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คำ�นำ�
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล
แก่สมาชิกสภาการพยาบาล หน่วยงาน และผูส้ นใจได้รบั ทราบ และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ สภาการพยาบาล
จึงได้รวบรวมและจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานในแต่ละรอบปีของสภาการพยาบาลมาอย่างสมํา่ เสมอและต่อเนือ่ ง
กิจกรรมที่สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญในปี พ.ศ. 2563 คือการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–๑๙ ทีม่ กี ารแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมีอนั ตรายร้ายแรง
มีจ�ำ นวนผูต้ ดิ เชือ้ และกลุม่ เสีย่ งเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลกรวมทัง้ ในประเทศไทย มีผลให้พยาบาลซึง่ เป็นบุคลากรสุขภาพด่านหน้า
ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการคัดกรองและให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
จำ�เป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ดิฉนั ในนามของคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล
มีความห่วงใยผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทกุ คนทีไ่ ด้รว่ มกันทุม่ เท เสียสละในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในสถานการณ์นอี้ ย่างดียงิ่ จึงได้จดั ทำ�และส่งสารแสดงความห่วงใย เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2563 ขอให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทกุ คน ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้มาตรฐานการปฏิบตั ิ เพือ่ การป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในรายที่ทราบและไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา หรือไม่ก็ตาม และได้มีการ
ออกประกาศแนวปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ รวมทั้ ง สภาการพยาบาลได้ เข้ า ร่ ว มโครงการอาสาสมั ค รแพทย์
และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด–19 อีกด้วย

คำ�นำ�
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖3 ฉบับนี้สภาการพยาบาลได้นำ�เสนอข้อมูลของสภาการพยาบาล แผนงาน และ
สรุปการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาลใน 6 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ และการบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กรเพือ่ ความเป็นเลิศ รวมทัง้ การสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
การดำ�เนินงานของสภาการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๖3 นี้ สำ�เร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือ
ร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน ผู้บริหารสำ�นักงานสภาการพยาบาล เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล และผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ทุ ก คน ที่ ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง ทุ่ ม เททั้ ง แรงกายแรงใจ
และสติปัญญา ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
และวิชาชีพเพื่อการบรรลุเป้าหมายสำ�คัญคือสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
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รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
เลขาธิการสภาการพยาบาล รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
เหรัญญิกสภาการพยาบาล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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ศ. เกียรติคณ
ุ
ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
กรรมการสภาการพยาบาล

นางศิรมิ า ลีละวงศ์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางบุษบา การกล้า
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.ปัทมา ทองสม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.สมพร เจษฎาญานเมธา
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวประหยัด ประภาพรหม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาววาณีรตั น์ รุง่ เกียรติกลุ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ.ภาวิดา พุทธิขนั ธ์
ผู้แทนสภากาชาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิงอมราภรณ์ หมีปาน

นาวาเอก (พิเศษ) หญิง
ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาอากาศเอกหญิง
ผศ.เจียงคำ� กังวล
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางปกฉัตร ชมภูทอง

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล
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ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ.ดร.นงนุช บุญยัง
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสทุ ธิพนั ธ์
ดร.จุรวี รรณ มณีแสง
ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผูแ้ ทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.สุปาณี เสนาดิสยั
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ นางกันติมาภรณ์ วิวฒ
ั น์ตระกูล
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.จงกลณี เรืองอัมพร
กรรมการสภาการพยาบาล

นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น
กรรมการสภาการพยาบาล

นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
กรรมการสภาการพยาบาล

นายวิทย์ มงคลวิสทุ ธิ์
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
กรรมการสภาการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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รายนามกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต
กรรมการที่ปรึกษา

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
กรรมการที่ปรึกษา

ดร.ดวงวดี สังโขบล
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคณ
ุ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา
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รายนามผู้บริหารสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี

รศ.สุปราณี อัทธเสรี

ผศ.ชุลพี ร เชาวน์เมธากิจ

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย

รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.อรพินธ์ เจริญผล

นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล

นางนวลขนิษฐ์ ลิขติ ลือชา

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางพิชชุดา วิรชั พินทุ

นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์

หัวหน้าสำ�นักงานฯ

รองหัวหน้าสำ�นักงานฯ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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รายนามที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.สุปาณี เสนาดิสยั
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา
ที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์
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ดร.ราศรี ลีนะกุล
ที่ปรึกษาด้านบริหารงานทั่วไป

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

รศ.ดร.สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ
โครงการเฉพาะกิจ

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
ผู้อำ�นวยการศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ ๑
สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำ�นาจหน้าที่ วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
โครงสร้างการบริหารงานของสำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล
แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจำ�ปี ๒๕๖๓
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สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้นำ�สังคม
ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

คุ้มครองผู้บริโภคจากบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผู้ให้บริการและระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และภาวะผู้นำ�แก่มวลสมาชิก
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการการพยาบาล
การผดุงครรภ์ และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ

อำ�นาจหน้าที่
1. ร ับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน
การศึกษาที่จะทำ�การสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำ�หรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทำ�การสอนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
5. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำ�หรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบัน
การศึกษาที่จะทำ�การฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำ�การสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕)
7. รบั รองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ตั รในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของสถาบันต่าง ๆ
8. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำ�นาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่น
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
9. ดำ�เนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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วัตถุประสงค์
1. ค วบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล การผดุ ง ครรภ์ หรื อ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
4. ช่วยเหลือ แนะนำ� เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล
การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
5. ให้ค�ำ ปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกีย่ วกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในประเทศไทย
7. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
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คณะกรรมการสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลดำ�เนินกิจการโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ ประกอบด้วยผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุขห้าคน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยหนึง่ คน ผูแ้ ทนทบวงมหาวิทยาลัย
สีค่ น (ปัจจุบนั เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม) ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานครหนึง่ คน ผูแ้ ทน
สภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการจากการเป็นผู้แทนหน่วยงาน
จำ�นวน ๑๖ คน
– ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๕ คน
– ผู้แทนกระทรวงกลาโหม๓ คน
– ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย๑ คน
– ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
๔ คน
(ปัจจุบันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
– ผู้แทนกรุงเทพมหานคร๑ คน
– ผู้แทนสภากาชาดไทย๑ คน
– นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ๑ คน

เลขาธิการ
สภาการพยาบาล
กรรมการ
และเลขานุการ

กรรมการ
จากการเลือกตั้ง
ของสมาชิก
จำ�นวน ๑๖ คน

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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โครงสร้างการบริหารงานของสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล แบ่งการบริหารงาน เป็นดังนี้
1. ฝ่ายบริหารกลาง
2. ฝ่ายกิจการพิเศษ
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม
7. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
8. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
9. ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑. ฝ่ายบริหารกลาง ประกอบด้วย
๑.๑	 งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
๑.๒ งานทรัพยากรบุคคล
๑.๓	 งานการประชุม
๑.๔ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต
๑.๕ งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
๑.๖	 งานนโยบายและแผนงาน
มีหน้าที่
1) บริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ ในสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
2) สนั บสนุนการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่ า ง ๆ ของสภาการพยาบาลให้ เ ป็ นไปตามอำ � นาจหน้ าที่
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
3) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
4) บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล
๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชดำ�ริ นโยบาย
ระดับสูง งานหนังสือ จดหมายข่าว งานพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ งานมูลนิธสิ ภาการพยาบาล และงานกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
1) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2) ดำ�เนินงานวิเทศสัมพันธ์
3) พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ
๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
1) รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
3) รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๕. ฝ
 ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีหน้าที่
1) พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2) พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guidelines : CNPG)
3) พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาวิชาชีพ
5) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำ�ทางการพยาบาล
6) งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด
๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม มีหน้าที่
1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอำ�นาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
2) ควบคุมความประพฤติของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่
ให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
4) ดำ�เนินการด้านนิติกรรม สัญญา และคดีพิพาท
๗. ฝ
 ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
มีหน้าที่
1) พัฒนาระบบการสอบ ประเมินความรู้ และจัดทำ�คลังข้อสอบ
2) บริหารจัดการการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์
3) ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
4) ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ มีหน้าที่
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
1) เป็นศูนย์ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล
2) กำ�หนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
3) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
4) ตรวจสอบและรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
5) กำ�หนดหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
6) จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
7) ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
8) ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
9) เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
10) ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) รายงานการดำ�เนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการพยาบาล
12) เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย
๙. ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย มีหน้าที่
พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
1) ด�ำ เนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล
2) สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของกลุ่มการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
3) พัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล
และผู้บริหารการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาพยาบาล
4) สร้าง/ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัยจริยธรรม และแนวปฏิบัติ
ทางจริยธรรม
5) ให้การปรึกษาด้านจริยธรรมแก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทางการพยาบาล
6) จัดทำ�/รวบรวมสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
7) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูบุคคลที่เป็นตัวอย่างด้านจริยธรรม หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านระบบ
และกลไกจริยธรรมทั้งของสถานบริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
8) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ป่วยเพื่อคุ้มครองผู้รับบริการด้านสุขภาพ
9) ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานของศูนย์จริยธรรมฯ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และประชาชน
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๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
1) ดำ�เนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย
2) บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3) สนับสนุนเทคโนโลยีและบำ�รุงรักษา
๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย มีหน้าที่
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนี้
๑)	ดำ�เนินการฝึกอบรมและสอบเพือ่ เป็นผูม้ คี วามรูห้ รือความชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์สาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒบิ ตั รแสดงความรู้
ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒)	กำ�หนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
สาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓)	ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจยั และความก้าวหน้าในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
4)	ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมทางวิชาการสำ�หรับสมาชิกของวิทยาลัย สมาชิก
สภาการพยาบาล ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และผู้สนใจ
๕)	เป็นศูนย์การติดต่อและแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการและอืน่ ๆ กับสถาบันการศึกษาพยาบาล สมาคม
หรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖)	ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิกของวิทยาลัย
๗)	ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของวิทยาลัยและสมาชิกพยาบาลสาขาวิชาอื่น ๆ ใน
ต่างประเทศ
๘) ออกบัตรประจำ�ตัวสมาชิก
๙) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1๐)	กำ�หนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รเกีย่ วกับความรูห้ รือความชำ�นาญเฉพาะทางและ
หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
1๑)	เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพือ่ ทราบและให้ขอ้ เสนอแนะเป็นประจำ�ทุกปี
1๒)	ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
ปฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ตามนโยบายของสภาการพยาบาลโดยประสานงานกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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ฝ่ายนิติการและ
การผดุงความเป็นธรรม
• งานกฎหมาย
• นิติกรรม สัญญา
• ระเบียบข้อบังคับ
• งานจริยธรรม/
ผดุงความเป็นธรรม
ฝ่ายบริหารกลาง
• งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ,
พัสดุ, อาคาร, ยานพาหนะ)
• งานทรัพยากรบุคคล
• งานการประชุม
• งานการเงินบัญชีและ
งบประมาณ
• งานทะเบียนสมาชิกและ
ใบอนุญาต
• งานนโยบายและแผน

