสริมในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่จะสามารถปฏิบัติได ้เพื่อช ่วยแบ่งเบาการ
ท�างานของกระทรวงสาธารณสุข	 UHostNet	
กรุงเทพมหานคร	 และหน่วยงานภาครัฐอื่น	 ๆ	 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา	 19	 ที่ วิ กฤตอยู ่ ในขณะนี้ 	 โดยมี	
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	 นายแพทย์ปิยะสกล	
สกลสัตยาทร	 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 ...อ่านต่อหน้า 4
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ข่าวสภาการพยาบาล (ต่อ)

เป็นประธาน	 ณ	 ห้องประชุมราชวิถี	 ช้ัน	 11	
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	โรงพยาบาลราชวิถี
	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา	 สริยาภรณ์	
เลขาธิการสภาการพยาบาล	 ได้น�าเสนอข้อมูล
การด�าเนินการของสภาการพยาบาลซ่ึงท�างาน
ร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพแห่งประเทศไทย	 11	
สภาวิชาชีพ	 เปิดรับสมัครอาสาสมัครในแต่ละ
วิชาชีพเข้าร ่วมเป็นก�าลังเสริมในการปฏิบัติ
ภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพื่อช่วยแบ่งเบา
การท�างานของหน่วยงานภาครัฐ	ซึ่งได้มีผู้ลงทะเบียน
เป็นอาสาสมัครทั้งหมด	 748	 คน	 ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	 (ข้อมูล	 ณ	 
วันท่ี	 12	 พฤษภาคม	 2564)	 และจากการประสานจากกองการพยาบาลสาธารณสุข	 ส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 
สภาการพยาบาลได้ด�าเนินการประสานพยาบาลอาสาไปร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่	 “คลัสเตอร์คลองเตย”	 ณ	 บริเวณโปโล	
ฟุตบอล	พาร์ค	 เขตปทุมวัน	และโบสถ์มหาไถ่	20-40	คน/วัน	ระหว่างวันที่	8-13	พฤษภาคม	ซึ่งพยาบาลอาสาบางส่วนเข้า
ปฏิบัติหน้าที่แม้ยังไม่ได้รับวัคซีน	และนอกจากพยาบาลอาสาจะสามารถร่วมเป็นก�าลังเสริมในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว	
ยังสามารถร่วมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม	รวมไปถึงการร่วมปฏิบัติงานใน	non-Covid	Ward	ได้อีกด้วย	ซึ่งในที่ประชุม
ได้ให้ความสนใจและพร้อมจะประสานความร่วมมือกับสภาการพยาบาลในการด�าเนินการต่อไป

นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล ร่วมตรวจความพร้อม
ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
	 เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนา	บุญทอง	นายกสภาการพยาบาล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา	สริยาภรณ์	
เลขาธิการสภาการพยาบาล	รองศาสตราจารย์	
ดร.เรณู	พุกบุญมี	รองเลขาธิการสภาการพยาบาล	
และนางสาวโสรัจจ์	 จันทรเสนีย์	 รองหัวหน้า
ส�านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล	ร่วมตรวจ
ความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ	
ร ่วมกับนายอนุทิน	 ชาญวีรกูล	 รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว ่ าการ
กระทรวงคมนาคม	 และผู้บริหารกระทรวง
ส า ธ า รณสุ ข 	 ณ 	 ส ถ า นี ก ล า ง บ า ง ซื่ อ
กรุงเทพมหานคร

...อ่านต่อหน้า 11
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เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ :
ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ

	 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 พ.ศ.	 2534	 มาตรา	 10	 บัญญัติไว้ว่า	

กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด	 เจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	

สมาชิกสภาจังหวัด	สมาชิกสภาเทศบาล	หรือสภาท้องถิ่นอื่น	ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น	พนักงานองค์การหรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใด	 กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระท�าความผิดตามมาตรา	 42	 ต้องระวางโทษ

เป็นสามเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

	 ข้อเท็จจริง	 จ�าเลยเป็นข้าราชการ	 ต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	 กระท�าความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน	 

ชนิดเม็ดและชนิดเกล็ดสีขาวน�้าหนักรวม	 5,111.46	 กรัม	 กัญชาอัดแท่ง	 15	 กิโลกรัม	 ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	 

การกระท�าของจ�าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป	 จ�าเลยเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญ	 ต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	 ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�าหนดไว ้ส�าหรับความผิดนั้น	

ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	พ.ศ.	2534	มาตรา	10	ฐานมีกัญชาไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจ�าหน่าย	 จ�าคุก	 39	 ปีและปรับ	 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนค�านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้

ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	ลงโทษให้ประหารชีวิต	ซึ่งเมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจวางโทษเป็นสามเท่าได้อีก	จ�าเลย

ให้การรับสารภาพ	มีเหตุบรรเทาโทษ	ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา	ให้คงเหลือลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตและปรับ	

 ประเด็นทางด้านจริยธรรม	ผู้กระท�าผิดเป็นพยาบาลวิชาชีพ	ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกตลอดชีวิตในความผิด

เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ	 ซึ่งเป็นการกระท�าความผิดในคดีที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลเห็นว่าน�ามาซ่ึงความเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ	 จึงมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ	 และให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์สิน้สดุลง	

เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล	 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์	พ.ศ.	2528	มาตรา	13	บัญญัติว่า	“สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญสิ้นสุดลงเมื่อ	(1)	ตาย	(2)	ลาออก	