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ม.๘(๓)(๔)(๖)(๗)
• งานรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
• งานรับรองหลักสูตรสาขา
พยาบาลศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเครือข่าย
• งานบริการสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและ
การตัดสินใจ (MIS)
• งานสนับสนุนเทคโนโลยี
และบำ�รุงรักษา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์
ม.๘(๕)(๖)
• งานพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง
• งานรับรองหลักสูตรและสถาบัน
การศึกษาต่อเนื่อง
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
ทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทย
ม.๗(๒)
• งานพัฒนาและส่งเสริม
จริยธรรมการประกอบ
วิชาชีพ
• งานคุ้มครองผู้บริโภค

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ม.๗(๒)(๓)(๔)
• งานพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
• งานพัฒนา CNPG
• งานพัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ
• งานเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
• งานผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด
• งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำ�ทาง
การพยาบาล

ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาต
ม.๘(๑)
• งานพัฒนาระบบการสอบและประเมินความรู้
• งานจัดการสอบ
• งานคลังข้อสอบ

ฝ่ายกิจการพิเศษ
• งานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• โครงการสนองพระราชดำ�ริ/นโยบายระดับสูง
• งานหนังสือ/จดหมายข่าว/งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
• มูลนิธิสภาการพยาบาล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ม.๗(๓)(๔)
• งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร
• งานวิเทศสัมพันธ์
• งานพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
ม.๘(๑)(๒)(๘)

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.)

คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
• ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
• ประเด็นปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
• พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

โครงสร้างสภาการพยาบาล
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แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. แ ผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

1.	เผยแพร่นโยบายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับ
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

1.๑	 ถ่ายทอดนโยบายจริยธรรมโดยการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ
	๑) น โยบายสภาการพยาบาลในการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
๒) นโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1.2	ติดตามผลการดำ�เนินงานองค์กรพยาบาลทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
จริยธรรมของสภาการพยาบาล

2.	องค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
มีระบบกลไกจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ

๒.๑	การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ องค์ ก รพยาบาลและสถาบั น
การศึกษาพยาบาล
2.2	โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
2.3	โครงการประกวดการพั ฒ นาระบบและกลไกจริ ย ธรรมโดย
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการ
พยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล
2.4	จัดทำ�ชุดโครงการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย”

3.	ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีพฤติกรรม
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม

3.1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี
สภาการพยาบาลเรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาล
ในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย”
3.2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับอาจารย์พยาบาล เรื่อง
“การจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลและ
การปฏิบัติการพยาบาล”
3.3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp
for Nursing Students” รุ่นที่ 2
3.4	 โครงการธนาคารความดี
3.5	 โครงการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรม (Moral Project)

4.	วางแผนการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์จริยธรรมทาง
การพยาบาลแห่งประเทศไทย

4.1	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล
เพื่อวางแผนการทำ�งาน/โครงการทุกกิจกรรม กำ�กับติดตาม
ให้มีการดำ�เนินงานตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

5. มีคลังความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล 5.1	จัดทำ�หนังสือเรือ่ ง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาล” จำ�นวน 5,000 เล่ม
6.	พัฒนากระบวนการดำ�เนินการทางกฎหมาย
และจริยธรรม

๖.1	กลั่นกรองและพัฒนาการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของสภาการพยาบาล
๖.2	 การสืบสวน – สอบสวน ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
๖.3 ดำ�เนินการด้านคดีความ
๖.4	 ดำ�เนินการด้านนิติกรรม สัญญา

๗.	พัฒนากระบวนการผดุงความเป็นธรรมแก่
๗.๑	ดำ�เนินการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนกรณีไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจาก
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การประกอบวิชาชีพ
๗.๒	โครงการประชุมวิชาการปี 2563 สภาการพยาบาล : การปกป้อง
และผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล จำ�นวน
5 ครั้ง ใน ๕ ภาค
๘.	พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐาน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘.๑	 การจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบและแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล

๒. แ ผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

๑.	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

๑.๑	โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำ�ปี ๒๕๖๓:
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน
๑.๒	โครงการประชุมวิชาการเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของผูแ้ ทนสภาการพยาบาล
ประจำ � จั ง หวั ด ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.3	โครงการพัฒนาสมรรถนะผูน้ �ำ เพือ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ
1.4	โครงการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 เรื่อง
การปรับเปลีย่ น การศึกษาพยาบาลในระบบสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง
(Transforming Nursing Education in a Changing Health
System) และจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา “ร่ า ง”
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำ�เสนอในที่ประชุม จำ�นวน 4 เรื่อง
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ
	 ๑) การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลใน
อนาคต (Transformative Education for Future
Nurses)
	  ๒) การประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองสถาบันเพื่อ
การพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล (Quality Assurance
and Accreditation for Nursing Institutional
Development)
	  3) Curriculum Design for Future Nurses and Health
System
	  ๔) การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
(Community Engaged Nursing Education)
1.5	จัดกิจกรรมโครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
	 ๑) ปฐมนิเทศบัณฑิตพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อ
พั ฒ นาสุ ข ภาพประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนตามรอย
สมเด็จย่าเรือ่ งสร้างจิตสำ�นึกบริการด้วยใจรัก พ.ศ. 2563
	  ๒) ปจั ฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลเพือ่
พั ฒ นาสุ ข ภาพประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
	  3) โครงการติดตามบัณฑิตพยาบาลจากโครงการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล

๒.๑	จัดสรรทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สำ�หรับสถาบันการศึกษาการพยาบาล และองค์กรพยาบาลที่
พัฒนาระบบและกลไกการพยาบาล (วิจัยองค์กร/สถาบัน)

๓.	จัดทำ�วารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้
และงานวิจัย

๓.1 การจัดทำ�วารสารสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 2563
๓.2	การจัดทำ�วารสาร Pacific Rim International Journal of
Nursing Research ประจำ�ปี 2563

๔.	จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล

๔.1	การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
และการผลักดันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์

5.	มีกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพและการ
ประกอบวิชาชีพ

5.1	การทบทวนและแก้ไขกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

6.	มีโครงการดำ�เนินการร่วมกับภาคี/องค์กร
วิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่นำ�ไปสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพ
และการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6.1	การประชุมและประสานความร่วมมือกับภาคีสภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ
6.2	 การประชุมและประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
6.3	การประสานความร่วมมือกับสำ�นักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ดำ�เนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลเพื่อการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
6.4	การประสานความร่วมมือกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ในการดำ�เนินการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
	 ๑) โครงการติดตาม กำ�กับ และประเมินคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 1
	  ๒) โครงการการเพิ่มศักยภาพของคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ที่เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6.5	การจัดทำ�ข้อเสนอเพื่อพิจารณากำ�หนดเป็นร่างระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563–2564

7.	มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
ในระดับนานาชาติ

7.1 การประชุมร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ

๓. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
๑.	รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทุกระดับ
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1.1 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.2	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก
	2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.3 การพิจารณาให้การรับรองหลักสูตร
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
	2) หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
1.4	การจัดพิมพ์หนังสือคูม่ อื การขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
และผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 จำ�นวน 1,000 เล่ม
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ
๑.๕	การทบทวนและแก้ ไขระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั บ รอง
สถาบันการศึกษา การให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๑.6	โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น “บัณฑิตศึกษาในยุค Digital
Technology”

๒.	พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง

2.๑	 การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
1) การรับรองสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ
๒) การรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น
3) การจัดทำ�หนังสือ/บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องสาขา
พยาบาลศาสตร์
	4) การจัดทำ�ชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนือ่ งทาง Internet
Online
2.2	 การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
2.3	การออกหนังสือรับรองเป็นผูผ้ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง

3.	ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1	การสอบและประเมินความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2563
3.2	การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ออกข้อสอบวัดความรูส้ �ำ หรับผูข้ อขึน้
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำ�ปี 2563
3.๓	 โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
3.๔	การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจำ�ตัวสมาชิก
ประจำ�ปี 2563

4.	ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต

4.1	การต่ออายุใบอนุญาต ต่อบัตรประจำ�ตัวสมาชิก และการอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจำ�ปี 2563

5.	พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้
เพื่อการออกหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

5.1	โครงการสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2563
5.2	โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2563
5.3	การออกวุฒบิ ตั ร หนังสืออนุมตั ิ แสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2563
5.4	การรับสมัครสมาชิกสามัญวิทยาลัยและการต่ออายุบัตรสมาชิก
ปี 2563

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ
5.5	การตรวจเยี่ยมสถาบันที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร
5.6	โครงการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563 ของวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง “การขับเคลื่อนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล และการผดุงครรภ์”

๖. รับรองสมรรถนะบุคคล
อาชีพพนักงานให้การดูแล

6.๑	จัดตัง้ องค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การ
ดูแล (Nurses’ aides/Care giver)
6.2	ทดสอบสมรรถนะเพื่อรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล

๔. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
เป้าหมาย
1.	ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล
และสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพการ
พยาบาล
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กิจกรรม/โครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพการพยาบาล
1.2	การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 200 ปี ของพยาบาลและผดุงครรภ์
พ.ศ. 2563
1.3	การจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำ�ปี 2563
1.4	 การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563
1.5	 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล
1.6	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line
@สภาการพยาบาล)
1.7 การผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
1.8	การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิชาชีพเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน และค้นคว้า
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล
1.9 การจัดทำ�จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 2563
1.10	 การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2562
1.11 การจัดทำ�หนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท

Annual Report 2020
Thailand Nursing and Midwifery Council

๕. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

1.	การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ
1.1 การบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล
ประสิทธิผล โปร่งใสเพื่อรองรับพันธกิจ 1.2	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสภาการพยาบาล
1.3 การบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง บำ�รุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
1.๔	การจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการ คณะ
ทำ�งาน ของสภาการพยาบาล
1.๕	การจัดทำ�ประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ประจำ�ปี 2563
1.6	การดำ�เนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล
2.	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สภาการพยาบาล สามารถใช้งานได้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน

2.1	การซ่อมบำ�รุงรักษาและพัฒนาอาคารนครินทรศรี และภูมทิ ศั น์สง่ิ แวดล้อม

3.	การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีความสมบูรณ์ทันสมัย ถูกต้อง
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

๓.๑	
3.2	
๓.3
3.4	

4.	การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และ
การเงินของสภาการพยาบาล
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

4.1 การจัดทำ�แผนงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจำ�ปี 2563
4.2	การบริหารจัดการด้านการเงินของสภาการพยาบาลให้เกิดประโยชน์สงู สุด
4.3 การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล

การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
การพัฒนาโปรแกรม Web application เพิ่มเติม
การบำ�รุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT
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ส่วนที่ ๒
ผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี ๒๕๖๓
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ด้านการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
ภารกิจสภาการพยาบาลในการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤต
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องตามจริยธรรม
ของวิชาชีพ เป็นวัตถุประสงค์สำ�คัญอย่างหนึ่งของสภาการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะด้านจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครอบคลุม
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ป ฏิบัติ อาจารย์พ ยาบาล และนั ก วิ จัย ทางการพยาบาล พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การสร้ า งองค์ ค วามรู้
ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล การวิจัยจริยธรรมและแนวปฏิบัติทางจริยธรรม รวมถึงสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ด้านจริยธรรมขององค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาลได้จัดตั้ง
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
เพื่ อ ดำ � เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล และดำ�เนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ดำ�เนินงานและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ได้รับการส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดนโยบายสภาการพยาบาล
ในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และนโยบายสภาการพยาบาลเรื่อง
การปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
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1.1 การประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครัง้ ที่ 6 ในวาระครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล
เรือ่ ง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผูร้ บั บริการทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2563
1.2 เผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรมบนเว็บไซต์สภาการพยาบาลในส่วนของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
๒. ส
 นับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล
และสถาบันการศึกษาพยาบาล
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากลไกเพือ่ ขับเคลือ่ นจริยธรรม
ขององค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล ดังนี้
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม จำ�นวน 14 แห่ง
2.2 จัดทำ�ชุดโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาระบบ
และกลไกจริยธรรมในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย” โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำ เนินโครงการย่อย
ดังนี้
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง “การสำ�รวจระดับประเทศด้านระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล” โดยเครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และโครงการวิจัยได้ผ่านการรับรอง
จริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล ของสภาการพยาบาล ดำ �เนิ นการวิ จัยโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ หัวหน้าพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบงานจริยธรรมขององค์กรพยาบาล
และหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย/หัวหน้างาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการอภิปรายผลและเขียนบทความวิจยั
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง “การดำ�เนินการขององค์กรพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพยาบาลประจำ�การ” โดยเครือ่ งมือวิจยั ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทาง
การพยาบาล ของสภาการพยาบาล
โครงการวิจัยย่อยที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการบริหารงานของหัวหน้า
หอผู้ป่วย” ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างเครื่องมือวิจัย
โครงการวิจัยย่อยที่ 4 เรื่อง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลประจำ�การ” ขณะนี้ได้จัดทำ�ร่างเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว รอการพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพ
โครงการวิ จั ย ย่ อ ยที่ 5 เรื่ อ ง “ประเด็ น ขั ด แย้ ง ทางจริ ย ธรรมและการตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรม
จากประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำ�การ” โดยเครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทาง
การพยาบาล ของสภาการพยาบาล

34

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020
Thailand Nursing and Midwifery Council

๓. พ
 ัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะ
ทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
3.1 จัดประชุมวิชาการเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล เรือ่ ง “สมรรถนะทางจริยธรรม
ของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชัน้ 4 สภาการพยาบาล มีผสู้ มัครเข้าร่วมประชุม 331 คน จึงต้องจัดแบ่งกลุม่ ประชุมเป็น 2 กลุม่ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีม่ คี วามต้องการการพัฒนาสมรรถนะทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ รักษาระยะห่างทางสังคม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกลุ่มที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ท่ีไม่
เคยผ่านการประชุมด้านจริยธรรมมาก่อน จำ�นวน 202 คน และกลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่เคยผ่านการ
ประชุมจริยธรรม และมีประสบการณ์ในการดำ�เนินงานด้านจริยธรรมมาก่อน จำ�นวน 129 คน ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทางการพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ จากทุกสังกัดทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมประชุม 8.57
หลังการเข้าร่วมประชุม 11.65 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และผลการประเมินตนเองเกีย่ วกับความตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
หลังจากการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 23.88 นอกจากนี้ผลการประเมินตนเองด้านความเข้าใจ ความเสี่ยงทาง
จริยธรรม และการจัดการความเสีย่ งทางจริยธรรมในการพยาบาล ความเข้าใจในวิธกี ารค้นหาคุณค่าและความกระจ่าง
ของคุณค่า ความเข้าใจประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางจริยธรรมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแก่ผรู้ บั บริการแต่ละช่วงวัย ความสามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
และการมีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมจริยธรรม พบว่าหลังการประชุมผูเ้ ข้าร่วมการประชุมประเมินตนเอง
ในทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 65–75
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3.2 โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล จัดพิธมี อบโล่และเข็มสภาการพยาบาลให้พยาบาล
ผูบ้ �ำ เพ็ญความดี ในงานประชุมวิชาการเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ 2 กันยายน 2563
โดยมีพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาลได้สง่ เหตุการณ์ท�ำ ความดี ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 25 เหตุการณ์
รวมเป็นพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาล จำ�นวน 32 คน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
ได้คัดเลือกเหตุการณ์ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล จำ�นวน 20 เหตุการณ์ มีพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษา
พยาบาลได้รับรางวัล จำ�นวน 26 คน ดังนี้
1) นางสาวกมลรัตน์
ตรีสุข
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2) นางกษมพร
สุวรรณชาตรี โรงพยาบาลหาดใหญ่
3) นางสาวกุสุมา
บุญรักษ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
4) นางสาวณัฐพร
ฉิ่งแก้ว
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
5) นางธนพร
ประสงค์
โรงพยาบาลชำ�นิ
6) นายธีรพงศ์
แบนประเสริฐ โรงพยาบาลวังทอง
7) นางนันทนิตย์
เหมทานนท์ โรงพยาบาลพระพรหม
8) นางบังอร
ชาญศิล
โรงพยาบาลชำ�นิ
9) นายบำ�เหน็จ
แสงรัตน์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
10) นางปรานี
สำ�เร็จดี
โรงพยาบาลชำ�นิ
11) เรือเอกหญิงปุณณิญาณ์
สิงหา
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
12) นางสาวพนิดา
กิราวัลย์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
13) นางสาวพิชชาพร
ด้วงชนะ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
14) นางสาวพิมพ์พิชชา
ราษฎร์นิยม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
15) นางมลิวัลย์
รัตยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
16) นางสาวรุจิรัตน์
ผัดวัน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
17) นางสาววรลักษณ์
เสมรอด
โรงพยาบาลทักษิณ
18) ร้อยตรีหญิงวราภรณ์
วรภัฎ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
19) เรืออากาศตรีหญิงศรัญญา ใจซื่อ
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
20) นางสีฟ้า
มงคลการุณย์ โรงพยาบาลปากพนัง
21) นางสาวสุภาพร
ชานุวัตร์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
22) นางสาวหฤทัย
บุญวัฒน์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
23) นางสาวอารุณี
มีมานะ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
24) นางสาวอุราภรณ์
เชยกาญจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3.3 โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของสถานพยาบาลและสถาบันการศึกษา
พยาบาล จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้นำ�เสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล” ในงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ 2 กันยายน
2563 โดยรางวัลประกวดผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล และ 2) การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล โดยมีองค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล
ส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล จำ�นวน 55 หน่วยงาน (57 ผลงาน)
สำ�หรับรางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลปี ๒๕๖๓ ไม่มีหน่วยงานส่งเข้าประกวด ทั้งนี้
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ได้คดั เลือกหน่วยงานทีผ่ า่ นการพิจารณาให้ได้รบั รางวัล 32 หน่วยงาน
(32 ผลงาน) คือรางวัลชนะเลิศ จำ�นวน 3 หน่วยงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำ�นวน 12 หน่วยงาน รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำ�นวน 10 หน่วยงาน และรางวัลชมเชย จำ�นวน 7 หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานที่
ได้รับรางวัลได้จัดทำ�โปสเตอร์เพื่อร่วมแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี
สภาการพยาบาล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
3) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
2) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3) คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำ�ปาง
4) คณะทำ�งานจริยธรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
5) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
6) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
7) ห น่ ว ยประสานงานการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบประคั บ ประคองและระยะท้ า ย ฝ่ า ยการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
8) หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
9) หอผู้ป่วยศัลยกรรม 530 โรงพยาบาลหาดใหญ่
10) หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
12) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางไทร
2) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำ�พูน
3) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองฉาง
4) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
5) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
6) หอผู้ป่วยนรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
7) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง 410 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
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8) ห อผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 งานการพยาบาล
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่
9) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย
1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมะการักษ์
2) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี
3) คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุม่ ภารกิจ
ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
(วัดไร่ขิง)
4) หน่วยตรวจพิเศษโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบ
ภายนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
5) หอผูป้ ว่ ยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 งานการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยพิเศษทัว่ ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
6) ห อผู้ ป่ ว ยหนั ก ศั ล ยกรรมทรวงอก หั ว ใจและ
หลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7) หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่
3.4 โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลจากการจัดประกวด
ผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล (Moral Projects)
ในงานประชุมวิชาการเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล
ในวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยเป็นผลงานของนักศึกษาพยาบาลที่
ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ethical Leadership Camp
for Nursing Students” สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2–3 เมื่อวันที่ 29–30 มิถุนายน 2562
มี ส ถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลส่ ง ผลงานประกวด จำ � นวนทั้ ง สิ้ น
13 แห่ง ๆ ละ 1 ผลงาน ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทาง
การพยาบาลได้ คั ด เลื อ กสถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาให้
ได้รบั รางวัล จำ�นวน 5 สถาบัน คือรางวัลชนะเลิศ จำ�นวน 1 สถาบัน
และรางวัลเกียรติบัตร จำ�นวน 4 สถาบัน ทุกผลงานของนักศึกษา
ได้จัดทำ�เป็นโปสเตอร์ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล
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ทั้งนี้จากการสอบถามสถาบันการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ทำ�ให้การส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดน้อย เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
ต่อการดำ�เนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการอบรมในปี 2562 ที่ผ่านมาบางส่วนเป็น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในปี 2563 ซึ่งมีภาระการเรียนค่อนข้างหนักและไม่สามารถทำ�กิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมในสถาบันการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง จากปัญหาอุปสรรคข้างต้นส่งผลให้คณะกรรมการศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลพิจารณาปรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมในปี 2563 เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการ
ศึกษาพยาบาลที่ได้รับรางวัล จำ�นวน 5 สถาบัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
รางวัลเกียรติบัตร
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
3.5 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 2 เรือ่ ง
“Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2015 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้าประชุม 52 สถาบัน
การศึกษา รวมจำ�นวน 104 คน
ผลการทดสอบความรูด้ า้ นจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการเข้าอบรม พบว่าคะแนนเฉลีย่
ก่อนเข้าร่วมอบรม 10.81 หลังการเข้าร่วมอบรม 13.65 จากคะแนนเต็ม 15
ผลตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการฯ บรรลุดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้ทุกข้อ ดังนี้
1) นกั ศึกษาพยาบาลร้อยละ 100 ตระหนักถึงความสำ�คัญของภาวะผูน้ �ำ ทางจริยธรรมในนักศึกษา
พยาบาล ในระดับมาก ถึง มากที่สุด
2) นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 84.70 รับรู้ว่ามีทักษะภาวะผู้นำ�ทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น
3) นกั ศึกษาพยาบาลร้อยละ 87.75 รับรูค้ วามสามารถของตนเองจากการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม
ในนักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
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คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลได้วางแผนติดตามการจัดทำ� Moral Projects ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในแต่ละสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ethical
Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 โดยจะประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษาจำ�นวน
52 สถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการประจำ�ปีด้านจริยธรรม ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2564 ต้นเดือนกันยายน 2564 ต่อไป
๔. พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านจริยธรรม
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลได้จัดทำ�หนังสือเรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล” มีเนื้อหาจำ�นวน 12 บท อยู่ระหว่างการพิจารณาวิพากษ์ของคณะกรรมการฯ ก่อนจัดพิมพ์
๕. สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการทำ�วิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมจริยธรรม
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากสภาการพยาบาลเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ในการทำ�วิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล สำ�หรับปี พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยด้าน
จริยธรรมทางการพยาบาล เป็นทุนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ทุนละ 10,000–15,000 บาท
ซึง่ มีหน่วยงานส่งโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนจำ�นวน 1 โครงการ และพิจารณาผ่านเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว
สำ�หรับผูไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 8 ทุน มีโครงการ
ทีด่ �ำ เนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อีก 5 โครงการ อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการเนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำ�ให้การดำ�เนินโครงการวิจัยเสร็จล่าช้ากว่ากำ�หนด

การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมาย
และจริยธรรม
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีอำ�นาจ หน้าที่ วัตถุประสงค์เพื่อการดูแลส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ประพฤติตนถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ กำ�หนด ปรับปรุง และให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำ�เนินการด้านผดุงความเป็นธรรมให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล
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ผลการดำ�เนินงาน
๑. พ
 ัฒนาปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาล ออกประกาศ
และคำ�สั่งสภาการพยาบาล
1.1 ออกข้อบังคับสภาการพยาบาล จำ�นวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
1) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน 2563
2) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม)) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน 2563
3) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 (ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง))
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน 2563
4) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2563
5) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่ พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2563
6) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2563
1.2 ออกประกาศสภาการพยาบาล จำ�นวน ๒๑ ฉบับ ประกอบด้วย
ประกาศเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
1) เรือ่ งแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับหมวกพยาบาลตามเครือ่ งหมายชุดปฏิบตั งิ านของพยาบาลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) เรือ่ งแนวปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 สำ�หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
3) เรื่องหลักเกณฑ์การจัดประชุมทางไกลและการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
4) เรื่องหลักการคัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย พ.ศ. 2563
5) เรื่องแนวทางการพยาบาลทางไกล (Tele–nursing)
ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ–ผลการสอบ
6) เรื่องเลื่อนการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่
21–22 มีนาคม 2563
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7) เรื่องเลื่อนการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 1–30 เมษายน 2563
8) เรือ่ งกำ�หนดการสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18–19 กรกฎาคม
2563
9) เรือ่ งกำ�หนดการสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2/2563 วาระพิเศษ วันที่ 29
สิงหาคม 2563
10) เรื่องกำ�หนดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
11) เรือ่ งกำ�หนดการสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
12) เรื่ อ งกำ � หนดการประเมิ น ความรู้ เ พื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
13) เรื่องผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำ�นาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
14) เรื่องผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
15) เรือ่ งรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิขอรับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 (สำ�หรับการเรียนการสอนในหลักสูตรอบรมพยาบาล
ขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร)
16) เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปีการศึกษา 2563
17) เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่องทั่วไป
18) เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำ�ปี 2563
19) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560–2564 (ฉบับที่ 8)
20) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560–2564 (ฉบับที่ 9)
21) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560–2564 (ฉบับที่ 10)
1.3 ออกคำ�สั่งสภาการพยาบาล จำ�นวน 192 ฉบับ
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๒. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย
1. (ร่าง) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
2. (ร่าง) กฎกระทรวงกำ�หนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
3. (ร่าง) กฎกระทรวงเรื่องการฝึกอบรมและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาลที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ....
4. (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
(ฉบับที่...) พ.ศ. ....
5. (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรียน (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ....
๓. งานด้านจริยธรรม
3.1 พิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1) เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน	 8	 เรื่อง
2) เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. 2563
จำ�นวน
19 เรื่อง
		
รวมจำ�นวน	27 เรื่อง
 รอผลคดีอาญา
จำ�นวน	  7 เรื่อง
 อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
จำ�นวน
11 เรื่อง
 ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
จำ�นวน	  9 เรื่อง (จำ�นวน 14 ราย)
• ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ		 5	 ราย
• ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน		  3 ราย
• ลงโทษภาคทัณฑ์		  1 ราย
• ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ		 4	 ราย
• เพิกถอนใบอนุญาตฯ 		  1 ราย
3.2 ลักษณะความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
1) ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
 ฐานปลอมแปลง แก้ไข ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ฐานปลอมแปลง แก้ไข ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนให้บุคคลอื่นที่มิได้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ กระทำ�การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ หรือแสดงด้วยวิธใี ด ๆ ให้ผอู้ นื่ เข้าใจว่าตนเป็นผูม้ สี ทิ ธิประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
2) ความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
3) ความผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ
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๔. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
4.1 งานด้านคดี
1) คดีปกครอง
เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. 2563
จำ�นวน	 2	 เรื่อง
เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. 2563
จำ�นวน	  1 เรื่อง
		
รวมจำ�นวน	  3 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำ�เนินการศาลปกครอง
จำ�นวน	 2	 เรื่อง
ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
จำ�นวน	  1 เรื่อง
2) คดีอาญาความผิดฐานปลอมแปลงใบอนุญาต
จำ�นวน	22	 เรื่อง
กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
จำ�นวน	  3 เรื่อง
กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลง มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
จำ�นวน 19 เรื่อง
4.2 งานด้านนิติกรรมสัญญา
จำ�นวน	  10	 เรื่อง
4.3 งานด้านให้คำ�ปรึกษาแก่สมาชิก
จำ�นวน
908	 เรื่อง
4.4 การเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการพิจารณาจัดทำ�กฎหมาย ลำ�ดับรองทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2559 (คณะที่ 1) จำ�นวน ๕ ครั้ง
2) คณะกรรมการพิจารณาจัดทำ�กฎหมาย ลำ�ดับรองทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2559 (คณะที่ 2) จำ�นวน ๙ ครั้ง
3) คณะกรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้บริการของ
สถานพยาบาลโดยใช้ระบบพัฒนาการแพทย์ทางไกล จำ�นวน ๙ ครั้ง
4) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการการแพทย์กา้ วหน้า จำ�นวน ๗ ครัง้
4.5 กระทำ�การในฐานะพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบใบอนุญาต ค้นหรือยึดเอกสารหลักฐานหรือสิง่ ของ
ที่อาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือดำ�เนินคดีอาญา กรณีมีการปลอมแปลง และ/หรือสวมสิทธิเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผิดกฎหมาย จำ�นวน ๔ ครั้ง
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การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก
สภาการพยาบาล
ด้วยปัจจุบนั ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เผชิญกับปัญหาทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้บริการ ผูบ้ งั คับบัญชา
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตที่คุกคามทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมาก
หากได้มีการช่วยสมาชิกสภาการพยาบาลที่เผชิญภาวะวิกฤตจากสื่อสังคมในขณะที่ยังไม่มีความผิดที่ประจักษ์นี้
ก็ จ ะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ในการช่ ว ยเหลื อ ผ่ อ นคลายความทุ ก ข์ ข องสมาชิ ก ได้ สภาการพยาบาลจึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็น
ในกรณีที่สมาชิกสภาการพยาบาล ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ กำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นธรรม ในหน่วยงานและวิชาชีพ รวมทั้งดำ�เนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
สภาการพยาบาลมอบหมาย

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
ได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ดำ�เนินการกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาลระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น
จำ�นวน 13 กรณี และยุติกรณีร้องเรียนได้ จำ�นวน 10 กรณี
๒. จัดประชุมวิชาการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและ
ผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและ
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กฎหมายในการประกอบวิชาชีพทีส่ ามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผใู้ ช้บริการและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบ
วิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำ�ความรู้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำ�ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็น
วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถกู ร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้
ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำ�นวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คน ดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไตรบัญญัตกิ ลุ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน ๙๓ คน
ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องพลับพลึง อาคารผูป้ ว่ ยนอกชัน้ ๕ โรงพยาบาลพุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน ๗๖ คน
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน ๙๑ คน

การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปฏิบตั งิ านให้บริการอย่างมีมาตรฐาน จึงได้ก�ำ หนดมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ นำ�สู่การปฏิบัติตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544 และเนือ่ งจากบริบทด้านสุขภาพของประชาชนมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับ
การพยาบาลมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีมากขึ้น สภาการพยาบาลจึงได้พัฒนาและออกประกาศ
สภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) และมาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery
Standards) ในปี พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานของบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทที่ นั สมัยเป็นปัจจุบนั
ทั้งบริการในชุมชนและสถานบริการด้านสาธารณสุข และดำ�เนินการอื่น ๆ เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง
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ผลการดำ�เนินงาน
ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาล ได้ดำ�เนินการพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. ท
 บทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากร
พยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพประเภทต่าง ๆ
คณะทำ�งานทบทวนหลักเกณฑ์ขดี ความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ
ประเภทต่าง ๆ ได้นำ�เสนอเกณฑ์อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่าในหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเตรียมบุคลากรและจัดอัตรากำ�ลัง รวมไปถึงการจัดบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ
การพยาบาลในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับของโรงพยาบาล คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบเกณฑ์อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่า
ในหน่วยบริการสุขภาพ ตามที่คณะทำ�งานเสนอ ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการเพื่อประกาศใช้ ประกอบด้วย
1. อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่าในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ
2. อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่าในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร
3. อั ต รากำ � ลั ง บุ ค ลากรพยาบาลขั้ น ตํ่ า ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ โรงพยาบาลระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
โรงพยาบาลตติยภูมิ และโรงพยาบาลทุติยภูมิ
4. สัดส่วนพยาบาลเฉพาะทางต่อหน่วยบริการสุขภาพแต่ละระดับ และพยาบาลที่มีความชำ�นาญพิเศษ
เฉพาะทาง
๒. แ นวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
(Nursing Guideline for Triage in Emergency Patient)
สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อจัดทำ�
แนวทางการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน พัฒนาแนวปฏิบัติ และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ตามนโยบายสภาการพยาบาล เมือ่ ปี พ.ศ. 2561 คณะทำ�งานฯ ได้ด�ำ เนินการกำ�หนดหัวข้อแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฉุกเฉิน
จำ�นวน 4 หัวข้อหลัก 25 แนวปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ 2) แนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลสำ�หรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3) แนวปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
และ 4) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลสำ�หรับการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2562 ได้น�ำ ร่างแนวปฏิบตั ิ 3 หัวข้อหลัก
จำ�นวน 15 เรื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพยาบาลกว่า 800 คน ในการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาล
ฉุกเฉิน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21–22 มีนาคม 2562 และในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้รว่ มขับเคลือ่ นนโยบาย “บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณภาพ”บูรณาการพร้อมกับกระทรวงสาธารณสุข
ทีน่ �ำ ร่อง “ห้องฉุกเฉินคุณภาพ” ใน 21 โรงพยาบาล ซึง่ การคัดแยกผูป้ ว่ ยฉุกเฉินเป็นส่วนสำ�คัญของนโยบายดังกล่าว
โดยกำ�หนดให้คุณภาพการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ต้องคัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะทำ�งาน จึงได้เร่งรัดให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (Nursing Guideline
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for Triage in Emergency Patient) และหลักสูตรการฝึกอบรมการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนให้
พยาบาลฉุกเฉินมีสมรรถนะในการคัดแยกและตอบสนองนโยบายคุณภาพพยาบาลห้องฉุกเฉินข้างต้น คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแนวปฏิบัติและมี
มติเห็นชอบแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเรือ่ งการคัดแยกผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุม
ครัง้ ที่ 6/2563 เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2563 โดยคำ�แนะนำ�ของผูแ้ ทนแพทยสภา และผูแ้ ทนสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เห็นชอบให้ประกาศหลักการคัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย พ.ศ. 2563 เพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน ให้ได้รบั การรักษาพยาบาลเพือ่ ป้องกันการเสียชีวติ หรือการรุนแรงขึน้ ของการบาดเจ็บ
หรืออาการป่วยนั้นได้อย่างทันท่วงที ประกาศลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยจัดลำ�ดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย
เป็น 5 ระดับ ตามหลักการดังนี้
1. ผู้ป่วยระดับ 1 ได้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็น
ภยันตรายรุนแรงอย่างยิ่งยวดต่อการรอดชีวิต
2. ผูป้ ว่ ยระดับ 2 ได้แก่ ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินอันเกิดจากการได้รบั บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึง่ จำ�เป็นต้อง
ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันภาวะดังต่อไปนี้
ก. ภยันตรายรุนแรงต่อการทำ�งานของระบบอวัยวะสำ�คัญ
ข. ภาวะคุกคามต่อการทำ�งานของอวัยวะสำ�คัญ
ค. อันตรายที่อาจเกิดต่อผู้อื่น
3. ผู้ป่วยระดับ 3 ได้แก่ ผู้ป่วยอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยเฉียบพลันโดยไม่มี
ภาวะคุกคามถึงชีวติ หรือการทำ�งานของระบบอวัยวะสำ�คัญในขณะนัน้ แต่หากรอรับการรักษาพยาบาลตามสิทธิหรือ
ในเวลาทำ�การปกติแล้วอาจทำ�ให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นรุนแรงขึ้นได้
4. ผู้ป่วยระดับ 4 ได้แก่ ผู้ป่วยอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยที่รุนแรงน้อยและไม่มี
ภาวะคุกคามต่อชีวิตหรือการทำ�งานของระบบอวัยวะสำ�คัญ สามารถรอรับการบริการสาธารณสุขตามสิทธิได้
โดยไม่ทำ�ให้อาการรุนแรงขึ้นหรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมา
5. ผู้ป่วยระดับ 5 ได้แก่ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสาธารณสุข โดยไม่มีภาวะใดตาม (1) (2) (3) และ (4)
ซึ่งอาจมีภาวะดังต่อไปนี้
1) ติดตามผลการรักษาพยาบาล หรือมีอาการซึ่งหายเองได้ หรือไม่มีอาการ
2) เข้ารับบริการอื่นอันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ
3) มารับบริการเพื่อผู้อื่น
4) ขอรับบริการสาธารณสุขอื่น
๓. แนวทางการพยาบาลทางไกล (Tele–nursing)
สภาการพยาบาลมีนโยบายในการสนับสนุนระบบบริการพยาบาลทุกรูปแบบที่ให้การพยาบาลแก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความตระหนักในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพตนเองได้ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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ทำ�ให้มีความจำ�เป็นที่ต้องพัฒนาระบบบริการการพยาบาลทางไกลเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสำ�หรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2563 เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จึงออกประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งแนวทาง
การพยาบาลทางไกล (Tele–nursing) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ไว้ดังนี้

“การพยาบาลทางไกล (Tele–nursing)” หมายความว่า การพยาบาลและการผดุงครรภ์เพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษา
และแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับสุขอนามัยภายใต้กรอบความรูแ้ ห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยนำ�ระบบดิจทิ ลั
มาใช้ ในการบริการ ทั้งนี้ โดยความรับผิดชอบของผู้ ให้การพยาบาลทางไกล
“ผู้ ให้การพยาบาลทางไกล” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
และปฏิบัติงานในสถานพยาบาล มีความรู้และทักษะการพยาบาลทางไกลตามที่ สภาการพยาบาลกำ�หนด
“ผู้รับการพยาบาลทางไกล” หมายความว่า บุคคลที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องและหรือต้องการการดูแล
ระยะยาว จากสถานพยาบาล