(3)	ขาดคุณสมบัติตามมาตรา	11	(1)	ซึ่งมาตรา	11	บัญญัติไว้ว่า	สภาการพยาบาลประกอบด้วยสมาชิกสองประเภท	คือ	

	 (1)	 สมาชิกสามัญ	ได้แก่	ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

	 	 (ข)	(1)มีความรู้ในวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์โดยได้รับปริญญา	ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา	หรือ

ประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล	การผดุงครรภ์	หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ที่สภาการพยาบาลรับรอง

	 	 (ค)	ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย	ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

	 	 (ง)		ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด	หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุกในคดีที่คณะกรรมการ

เห็นว่าจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

	 	 (จ)	ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	หรือไม่เป็นโรคที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล

	 สภาการพยาบาลจึงใคร่ขอให้สมาชิก	 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ	 ได้ตระหนักถึงผลของการกระท�าความผิด	 โดยเฉพาะเกี่ยวกับ

ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด	พ.ศ.	2534	มาตรา	10	แล้ว	จะเห็นว่า	พ.ร.บ.	ฉบับดังกล่าวก�าหนดโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ที่ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ	ไว้หนักกว่าพลเรือนทั่วไปถึงสามเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น	

พยาบาลกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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จับตามอง พยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19
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	 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ระลอกใหม่ในประเทศไทย	ที่มีผู้ป่วย
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 มีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ	และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก	 สมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย	 ทั้ง	 11	 สภาวิชาชีพ	 ประกอบด้วย	 แพทยสภา	 สภาการพยาบาล	 สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์	 สภาเภสัชกรรม	 ทันตแพทยสภา	 สภาวิศวกร	 สภาสถาปนิก	 สัตวแพทยสภา	 สภาเทคนิคการแพทย์	 สภา
กายภาพบ�าบัด	 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 ตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่ก�าลังเกิดขึ้นดังกล่าว	 จึงมีมติร่วมกันในการ
รวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้และสามารถจัดสรรเวลา	 เพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้	
เพ่ือช่วยแบ่งเบาการท�างานของกระทรวงสาธารณสุข	 เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(UHostNet)	กรุงเทพมหานคร	และหน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ	โดยมีหลักการร่วมกันว่า

	 1.	การปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์นี้	ไม่ถือว่าเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติของวิชาชีพอื่นที่มีกฎหมายก�ากับอยู่
	 2.	ต้องมีการเตรียมความรู้และความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และบุคลากรมีความปลอดภัย

	 ซึ่งสมาพันธ์สภาวิชาชีพได้มีการแถลงข่าว	 เรื่อง	 “สมาพันธ ์
สภาวิชาชีพรวมใจ	 สู้ภัยโควิด-19”	 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อวันที่	29	 เมษายน	ที่ผ่านมา	โดยได้รับ
เกียรติจาก	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนนตรี	และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมแถลงข่าว	ณ	 ห้องประชุมชัยนาท 
นเรนทร	 อาคาร	 1	 ช้ัน	 2	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 
และเมื่อวันที่	30	เมษายน	2564	รศ.ดร.ทัศนา	บุญทอง	นายกสภา
การพยาบาล	 ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย	 และ	

รศ.สุปาณี 	 เสนาดิ สัย	 นายกสมาคมพยาบาลแห ่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี	 ได้ร่วมการแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดหน่วย
บริการฉีดวัคซีน	 COVID-19	 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
โดยมีพลต�ารวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
เป็นประธานในการแถลงข่าว	 ณ	 ห้องรัตนโกสินทร์	 ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร	 ในการร่วมด�าเนินการการจัดหน่วยบริการวัคซีน	
COVID-19	 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงบุคลากรใน
วิชาชีพการพยาบาลที่อาสาสมัครเข้ามาจะเป็นอีกหน่ึงก�าลังหลัก
ส�าคัญในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีน	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้
เกิดภูมิคุ้มกันหมู่	(herd	immunity)	แก่ประชาชน

	 ส�าหรับการด�าเนินการเปิดรับพยาบาลอาสาสมัคร	 สภาการพยาบาลได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ามาร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร	 “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ	 สู้ภัยโควิด-19”	
ผ่าน	Google	form	ทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาลและการส่งต่อกันโดยตรงในไลน์กลุ่ม	
ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในระบบดังกล่าวทั้งสิ้น	 1,158	 คน	
(ข้อมูล	ณ	 วันที่	 16	 มิถุนายน	 2564)	 และต่อมาตามที่ทราบกันดี	 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มข้ึนอย่าง
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รวดเร็วและต่อเนื่อง	 จึงท�าให้มีความต้องการอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าท่ีในด่านหน้าอย่างเร่งด่วนและทางหน่วยงานต่าง	ๆ 
ได้ประสานขอการสนับสนุนพยาบาลอาสาเพื่อร่วมปฏิบัติงานในภารกิจเร่งด่วนน้ี	 สภาการพยาบาลได้เร่งด�าเนินการ 
ประสานพยาบาลอาสาให้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้ังแต่วันที่	 8	 พฤษภาคมเป็นต้นมา	 สภาการพยาบาลจึงได้ท�าระบบ
การลงทะเบียนพยาบาลอาสาออนไลน์แยกแต่ละหน่วยบริการต่าง	 ๆ	 ขึ้นมา	 เพื่อให้การท�างานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 โดยสภาการพยาบาลได้เริ่มด�าเนินการส่งพยาบาลอาสาร่วมให้
บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19	 การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขต
คลองเตย	ระหว่างวันที่	8-13	พฤษภาคม	2564	มี	2	จุดบริการคือ	โบสถ์
มหาไถ่	 และสนามฟุตบอลโปโลปาร์ค	 มีประชาชนได้รับวัคซีนรวมท้ังสิ้น	
14,000	ราย	และระหว่างวันที่	14-21	พฤษภาคม	2564	สภาการพยาบาล
ส่งพยาบาลอาสาร ่วมให ้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19	 ในพ้ืนที่ 
เขตคลองเตย	 3	 จุด	
ตามการประสานขอ