แนวทางปฏิบัติการให้การพยาบาลทางไกล
๑. ต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ให้การพยาบาลทางไกล และผู้รับการพยาบาลทางไกลภายใต้มาตรฐาน
สารสนเทศของสถานพยาบาลนั้น
๒. ประเมินผู้รับการพยาบาลทางไกลโดยการทบทวนจากประวัติสุขภาพเดิม และประเมินภาวะสุขภาพ
เพิ่มเติม
๓. วิเคราะห์ขอ้ มูลและวินจิ ฉัยการพยาบาล โดยประเมินอาการและความรุนแรง ความเสีย่ ง ข้อจำ�กัดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ และเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลประกาศ
๔. วางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๕. บันทึกการพยาบาลที่ให้แก่ผู้รับการพยาบาลทางไกล
๖. ประเมินผลการให้การพยาบาลทางไกล
๗. ประสานการส่งต่อเมื่อประเมินแล้วพบว่าผู้รับการพยาบาลทางไกลควรไปรับบริการในสถานพยาบาล
ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับอาการหรือปัญหาสุขภาพของผู้รับการพยาบาลทางไกล
8. การปรึกษาระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์กับบุคลากรสาธารณสุขอื่น
ที่มีกฎหมายอื่นกำ�หนดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ถือว่าเป็นการพยาบาลทางไกล
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๔. แ นวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในการร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนให้มีการรับรองสิทธิของบุคคลในการทำ�หนังสือ
เจตนาไว้ล่วงหน้าที่ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือ
เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เนื่องจาก
พยาบาลเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดมีบทบาทสำ�คัญอย่างมากในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยระยะท้าย สภาการพยาบาล
จึงได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานพิจารณาแนวทางการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ดงั กล่าว
โดยคณะทำ�งานฯ ได้จดั ทำ�ร่างประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งแนวทางการปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิต (มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๑. ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รบั หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตจากผู้รับการพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ แจ้งให้
แพทย์ผู้ให้การรักษาทราบและพิจารณาหนังสือแสดงเจตนาฯ ดังกล่าว
1.1 กรณีแพทย์รับหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ประกอบแผนการรักษาพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลฯ บันทึกไว้ในบันทึกทางการพยาบาล โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับการพยาบาล
และเก็บสำ�เนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน
1.2 กรณีแพทย์ไม่รับหนังสือแสดงเจตนาฯ แพทย์จะเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลการคืนหนังสือแสดงเจตนาฯ
2. ผู้รับบริการขอทำ�หนังสือแสดงเจตนาฯ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ดำ�เนินการดังนี้
2.1 จัดให้ผรู้ บั บริการพบแพทย์ผใู้ ห้การรักษาเพือ่ ให้แพทย์ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดทำ�หนังสือแสดงเจตนาฯ
และการจัดทำ�หนังสือแสดงเจตนาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานโดยผูจ้ ดั ทำ�ไม่ใช่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ
2.2 บันทึกข้อมูลไว้ในบันทึกทางการพยาบาล โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับบริการ
และเก็บสำ�เนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ผูป
้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล รวมถึงผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ถกู ต้องตามมาตรฐานและกฎหมายข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาลดำ�เนินการในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ดังนี้
๑. ก
 ารประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำ�ปี ๒๕๖๓ :
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน
จากการปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพของประเทศทีม่ งุ่ เน้นให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
นั้น พยาบาลนับเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่สำ�คัญในการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
โดยให้บริการพยาบาลแบบองค์รวมต่อประชาชนทุกกลุม่ วัย ทัง้ ในภาวะทีส่ ขุ ภาพดี เสีย่ ง หรือเจ็บป่วย รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
การพยาบาลทีใ่ ช้ความรู้ ความสามารถ ประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ ภายใต้ขอบเขต
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกจากนีพ้ ยาบาลยังมีบทบาทหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ
ของประชาชนอีกด้วย สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรทีใ่ ช้อ�ำ นาจรัฐในการควบคุม และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพฯ
ของพยาบาลที่ได้มาตรฐาน คุ้มครองประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ และความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการ
ได้มกี ารดำ�เนินการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว โดยกำ�หนดนโยบายต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
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กำ�หนดมาตรฐานและแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสาขาการพยาบาลทีส่ �ำ คัญ รวมทัง้ การออกประกาศสภาการพยาบาล
ด้านนโยบายและแถลงการณ์ในประเด็นสำ�คัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และการคุ้มครองประชาชน
เพื่อเป็นการสื่อสารทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการพัฒนาวิชาชีพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของประชาชน และการดำ�เนินการที่สำ�คัญของสภาการพยาบาล ระหว่างสภาการพยาบาลกับสมาชิก และผู้แทน
สภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด ซึง่ เป็นการเสริมเติมเต็มความรูด้ า้ นการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตวิชาชีพ การคุม้ ครอง
ประชาชนด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของพยาบาล รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแก่สภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ
สภาการพยาบาลได้จดั ให้มกี ารประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเป็นประจำ�ทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�ำ เนินการ
ใน ๔ เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ ๒ เขตสุขภาพที่ ๔ เขตสุขภาพที่ ๗ และเขตสุขภาพที่ ๑๓ สำ�หรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สภาการพยาบาล มีแผนจัดการประชุมให้ครบทุกเขตสุขภาพ แต่เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำ�ปี ๒๕๖๓ :
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน ได้เพียง 2 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 5
กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวิชาการ “สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน” จำ�นวน 2 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 558 คน ประกอบด้วยผู้แทนสภาการพยาบาล จำ�นวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6
และสมาชิกสภาการพยาบาลจำ�นวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 91.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
●●ครัง
้ ที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่จงั หวัด กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร จัดประชุมระหว่างวันที่ 5–6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม จั ง หวั ด นครปฐม มี ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จำ � นวน 307 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
สภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด จำ�นวน 30 คน และสมาชิกสภาการพยาบาลจำ�นวน 277 คน
●●ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่จังหวัด ชัยนาท กำ�แพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
จั ด ประชุ ม ระหว่ า งวั น ที่ 26–27 ตุ ล าคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 5 อาคาร 100 ปี สาธารณสุ ข
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 251 คน ประกอบด้วย
ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด จำ�นวน 18 คน และสมาชิกสภาการพยาบาล จำ�นวน 233 คน
การประเมินผลการประชุมจากแบบประเมินความพึงพอใจในการดำ�เนินโครงการทัง้ 2 ครัง้ มีความพึงพอใจ
การสามารถนำ�ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.02
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กิจกรรมที ๒ 
่ การประชุมผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด มีผแู้ ทนเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 48 คน
จากเขตสุขภาพที่ 5 จำ�นวน 30 คน และเขตสุขภาพที่ 3 จำ�นวน 18 คน เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายสภาการพยาบาล
การรับรู้บทบาทของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด การสื่อสารกับสมาชิกและการประสานงานกับสภาการ
พยาบาล สิ่งที่ต้องการให้สภาการพยาบาลสนับสนุน และข้อจำ�กัดในการดำ�เนินงานของผู้แทน ผลการดำ�เนินงาน
ทีผ่ า่ นมาของผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด แผนการดำ�เนินงานทีท่ า้ ทายของผูแ้ ทน ในปี พ.ศ. 2563–2565
และที่ ป ระชุ ม ได้ ส รุ ป ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการกำ � หนดหั ว ข้ อ แผนการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ โดยกำ�หนดให้ทกุ จังหวัดจัดทำ�แผนและรายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนและวัตถุประสงค์ทกุ ปี
ในต้นเดือนมกราคม ประกอบด้วย
1. พัฒนากลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
๑.๑ ประชุมสมาชิกสภาการพยาบาลของจังหวัดเพื่อสื่อสารนโยบาย กิจการของสภาการพยาบาล
และรับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิก
๑.๒ สื่อสาร แจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สำ�คัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลต่อสภาการพยาบาล
๒. สนับสนุนกิจกรรมของสภาการพยาบาล ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
๒.๑ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (วันที่ 21 ตุลาคม)
๒.๒ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล (วันที่ 12 พฤษภาคม)
๒.๓ ร่วมประชุมวิชาการที่จัดโดยสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
๒.๔ จัดระบบรายงานสถานการณ์/สรุปผลการดำ�เนินงานต่อสภาการพยาบาล
๓. การจัดระบบข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
๓.๑ การจัดระบบข้อมูลสมาชิกของจังหวัด (สมาชิกที่ปฏิบัติงาน เกษียณอายุ และสมาชิกที่เสียชีวิต)
๓.๒ จัดระบบตรวจสอบให้สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๔. ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
๔.๑ ประชุมชีแ้ จงนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานการพยาบาลทีก่ �ำ หนดโดยสภาการพยาบาลแก่สมาชิก
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
๔.๒ ติดตามและรายงานการขับเคลือ่ นนโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานการพยาบาลของสภาการพยาบาล
ในจังหวัด
๔.๓ เยี่ยมและให้กำ�ลังใจพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ในฐานะผู้แทนสภาการพยาบาล
กิจกรรมที่ 3 การเยี่ยมติดตามการดำ�เนินงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล โดยเยี่ยม 2 แห่ง ได้แก่
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโพรงมะเดือ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
มีพยาบาลจาก รพ.สต. ต่าง ๆ ในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 20 คน
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านวัดไทร อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 27 ตุลาคม
2563 มีพยาบาลจาก รพ.สต. ต่าง ๆ ในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 24 คน
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สาระการเยี่ยมประกอบด้วย
1. รับฟังการดำ�เนินงานบริการพยาบาลของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. และให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนางานบริการรักษาพยาบาลและบริการอื่นของ รพ.สต.
๒. อภิปรายและตอบข้อซักถามในประเด็นสำ�คัญดังนี้
๒.๑ การเปลีย่ นตำ�แหน่งของผูอ้ �ำ นวยการ รพ.สต. ปัจจุบนั พยาบาลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ �ำ นวยการ
รพ.สต. ต้องเปลี่ยนตำ�แหน่งจากพยาบาลวิชาชีพมาดำ�รงตำ�แหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นตำ�แหน่งบริหาร
๒.๒ หากพยาบาลได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนนักเรียน กรณีที่นักเรียนมีอาการแพ้ หรือบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือในการรับวัคซีน ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมาย
๒.๓ การเจาะเลือดเพือ่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารใน รพ.สต. ไม่มนี กั เทคนิคการแพทย์เจาะเลือด
ให้พยาบาลวิชาชีพทำ�แทน คนทำ�จะมีความผิดเกี่ยวกับการก้าวล่วงวิชาชีพอื่นหรือไม่
๒.๔ หากพยาบาลจะเข้าร่วมคลินิกชุมชนอบอุ่นต้องทำ�อย่างไร
๒.๕ ผู้อำ�นวยการ รพ.สต. ตำ�แหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข อยากให้เปลี่ยนตำ�แหน่งเป็น
พยาบาลวิชาชีพจะเป็นไปได้หรือไม่
๒.๖ ปัญหาที่พบ
๑) สัดส่วนรับผิดชอบพยาบาลต่อประชากร ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บ้านเรือนกระจาย
2) มีปัญหาผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตที่บ้านสูง ปัจจัยจากการปฏิบัติงานของ Caregiver ทำ�ให้
ผู้ป่วยตายจากเหตุไม่สมควรตาย
๓) พยาบาลต้องรับผิดชอบทำ�เรือ่ งการเงิน เวชภัณฑ์ ยา และพัสดุ หากทำ�ในเวลาทำ�งานทำ�ให้
ไม่สามารถให้บริการการพยาบาลได้ ต้องแก้ไขโดยนำ�งานดังกล่าวมาทำ�ต่อหลังเลิกงานหรือทำ�ในเวลากลางคืน
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๒. ก
 ารประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจำ�จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 9–10 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ ๔ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ผแู้ ทนสภาการพยาบาล
ประจำ�จังหวัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในจังหวัด ให้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัด ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 117 คน ประกอบด้วยประธานผูแ้ ทนสภาการพยาบาล
ประจำ�จังหวัด จำ�นวน 63 คน ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านทีส่ �ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด จำ�นวน 54 คน
สาระการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องสภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาล กฎหมาย
วิชาชีพ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ บูรณาการนิเทศงานการพยาบาลเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล
การผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการอภิปรายเรื่องความคาดหวัง
และบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้แทนสภาการพยาบาล
ประจำ�จังหวัด