ความร่วมมือจากส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 ได้แก่	 โรงเรียน 
วัดคลองเตย	ลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส	สาขาพระราม	4	และสนาม
ฟุตซอล	 โกดัง	 สเตเด้ียม	 (คลองเตย)	 ระหว่างวันที่	 14-21	 พฤษภาคม	 
ซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนในรอบนี้รวมกว่า	20,331	ราย	

	 ณ	 ปัจจุบัน	 มีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ประสานขอความร่วมมือกับ 
สภาการพยาบาลหลัก	ๆ	3	หน่วยงานด้วยกัน	ได้แก่

 1) หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (SCG)	ซึ่งสภาการพยาบาลได้
ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร	หอการค้าไทย	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(SCG)	และส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	
ในการระดมพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19	ดังกล่าว	ตั้งแต่วันที่	24	พฤษภาคม	-	31	ธันวาคม	
2564	โดยหน่วยนี้ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่	48-50	คน/วัน	ปัจจุบันมีพยาบาลอาสาลงทะเบียนเข้ามาในระบบ
เฉพาะที่หน่วยบริการนี้จ�านวนทั้งสิ้น	776	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	มิถุนายน	2564)

 2) หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว Sky Hall ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งสภาการพยาบาลได้ร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 ในการระดมพยาบาล
อาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19	ดังกล่าว	ตั้งแต่วันที่	7	มิถุนายน	-	30	ธันวาคม	2564	โดยหน่วยนี้
ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่	 6	 คน/วัน	 ปัจจุบันมีพยาบาลอาสาลงทะเบียนเข้ามาในระบบเฉพาะที่หน่วย
บริการนี้จ�านวนทั้งสิ้น	116	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	มิถุนายน	2564)

 3) หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านหน้าโรงกลั่นน�้ามัน
บางจาก) ซึ่งบริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	และส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	ประสานขอความร่วมมือเข้ามา	
โดยหน่วยดังกล่าวรองรับการบริการประชาชนได้วันละ	 500-1,000	 คน/วัน	 เบื้องต้นมีก�าหนดเปิดตั้งแต่	 15	 มิถุนายน	 -	 15	
ตุลาคม	 2564	 เป็นระยะเวลา	 4	 เดือน	 (หน่วยบริการวัคซีนจุดดังกล่าวเลื่อนเปิดบริการออกไปก่อน	 ยังไม่มีก�าหนดเปิดที่
แน่นอน)	 โดยหน่วยนี้ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่	 12	 คน/วัน	 ปัจจุบันมีพยาบาลอาสาลงทะเบียนเข้ามาใน
ระบบเฉพาะที่หน่วยบริการนี้จ�านวนทั้งสิ้น	95	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	มิถุนายน	2564)
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สาระน่ารู้

	 วันพยาบาลสากลเป ็นวันที่สภาพยาบาล
ระหว่างประเทศ	International	Council	of	Nurses	
–	 ICN	 ก�าหนดขึ้นในวันที่	 12	 พฤษภาคม	 ของทุกปี	
เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของ	 มิสฟลอเรนซ	์ 
ไนติงเกล	 ผู้ก่อก�าเนิดวิชาชีพ	 การพยาบาล	 และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาล
ของโลก	เป็นผู้ที่ท�าคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์	ในโอกาสนี้	สภาพยาบาล
ระหว่างประเทศก�าหนดหัวข้อให้พยาบาลท่ัวโลกร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคต	ในปี	พ.ศ	2564	นี้	สภาพยาบาล
ระหว่างประเทศก�าหนดหัวข้อส�าหรับวันพยาบาลสากลว่า	“Nurses	:	A	Voice	To	Lead 

A	vision	For	Future	Health	Care”	แปลเป็นไทยว่า	“พยาบาล	:	เสียงแห่งพลัง	น�าวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพ
ในอนาคต”	

	 Annette	Kennedy	นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ	
(ICN	President)	และ	Howard	Catton	(ICN	CEO)	ได้ส่งสาสน์
แสดงความห่วงใยต่อพยาบาลทั่วโลกที่ก�าลังปฏิบัติหน้าท่ีอยู ่
ที่ด่านหน้าเผชิญกับ	 Covid-19	 ในขณะเดียวกันก็ได้เน้นถึงโอกาส 
ท่ีท�าให้สังคมโลกได้เห็นถึงความส�าคัญของวิชาชีพการพยาบาล
ท่ีนับเป็นกระดูกสันหลังของระบบสุขภาพ	 หากปราศจาก
วิชาชีพการพยาบาล	 ระบบบริการสุขภาพจะต้องล่มสลาย
อย่างแน่นอน	 พยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการระบาด
ทั่วโลกได้ดูแลประชาชนด้วยความเอ้ืออาทร	 มีการปรับตัวกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์	 ใช้ทักษะ
ภาวะผู้น�าท่ีดีเยี่ยม	 สิ่งที่น่าสลดคือพยาบาลหลายคนต้องสละแม้ชีวิตของตน	 หลายคนต้องเผชิญกับการใช้ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง	 ๆ	 แต่พยาบาลทั้งหลายยังคงเดินหน้าท�างานต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ	 แม้บางครั้งต้อง
เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีไม่เพียงพอรวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม	พยาบาลเหล่านี้
ต้องถูกพรากจากคนที่รัก	โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีในฐานะนักวิชาชีพที่มีการศึกษาสูง	ผู้ต้องดูแลผู้ป่วย
อย่างเป็นองค์รวม	โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยตลอดเส้นทางในช่วงชีวิตของเธอ

	ICN	President	Annette	Kennedy	IND	2021	video	message	
	https://www.youtube.com/watch?v=En5Yc81Grpk&t=3s	

ICN	CEO	Howard	Catton	IND	2021	video	message
https://www.youtube.com/watch?v=LXl0QxgSLfE

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2564

...อ่านต่อหน้า 9
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วิสัยทัศน์ส�าหรับการดูแลสุขภาพในอนาคต
	 สภาพยาบาลระหว่างประเทศได้ระบุวิสัยทัศน์ส�าหรับการดูแลสุขภาพในอนาคตไว้	2	หัวข้อ	คือ
	 1.	วิสัยทัศน์เพื่อปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ	ประกอบด้วย
  l	 การดูแลผู้สูงอายุ
  l	 การสื่อสารที่เชื่อถือได้
  l	 การดูแลที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง
  l	 สุขภาพของสาธารณชน
  l	 การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
	 2.	วิสัยทัศน์เพื่อสนับสนุนพยาบาลในการยกระดับระบบสุขภาพให้ดีขึ้น	ประกอบด้วย
  l	 สถานที่ท�างานที่ปลอดภัย
  l	 การลงทุนส�าหรับพยาบาล
  l	 การยอมรับยกย่องบทบาทที่ส�าคัญของพยาบาล
  l	 การปฏิรูปวิชาชีพให้ดีขึ้น
  l	 การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

	 วิสัยทัศน์ส�าหรับการดูแลสุขภาพในอนาคตเรียกร้องให้มีการร่วมมือร่วมใจในลักษณะพันธมิตรระหว่าง
ระบบสุขภาพและภาคีเครือข่ายอื่น	ๆ	เช่น	การศึกษา	การขนส่ง	เป็นต้น	รัฐบาลและประชาชนต้องท�างานร่วมกัน
ในการสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีและสังคมแห่งการสร้างสุขภาพ	ซึ่งหมายความว่า	ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
รับผิดชอบการสร้างสถานการณ์ที่บุคคลสามารถมีสุขภาพดีได้ตลอดชีวิต

	 การปฏิบัติการพยาบาลจะต้องเน้นที่ความเป็นองค์รวม	เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการดูแล	เส้นทาง
ของการดูแลจะต้องออกแบบเพื่อประชาชนมากกว่า	เอื้อต่อองค์กรด้านสุขภาพโดยมีการบูรณาการ	มีความร่วมมือกัน
และการวางแผนร่วมกันมากกว่าเดิมระหว่างองค์กรสุขภาพด้านต่าง	ๆ	ด้วย

	 พยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาตลอดชีวิต	 เพื่อที่จะมีความรู้ที่ทันสมัยในการให้การดูแลแก่ผู ้ป่วยและ
เป็นการสร้างความม่ันใจให้การปฏิบัติการพยาบาล	 มีการยกระดับให้ถึงมาตรฐานที่คาดหวังโดยสภาวิชาชีพ		
พยาบาลของอนาคตจะเป็นบุคคลส�าคัญต่อการวางรูปแบบสุขภาพของโลก	 และการศึกษาพยาบาลในทุกประเทศ
จะต้องมีการบูรณาการมุมมองสุขภาพของโลกเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลส�าหรับสุขภาพโลก	 ส�าหรับ
การดูแลสุขภาพในอนาคตควรมีการวางแผนอย่างระมัดระวัง	 มีจริยธรรมเป็นฐานคิดเพื่อเป็นความปลอดภัย
และยั่งยืน

	 สรุปวิสัยทัศน์ของพยาบาล	 คือ	 เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 ความเท่าเทียมเป็นธรรม	 การเข้าถึงบริการ
การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงส�าหรับทุกคน

 Celebration messages ของ Dr.Tedros WHO’s Director General และ Ms Elizabeth Iro, 
WHO-Chief Nursing Officer เนื่องในวันพยาบาลสากล (International Nurses’ Day) 12 พฤษภาคม

Dr.Tedros	WHO’s	Director	General	
https://www.youtube.com/watch?v=Xr3qTTokEEI

Ms	Elizabeth	Iro,	WHO-Chief	Nursing	Officer
https://www.youtube.com/watch?v=T8nI79_cj1Y

สาระน่ารู้ (ต่อ)
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สมาชิกถามมา...