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

55

Annual Report 2020
Thailand Nursing and Midwifery Council

๓. โ ครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล มีแนวคิดว่าผูบ้ ริหารทางการพยาบาลจำ�เป็นต้องมีการพัฒนา
ภาวะผู้นำ�ด้านวิชาการที่จะสร้างเสริมสมรรถนะให้เป็นผู้นำ�วิชาชีพการพยาบาล ด้วยพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากร
ที่มีจำ�นวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพและรับผิดชอบการดูแลผู้รับบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีความเข้าใจ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงและความต้องการด้านสุขภาพทีซ่ บั ซ้อน และมีความรูค้ วามสามารถ มีความรับผิดชอบ
ในงานพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทีย่ อมรับของผูร้ บั บริการ
และสหวิชาชีพ ดังนัน้ การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้เป็นผูน้ �ำ วิชาการทางการพยาบาล จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญเป็นอย่างยิง่
ในระบบบริการสุขภาพ
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา การบริการและ
การวิจยั เพือ่ ให้พยาบาลวิชาชีพมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้บริการพยาบาลไทยก้าวสูก่ ารเป็น
บริการชัน้ นำ�ระดับนานาชาติดว้ ยการสร้างเสริมศักยภาพผูน้ �ำ ทางการพยาบาลในทุกระดับให้สามารถนำ�การเปลีย่ นแปลง
ในระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชนและผู้รับบริการ จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�ทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสำ�หรับพยาบาลวิชาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�ทางการพยาบาล ให้สามารถสร้าง
ผลงานวิชาการในการช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยใช้รปู แบบและวิธกี ารพัฒนาทีห่ ลากหลาย
รายละเอียดสาระความรู้ของโครงการ แบ่งเป็น ๔ โมดูล
●●โมดูล ๑ สมรรถนะผู้นำ�ทางการพยาบาล เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดและความสำ�คัญของผู้นำ�ทาง
การพยาบาลและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ สมรรถนะของผู้นำ�ทาง
การพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การวิเคราะห์และการประเมินสมรรถนะผู้นำ�ทางการพยาบาล
และการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ การประเมินและการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้นำ�ทางวิชาการ
●●โมดู ล  ๒ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและการพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย นโยบาย
และระบบสุขภาพโลก และสุขภาพระดับประเทศ เป้าหมายสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ (service plan) และการนำ�นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ โมเดลคุณภาพของระบบบริการ
สุขภาพ (Quality of health care model) และแนวคิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการพยาบาล (Health and
nursing outcomes) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่สนใจ
เพื่อกำ�หนดรูปแบบ และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
●●โมดู ล  ๓ ผู้ นำ � กั บ สมรรถนะทางวิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย
แนวคิดสมรรถนะทางวิชาการ ความสำ�คัญของการวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู้ การใช้หลักฐานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและการพยาบาล แนวคิด จริยธรรมการวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ การวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาล การทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นและอ่านงานวิจัย การเขียน
กรอบแนวคิดและการออกแบบโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน แนวคิดการวัด การพัฒนาเครื่องมือ และตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม การแปล
ความหมายค่าสถิติ และการใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ การอภิปรายผล การนำ�ผลการวิจยั ไปใช้เพือ่ พัฒนาบริการ
สุขภาพและการพยาบาล
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โมดูล ๔ โครงการปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ/โครงการวิจัย เนื้อหาประกอบด้วย ดำ�เนินการ
โครงการเพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ การปฏิบัติการตามโครงการครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล
การสรุปผล การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ การนำ�ผลลัพธ์ไปใช้ การเขียนรายงานการดำ�เนินโครงการฯ
●●

การดำ�เนินงานโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะ ๖ เดือนแรก เดือนละ
๑ สัปดาห์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓–เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ครั้ง ณ สภาการพยาบาล
๒. ปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลด้วยตนเอง
ภายใต้ค�ำ แนะนำ�ของ Mentors ระยะ ๖ เดือนหลัง ณ โรงพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัดของผูเ้ ข้ารับการอบรม ตัง้ แต่
เดือนเมษายน–เดือนกันยายน ๒๕๖๔
ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓–เดือนกันยายน ๒๕๖๔
ตารางเวลากำ�หนดร่วมกิจกรรมโครงการฯ เดือนละ ๑ สัปดาห์ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙–๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓	
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓–๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑–๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕–๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๓. ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๕–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๒–๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำ�นวน ๕๔ คน ตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาล ๑๖ คน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
พยาบาล ๕ คน รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาล ๕ คน หัวหน้าหน่วยงานเฉพาะสาขา ๕ คน โรงพยาบาล
จังหวัด ๖ คน นักวิชาการสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑ คน หัวหน้าหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน ๖ คน พยาบาล
วิชาชีพจากสถาบันเฉพาะทาง ๑๐ คน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่ง
ที่ไม่หมดอายุ
๒. ดำ�รงตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
๓. ดำ�รงตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีผผู้ า่ นเกณฑ์คดั เลือกเข้าอบรมจำ�นวน ๓๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล ๑๕ คน
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาล ๒ คน รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาล 5 คน หัวหน้าหน่วยงานเฉพาะสาขา
8 คน
เกณฑ์การประเมินผล
๑. มีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำ�นวนชั่วโมงที่กำ�หนด
๒. รายงานผลการถอดบทเรียนสมรรถนะผู้นำ�วิชาชีพการพยาบาล
๓. ผลงานวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
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การอบรมครัง้ ที ๑ 
่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะผูน้ �ำ
ทางการพยาบาล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การถอดบทเรียน
ผูบ้ ริหารการพยาบาล โดยเชิญวิทยากร คือ ผูน้ �ำ วิชาชีพการพยาบาล ๖ ท่าน
ประกอบด้วย นายกสภาการพยาบาล และอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นการพยาบาล
มาเล่าประสบการณ์ความสำ�เร็จของการพัฒนาวิชาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์
แนวคิดและความสำ�คัญของผู้นำ�ทางการพยาบาลและความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการของพยาบาลวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ สมรรถนะของผูน้ �ำ ทางการพยาบาล
เพือ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ผเู้ ข้าอบรมวิเคราะห์ถอดบทเรียน และ
ประเมินสมรรถนะผู้นำ�วิชาชีพการพยาบาล การวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการ การประเมิน และนำ�มาสังเคราะห์เป็นความรูเ้ กีย่ วกับความสำ�เร็จ/ปัญหา
ในการพัฒนาวิชาชีพ เพือ่ การวิเคราะห์หาจุดพัฒนาสมรรถนะของตนเองต่อไป
การอบรมครั้งที่ ๒  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารการ
พยาบาลเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจากนโยบายมาสู่การปฏิบัติการ เนื้อหาประกอบด้วย นโยบาย
และระบบสุขภาพโลก และสุขภาพระดับประเทศ เป้าหมายสุขภาพ ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ และการนำ�นโยบายสู่การปฏิบัติ โมเดล
คุณ ภาพของระบบบริก ารสุขภาพ (Quality of health care model)
และแนวคิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการพยาบาล (Health and nursing
outcomes) เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับ
สูงด้านการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับหัวหน้าพยาบาล
หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน และให้ ผู้ เข้ า อบรมทำ � กิ จ กรรมกลุ่ ม วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
ความต้องการ และแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล ด้านสุขภาพ
ของกลุ่มประชากรที่สนใจเพื่อจัดทำ�โครงการพัฒนาบริการพยาบาลในองค์กร
ของตนเองตามใบงาน (Concept paper)
การอบรมครัง้ ที ๓ 
่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารการพยาบาล
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบบริการพยาบาล โดยใช้
ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและผลงานวิจยั การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
ปัญหาทางการพยาบาล บอกความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาเพื่อใช้
ออกแบบพัฒนาโครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาล มีการเสริมสร้างทักษะ
การสืบค้นองค์ความรูท้ ตี่ อ้ งใช้ในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล โดยวิทยากร
จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และให้
ผู้ รั บ การอบรมทำ � กิ จ กรรมกลุ่ ม สื บ ค้ น เลื อ ก อ่ า นวรรณกรรมเพื่ อ สรุ ป
องค์ความรู้ และแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลด้านสุขภาพของ
กลุ่มประชากรที่สนใจเพื่อจัดทำ�โครงการพัฒนาบริการพยาบาลในองค์กรของ
ตนเอง พร้อมการนำ�เสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ Facilitators

58

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020
Thailand Nursing and Midwifery Council