สภาตอบ

A: สนใจสมัครให้ยื่นแบบ	 ลต.1	 ที่แนบท้ายประกาศสภาการพยาบาล 
เรื่อง	 การเลือกต้ังกรรมการสภาการพยาบาล	 วาระ	 พ.ศ.	 2565-2569	 
จากเว็บไซต์สภาการพยาบาล	 ด้วยตนเอง	 หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้	 
ที่สภาการพยาบาลตั้งแต่วันที่	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	
พ.ศ.	 2564	 พร้อมแนบหลักฐาน	 1)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวสมาชิกสภา 
การพยาบาล	 2)	 ส�าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 3)	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 
4)	รูปขนาด	3	นิ้ว	3	รูป	ถ่ายหน้าตรง	ครึ่งตัว	ไม่สวมหมวก	ไม่สวมแว่นตา	
ถ ่ายไว ้ไม ่เกิน	 6	 เดือน	 5)	 ค ่าธรรมเนียม	 2,000	 บาท	 ซึ่งผู ้สมัคร 
สามารถส่งข้อความแสดงปณิธานหรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง 
เพื่อประชาสัมพันธ์ได้	 และสามารถหาเสียงเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง	 
แต่ถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาลแล้ว	 จะต้องท�าหน้าที่
บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 โดยควบคุม 
ความประพฤติของพยาบาลให้ถูกต้องตามจริยธรรม	 ส่งเสริมการศึกษา	 
การบริการ	 การวิจัย	 และความก้าวหน้าในวิชาชีพ	 ผดุงเกียรติและ 
ความเป ็นธรรมของสมาชิก	 ท้ังนี้ต ้องร ่วมประชุมและปฏิบัติหน ้าที ่
ของการเป็นกรรมการสภาการพยาบาลอย่างเต็มก�าลังความสามารถ 
ตามที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจสมัครมาเป็นกรรมการสภาการพยาบาล

Q: ได้ทราบว่าสภาการพยาบาลกำาลังดำาเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 ดิฉัน
สนใจอยากจะสมัคร จะต้องทำาอย่างไรบ้าง และทำาอย่างไร
จึงจะได้รับเลือกตั้ง เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วจะต้อง 
ทำาอะไรบ้างคะ
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นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมและ 
ให้ก�าลังใจพยาบาลอาสา ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 SCG 
	 เมื่อวันที่ 	 24	 พฤษภาคม	 รองศาสตราจารย	์
ดร.ทัศนา	 บุญทอง	 นายกสภาการพยาบาล	 ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์อังคณา	สริยาภรณ์	เลขาธิการสภาการพยาบาล	
ดร.ราศรี	 ลีนะกุล	 ที่ปรึกษาประจ�าสภาการพยาบาล 
ด้านบริหารงานท่ัวไป	 และนางสาวโสรัจจ์	 จันทรเสนีย	์
รองหัวหน้าส�านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล	 ตรวจเยี่ยม
และให้ก�าลังใจพยาบาลอาสาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย
ความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19	(SCG)	ซึ่งสภาการพยาบาล
ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร	 หอการค้าไทย	 บริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(SCG)	และส�านักอนามัย	
กรุงเทพมหานคร	 ในการระดมพยาบาลอาสาเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19	ดังกล่าว	ตั้งแต่วันที่	24	พฤษภาคม	-	31	ธันวาคม	2564	โดยมีนางกาญจนา	อนุตริยะ	
ผู้อ�านวยการกองการพยาบาลสาธารณสุขและกรรมการสภาการพยาบาล	 ให้การต้อนรับและน�าเยี่ยมชม	ณ	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	(SCG)	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	

ข่าวสภาการพยาบาล (ต่อ)

 	 และด้วยเหตุที่โรคโควิด-19	 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 และเป็นโรคติดต่อร้าย
แรง	 พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ย่อมได้รับความรู้เพิ่มเติม	 
รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการร่วมปฏิบัติงาน	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 
และปลอดภัย	 สภาการพยาบาลจึงเห็นควรให้ผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

ที่ปฏิบัติงานการพยาบาลแก่บุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สงสัย	ผู้ติดเชื้อ	และผู้ป่วยโรคโควิด-19	
รวมถึงการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ของการฉีดวัคซีนโควิด-19	 ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร	์ 
ทั้งในกรณีที่ใช้เวลาปฏิบัติงานปกติในหน่วยงานและได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สงสัย	 ผู้ติดเชื้อ	
และผู้ป่วยโควิด-19	 ต้ังแต่หนึ่งสัปดาห์	 (7	 วัน)	 ขึ้นไป	 ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง	 คนละ	 20	 หน่วยคะแนน	 
และกรณีที่เป็นพยาบาลจิตอาสาที่ใช้เวลาส่วนตัวในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีน	 หรือขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ของการฉีดวัคซีนโควิด-19	
หรือให้การพยาบาลผู้สงสัย	ผู้ติดเชื้อ	และผู้ป่วยโควิด-19	และได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครผ่านเว็บไซต์สภาการพยาบาลแล้ว	
ให้ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง	วันละ	5	หน่วยคะแนน	

ประกาศสภาการพยาบาล	เรื่อง
การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โรคโควิด-19)	:	
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/AN_CNEU%20COVID-19.pdf

	 สภาการพยาบาล	 ขอขอบคุณและขอส่งก�าลังใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ที่มีความรุนแรงในขณะนี้	อีกทั้งยังมีจิตสาธารณะในการร่วมเป็นจิตอาสา 
ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังและก�าลังเสริมในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ร่วมกัน
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ธนาคาร
ความดี

ชื่อ  :  พว.รุจิรัตน์  ผัดวัน
ต�าแหน่ง  :  พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

	 เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2562	พว.รุจิรัตน์	ผัดวัน	และเพื่อนพยาบาล	โรงพยาบาลแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย	ได้โดยสาร
เครื่องบิน	EVA	AIR	เที่ยวบิน	BR	258	เดินทางไปยังเมืองลอสแอนเจลิส	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนและพักผ่อน	
ขณะรอขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่	 ได้สังเกตเห็นชายชาวต่างชาติ	 อายุประมาณ	70	ปี	นั่งดื่มเบียร์หมดไป	 
2	กระป๋อง	และได้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน	ระหว่างเดินทางชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้ลุกเข้าห้องน�้า	มีอาการเหมือนคนเมา	
เดินเซ	 และชนพยาบาลซึ่งนั่งอยู่	 ต่อมาเห็นว่าชาวต่างชาติได้ขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารที่นั่งข้าง	 ๆ	 ให้ช่วยตาม 
แอร์โฮสเตส	 เม่ือแอร์โฮสเตสได้ประเมินอาการแล้วได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น	 โดยน�าผู้ป่วยชาวต่างชาตินอนลง	 
ยกเท้าสูง	วัดความดันโลหิต	และให้	Oxygen	Mask	

	 พว.รุจิรัตน์	 สังเกตว่าผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้น	 จึงตัดสินใจที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ	 โดยได้ปลุกเพื่อนพยาบาล 
ให้ไปด้วยกัน	 แม้จะไม่ม่ันใจในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ	 แต่ด้วยจิตวิญญาณของพยาบาลที่ค�านึงถึงความปลอดภัย
และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ	 และปราศจากการร้องขอ	 จึงได้แสดงตนว่าเป็นพยาบาล	 เข้าไป
ประเมินอาการและสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น	 จากการประเมินอาการพบว่า	 รู้สึกตัว	 กระสับกระส่าย	 บ่นหายใจไม่ออก	
สัญญาณชีพปกติ	 ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก	 ไม่มีโรคประจ�าตัว	 และจากการสอบถามแอร์โฮสเตสพบว่า	 ผู้ป่วยได้ดื่มเบียร์
ขณะอยู่บนเครื่องไป	2	กระป๋อง	รวมกับที่	พว.รุจิรัตน์	เห็นดื่มก่อนขึ้นเครื่องอีก	2	กระป๋อง	เป็น	4	กระป๋อง	ซึ่งก่อนหน้านี้
อาจได้มีการดื่มมาบ้างแล้ว	ซึ่งหัวหน้าแอร์โฮสเตสได้แจ้งว่าเป็นข้อห้ามของสายการบินที่จะไม่ให้คนเมาขึ้นเครื่องบิน	

	 จากนั้น	พว.รุจิรัตน์	 ได้จัดท่าผู้ป่วยให้นอนราบ	ถอดรองเท้าออก	แอร์โฮสเตสได้แยกย้ายไปท�าหน้าที่	คงเหลือแต่	
พว.รุจิรัตน์	เพื่อนพยาบาล	และแอร์โฮสเตส	1	คน	จากการประเมินอาการผู้ป่วยคาดว่าน่าจะเกิดอาการจากการดื่มเบียร์
มากเกินไป	และมีอาการตื่นตระหนก	จึงได้ขอน�้าหวานให้จิบ	จากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ	10	นาที	อาการกระสับกระส่าย	
ลดลง	 อาการสงบ	 ยังคงเฝ้าระวังสัญญาณชีพเป็นระยะ	 หัวหน้าแอร์โฮสเตสได้ถามความเห็นว่าควรจะให้ชาวต่างชาติ 
เดินทางต่อไปยังเมืองลอสแอนเจลิส	 หรือควรเรียกทีม	 EMS	 ของสนามบิน	 จากเหตุการณ์ดังกล่าว	 พว.รุจิรัตน์	 เห็นว่า 
ผู้ป่วยไม่สมควรให้เดินทางต่อ	 และตัดสินใจให้เรียก	 EMS	 จากน้ันได้บันทึกอาการในแบบฟอร์มรายงาน	 case	 
ซึ่งประกอบด้วย	 อาการส�าคัญและการใช้การช่วยเหลือเบื้องต้น	 (basic	 life	 support)	 รวมทั้งเขียนข้อเสนอแนะว่า	 
ใน	 emergency	 box	 ควรจะมีเครื่องประเมินระดับน�้าตาลปลายนิ้ว	 พร้อมทั้งลงชื่อ	 ต�าแหน่ง	 และสถานท่ีท�างานไว	้ 
หลังจากเครื่องบินลงจอดที่สนามบิน	พว.รุจิรัตน์	ได้รายงานอาการและการดูแลที่ให้แก่ผู้ป่วยกับทีม	EMS	ที่มารับผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ	จากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังเมืองลอสแอนเจลิส	

	 ในวันเดินทางกลับ	วันที่	18	สิงหาคม	2562	เวลา	07.30	น.	ก่อนขึ้นเครื่องบินกลับจากสนามบินไต้หวัน	ไปยังสนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่	เจ้าหน้าที่สายการบินได้แสดงความขอบคุณ	พว.รุจิรัตน์	และเพื่อนพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือผู้โดยสาร
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วันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การจัดการเรียนการสอน

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” 

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนา	บุญทอง	นายกสภาการพยาบาล	

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การจัดการเรียน

การสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” 

เพื่อให้ครูผู้สอนได้เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่บูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 และสามารถน�าความรู้และวิธีการที่ได้

รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงสร้างบัณฑิต

พยาบาลให้มีความรู้	 ทักษะ	 และเจตคติที่ดีในการใช้ยาอย่าง 

สมเหตุผล	 มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในขอบเขตหน้าที่ตาม

นโยบายของประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(RDU	Country)	ต่อไป	

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 รองคณบดี	 รองผู้อ�านวยการ

วิชาการ	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และครูผู้สอนรายวิชาการพยาบาล

สาขาต่าง	 ๆ	 ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	 ผู้แทน	 กรรมการออกข้อสอบสภาการพยาบาล	

และอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาฯ	

จ�านวน	 200	 คน	 การประชุมปฏิบัติการได้รับความร่วมมือจาก

หลายสถาบัน	ส่งวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง	ๆ 	อาทิ	Effective	

Teaching	 and	 Assessment	 in	 RDU	 โดยรองศาสตราจารย	์

นายแพทย์อานุภาพ	 เลขะกุล	 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

การใช้สื่อออนไลน์ในการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ภก.ดร.อนุชัย	 

ธีระเรืองไชยศรี	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Module	 for	

Teaching	in	RDU	โดยศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัยรัตน์	ฉายากุล	

จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นต้น	 พร้อมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ได้ท�ากิจกรรมกลุ่มย่อยออกแบบการเรียนการสอน	 และน�าเสนอ

ผลงาน	 จัดเม่ือวันที่	 2	 -	 3	 ตุลาคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุม 

ราชนครินทร์	ชั้น	4	อาคารนครินทรศรี	สภาการพยาบาล

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การก�าหนดบทบาทของพยาบาลกับการใช้ Syringe 

driver ในการดูแลผู้ป่วย

	 	 สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะท�างานก�าหนดบทบาท

ของพยาบาลกับการใช้	 Syringe	 driver	 ในการดูแลผู้ป่วย	 ซึ่งมี

รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริอร	สินธุ	เป็นประธานฯ	เพื่อศึกษาความ

จ�าเป็นและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้	Syringe	driver	ในกลุ่ม

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	และก�าหนดร่างบทบาทของพยาบาลกับการใช้	

Syringe	 driver	 ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบัน	 คณะ

ท�างานฯ	 ประชุมครั้งที่	 2/2562	 เมื่อวันที่	 5	 ตุลาคม	 2562	 

สรุปจะด�าเนินการจัดท�าเป็น	 (ร่าง)	 แนวปฏิบัติการพยาบาล	 

เร่ือง	 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ได้รับการให้ยา 

ใต้ผิวหนังอย่างต่อเนื่อง	 (Nursing	 Practice	 Guideline:	 

Palliative	Care	Patients	Receiving	Drugs	by	Continuous	

Subcutaneous	Infusion)	และ	(ร่าง)	หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น	

เรื่องการบริหารจัดการยาคุมอาการทางชั้นใต้ผิวหนังอย่าง 

ต่อเนื่อง	(Continuous	Subcutaneous	Infusion:	CSCI)	

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ประจ�าปี พ.ศ. 2562

		 	 เมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	 2562	 เวลา	 16.00	 น.	 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานรางวัล

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 

ให้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.	ซีรารา	ซีกาโรนา	จากประเทศบอตสวานา	

และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ	 คอนโด	 จากประเทศญี่ปุ่น	

อันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด ้านการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์	 และพระราชทานเลี้ยงน�้าชาแก่ผู้ท่ีได้รับรางวัล	

โดยมี	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม	 นายอนุทิน	 ชาญวีรกูล	 รัฐมนตร ี
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ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนา	บุญทอง	

เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และนายกสภาการพยาบาล	 และทูตานุทูตจากประเทศต่าง	 ๆ	

เฝ้ารับเสด็จ	ณ	พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์	ในพระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

		 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนา	บุญทอง	นายกสภาการพยาบาล	

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง	 

Insight	&	Inspiration:	The	Heart	of	Leaders	ในฐานะเป็น 

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาผู้น�าการพยาบาล 

ในระดับนโยบาย	 ประจ�าปี	 2561	 โดยมีผู้ได้รับพระราชทาน

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ประจ�าปี	 2562	 

ทั้ง	2	ท่าน	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.ซีรารา	ซีกาโรนา	คูเป้	มอกเว	

และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ	 คอนโด	 ร่วมปาฐกถาพิเศษ	

นอกจากน้ียังมีการบรรยายพิเศษและอภิปรายจากผู ้ได ้รับ

พระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์	 และวิทยากร	 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น	

ประกอบด้วย	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.สมจิต	 หนุเจริญกุล	 

ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ	

ประจ�าปี	2558	รองศาสตราจารย์	ดร.วิลาวัณย์	เสนารัตน์	ผู้ได้รับ

รางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการพยาบาลชุมชน	 ประจ�าปี	 2561	 

รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริอร	สินธุ	ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	สาขา

การพยาบาลในสถานบริการ	ประจ�าปี	 2559	 รองศาสตราจารย	์

ดร.	 ขนิษฐา	 นันทบุตร	 ผู ้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการ

พยาบาลในชุมชน	 ประจ�าปี	 2562	 และ	 ดร.จงกลนี	 จันทรศิร	ิ 

ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ	

ประจ�าปี	 2562	 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง	 Leader	

for	 the	 New	 Era	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วรากรณ	์ 

สามโกเศศ	 กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ณ	ห้องประชุมราชนครินทร์	อาคารนครินทรศรี	สภาการพยาบาล

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การจัดพิธีถวายราชสักการะและบ�าเพ็ญกุศลถวาย

เป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

  เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2562	รองศาสตราจารย์	ดร.	ศิริอร	

สินธุ	อุปนายกสภาการพยาบาล	คนที่	1	เป็นประธานในพิธีถวาย

ราชสักการะและบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องใน 

วันคล้ายวันสวรรคต	 ครบสามปีของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร  

(13	 ตุลาคม	 2559)	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อันหาที่สุดมิได้	 โดยมีผู ้แทนผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล	 รวมทั้ง

สถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมพิธี	 ณ	 อาคารนครินทรศร	ี 

สภาการพยาบาล

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง นายกสภาการพยาบาลเข้ารับพระราชทานรางวัล 

ศรีสังวาลย์

		 	 เมื่อวันอังคารที่	 15	 ตุลาคม	 2562	 เวลา	 15.30	 น.	 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี 	 พระราชทานพระราชวโรกาสให ้	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.ทัศนา	 บุญทอง	 นายกสภาการพยาบาล	

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทาน	 “รางวัลศรีสังวาลย์”	

สาขาผู้น�าทางการพยาบาลระดับนโยบาย	 ประจ�าปีพุทธศักราช	

2561	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา	กรุงเทพมหานคร

	 	 “รางวัลศรีสังวาลย์”	 เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น

ระดับประเทศ	 ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล	 ที่กระทรวง

สาธารณสุขมอบให้พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์	 

เพื่อเทิดพระเกียรติ	 และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ที่ทรงศึกษาในวิชาชีพ

พยาบาล	 และตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงพัฒนาสุขภาพอนามัย	

และคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเน่ือง	 เป็นการ
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สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์	 และเป็นขวัญก�าลังใจแก่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ	ทั้งเพื่อเป็น

เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลสืบไป	

	 	 ผู้สนใจสามารถรับชมวีดิทัศน์ของผู้รับรางวัลศรีสังวาลย	์

ปี	 2561	 ได้ที่...	 https://www.youtube.com/watch?v= 

787glgNdxds

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

	 	 สภาการพยาบาล	 มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 และ 

กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได ้ร ่วมกันจัดงาน	 

“วันพยาบาลแห่งชาติ”	 และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	โดยมี	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	

รองนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 และ 

สภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล	 เป็นประธานในพิธ	ี 

พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ทัศนา	 บุญทอง	 นายกสภา 

การพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนีฯ	 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ในวันที่	21	ตุลาคม	2562	ซึ่งเป็นวันคล้าย

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 

โดยได้จัดอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี	 นับแต่ปี	 พ.ศ.	 2533	

เป็นต้นมา	 ณ	 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 

อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี	 ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 28 - วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�า “ร่าง” ข้อเสนอ

เชิงนโยบาย ส�าหรับการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา

ครั้งที่ 6

		 	 สภาการพยาบาล	 โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถาบัน

การศึกษาพยาบาล	 ได้เตรียมการจัดประชุมวิชาการพยาบาล

ศาสตร์ศึกษา	ครั้งที่	6	เรื่อง	Tranforming	Nursing	Education	

in	a	Changing	Health	System	ที่คาดว่าจะจัดขึ้นใน	ปี	พ.ศ.	2563	

เมื่อวันที่	28-29	ตุลาคม	2562	คณะอนุกรรมการการจัดประชุม

วิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ	ชุดที่	4	เรื่อง	Research	

and	Innovation	in	nursing	education	โดยมี	รองศาสตราจารย์	

ดร.	 ยาใจ	 สิทธิมงคล	 เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ	 ร่วมกับ

ผู ้รับผิดชอบจากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 

คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 คณะพยาบาลศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันบรมราช

ชนก	และคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 ร่วมกันจัดประชุม 

เชิงปฏิบั ติการเพ่ือสรุปข ้อมูลส�าหรับการประชุมวิชาการ

พยาบาลศาสตร์ศึกษา	ครั้งที่	6	ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การประชุมคณะท�างานจัดท�าแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล

ด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

		 	 ตามท่ีสภาการพยาบาล	 ได้มีค�าส่ังแต่งต้ังที่	 140/2562	

เรื่องแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการพยาบาลด้านการให้ยา

ระงับความรู้สึก	 ซ่ึงมีรองศาสตราจารย์	 ดร.จริยา	 วิทยะศุภร	 

เป ็นประธานคณะท�างานฯ	 ในการประชุมคร้ังที่ 	 2/2562	 

คณะท�างานได้พิจารณา	 (ร่าง)	 หลักสูตรดังกล่าว	 เป็นไปตาม 

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 หลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 พ.ศ.	 2560	 และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 พ.ศ.	 2560	 (มคอ.1)	

และ	มคอ.2	รายละเอียดของหลักสูตร	โดยจะจัดท�าเป็นหลักสูตร

ต้นแบบ	เสนอให้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบต่อไป					
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เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

 1.	จ่าหน้าซองไม่ชัด

 2.	ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า

 3.	ไม่ยอมรับ

 4.	ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

 5.	ไม่มารับตามก�าหนด

 6.	เลิกกิจการ

 7.	ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

 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