๔. ก
 ารจัดทำ�หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำ�แหน่ง
พยาบาลระดับชำ�นาญการพิเศษ (ระดับ ๘)
จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพ และความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้ต้องมีการเตรียม
บุคลากรพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทางให้มที กั ษะการพยาบาลขัน้ สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินกิ ในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ
สภาการพยาบาลในฐานะองค์ ก รวิ ช าชี พ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หานี้ แ ละร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินิกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
โดยเน้นการเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบัตกิ ารพยาบาลจริงกับผูร้ ับบริการ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำ�นาญด้านการพยาบาลเฉพาะกลุม่ หรือเฉพาะโรค ทัง้ ในด้าน
1) การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะโรค 2) การจัดการเชิงระบบ 3) การจัดการด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน
นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชำ�นาญการพิเศษเฉพาะทาง จะต้องมีคุณสมบัติ
การเป็นพยาบาลสำ�หรับสังคมในศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการ สถานการณ์ นโยบาย วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งในระดับหน่วยงาน ชุมชน และศาสตร์ที่มีความเป็นพลวัตอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบันและอนาคต
เพือ่ ใช้ในการเพิม่ คุณภาพการพยาบาล เพิม่ ศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขทีต่ นเองปฏิบตั งิ านอยู่ สภาการพยาบาล
จึงดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสูต่ �ำ แหน่งพยาบาลระดับชำ�นาญการพิเศษ (ระดับ 8)
ในการดูแลผู้รับบริการการพยาบาลเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค ให้มีสุขภาวะที่ดี ตามบริบท สังคมวิถี และวัฒนธรรม
พยาบาลวิชาชีพสามารถเติบโตเป็นระดับชำ�นาญการและชำ�นาญการพิเศษเฉพาะราย สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
มีผลงานเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงต่อไป
๕. ก
 ารฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate
Residency Training
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training ชื่อเดิมคือ
การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา (Post Baccalaureate Residency Training) คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ในการประชุมครัง้ ที่ 9 /2563 เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เปลีย่ นชือ่ เพือ่ ให้
ผู้ผา่ นการอบรมได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบ ก.พ. เรือ่ งกำ�หนดตำ�แหน่งและเงินเพิม่ สำ�หรับตำ�แหน่งที่มเี หตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่องกำ�หนดตำ�แหน่งและเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบการอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางที่เน้นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะการพยาบาลทั่วไป และทักษะ
การพยาบาลเฉพาะทางในสาขาทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยการเข้าร่วมโครงการอบรมในหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน
จริงตามความต้องการของหน่วยงานในรูปแบบการปฏิบัติงานประจำ� ควบคู่การฝึกอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เน้นผลลัพธ์ (outcome based) ตามสมรรถนะทีห่ ลักสูตรกำ�หนดในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยไม่ตอ้ งลาอบรม
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เต็มเวลา การอบรมรูปแบบนีด้ �ำ เนินการตามแนวคิดของ Benner และกรอบแนวคิดบันไดความก้าวหน้าของพยาบาล
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้มีความชำ�นาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องเป็นระบบตั้งแต่สำ�เร็จการศึกษา
ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันของสถานพยาบาลและสถาบันการศึกษา โดยมีองค์กรวิชาชีพร่วมกำ�กับให้การดำ�เนินการ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้พยาบาลจบใหม่สามารถให้การพยาบาล
โดยตรงแก่ผรู้ บั บริการเฉพาะกลุม่ เฉพาะโรคได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าและคงอยูใ่ นวิชาชีพ
ได้นาน คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต้นแบบแล้ว 13 สาขา จำ�นวน 22 หลักสูตร
ดังนี้
๑. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และแขนงย่อย 5 หลักสูตร
1.1 การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป
1.2 การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท
1.3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต
1.4 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
1.5 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
๒. สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์และแขนงย่อย 4 หลักสูตร
2.1 การพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป
2.2 การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต
2.3 การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท
2.4 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
๓. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและแขนงย่อย 3 หลักสูตร
3.1 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3.2 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
3.3 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ติดยาและสารเสพติด
๔. สาขาการผดุงครรภ์
๕. สาขาการพยาบาลเด็ก
๖. สาขาการพยาบาลชุมชน
๗. สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๘. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
๙. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
๑๐. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
๑๑. สาขาการพยาบาลจักษุ
๑๒. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก
๑๓. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาสูตรต้นแบบอีก 4 หลักสูตรคือ (1) การพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตเด็ก (2) การพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (3) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด และ (4) การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช
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ปี พ.ศ. 2563 มีโรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate
Residency Training จำ�นวน 4 โรงพยาบาล มีผู้เข้าอบรมแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้
๑. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จัดฝึกอบรม 11 สาขา อบรมรุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2561) จำ�นวน 167 คน รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2562) จำ�นวน 126 คน
รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2563) จำ�นวน 76 คน รวม 369 คน
๒. โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม 11 สาขา
อบรมรุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2562) จำ�นวน 347 คน รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2563) จำ�นวน 392 คน รวม 739 คน
๓. โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม 1 สาขา รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2563) จำ�นวน 41 คน
4. โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดฝึกอบรม 11 สาขา
รุ่นที่ 1 ในปี 2564
๖. ก
 ารพัฒนาระบบการผลิตและกำ�ลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
สภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินโครงการการจัดทำ�รูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2560
เป็นต้นมา ด้วยการสำ�รวจสถานการณ์การสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากทุกสถาบันการศึกษาพยาบาล และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสถานการณ์ ให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการนำ�การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่อเป็นข้อมูลนำ�ไปพัฒนารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติจริง มีการพัฒนารูปแบบการบรรจุการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเผยแพร่ให้ทกุ สถาบันการศึกษาพยาบาลนำ�ไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรฯ ของแต่ละสถาบัน
ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2563 มีผลการดำ�เนินงานดังนี้
๖.๑ ผลิตสือ่ การสอนทีส่ ามารถแบ่งปันให้สถานศึกษาอืน่ นำ�ไปประยุกต์ใช้ในสาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ชิน้ งาน
คือ

(๑) สื่อการเรียนการสอน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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(๒) สื่อการสอนเสมือนจริง
เรื่องการบริหารยาสำ�หรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

(๓) สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการพยาบาลจิตเวช
สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๖.๒ รายงานผลของหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๖.๓ รายงานประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ของบัณฑิต
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
๗. การกำ�หนดบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์
จากสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีการออกพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศให้สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้อง
ดำ�เนินการภายใต้เงือ่ นไข กฎระเบียบต่าง ๆ ทีอ่ อกโดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกฎหมาย
ยังอนุญาตให้หน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีศ่ กึ ษาวิจยั หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการ
ทางเกษตรกรรมเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย สามารถครอบครองกัญชาได้เพือ่ การศึกษาวิจยั จึงมีหลาย ๆ หน่วยงาน
ร่วมมือกันผลิตและวิจัย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มกัญชาทางการแพทย์เป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนา
ระบบบริการ (Service Plan) อีกทั้งมีนโยบายเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ
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สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะทำ�งานการจัดทำ�ร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์
เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเสนอร่างนโยบาย และ/หรือ บทบาทของพยาบาลกับการใช้
กัญชาทางการแพทย์ โดยปี พ.ศ. 2562 ได้จัดทำ�หนังสือ “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำ�หรับพยาบาล”
และในปี พ.ศ. 2563 ได้จัดทำ�แบบทดสอบท้ายบทของหนังสือดังกล่าวเพื่อให้พยาบาลสามารถนำ�ไปศึกษาและ
ทำ�แบบทดสอบในการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ได้ นอกจากนี้ยังได้ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตร
การอบรมพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์และนโยบายของการใช้กญ
ั ชา
ทางการแพทย์ ประโยชน์จากการใช้ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจเกิดขึน้ อันตรกิรยิ า การคัดกรอง
การบริหารยาตามแผนการรักษา การให้ค�ำ ปรึกษาแก่ผใู้ ช้ และแนวปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สารสกัดกัญชา เพือ่ ให้
พยาบาลมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่
ให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าพยาบาลที่ผ่านการอบรม
เป็นผูท้ ส่ี ามารถให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย โดยกำ�หนดจัดการอบรม
ระหว่างวันที่ 22–24 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลราชวิถี
๘. ก
 ารประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่
ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินิก”
สภาการพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
“พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสูร่ ะบบผูม้ ปี ระสบการณ์สงู ด้านการพยาบาลเชิง
คลินกิ ” เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาข้าราชการพลเรือน สายงานพยาบาลวิชาชีพ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ ในการสร้างทักษะ นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนำ�เสนอผลงาน
วิชาการพยาบาล ของผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก มีหัวหน้า
พยาบาลกว่า 200 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ
“สภาการพยาบาลกับการสนับสนุนความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ” ด้วย
สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญกับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรในระบบสาธารณสุ ข ที่ มี จำ � นวนมากที่ สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 70 โดย
สภาการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการพัฒนาและรับรอง
หลั ก สู ต รด้ า นการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ และได้ ม าตรฐาน
พร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทางเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ ความรู้
ความสามารถให้กับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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๙. ก
 ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถาบันผลิตพยาบาล
สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพัฒนาพยาบาลผดุงครรภ์ให้มี
สมรรถนะในการทำ�หน้าที่ การสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ต้องเริม่ พัฒนาตัง้ แต่การศึกษา
พยาบาลในระดับปริญญาตรี จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบัน
ผลิ ต พยาบาล ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ศู น ย์ น มแม่ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยการสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ดำ�เนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำ�แนวคิด
“ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกิจกรรมวิชาชีพ” (Entrustable Professional Activities; EPA) มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีเป้าหมายเพื่อกำ�หนด
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ให้ชดั เจน เนือ้ หาสาระสอดคล้องกับสมรรถนะและข้อจำ�กัดของเวลาในการจัดการเรียนการสอน
จัดหาสื่อที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย และวัดประเมินผลที่สะท้อนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล
ในปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาลร่วมกับมูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
“การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ ๔ สภาการพยาบาล เพือ่ เป็นเวทีรบั ฟังการบรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการจัดการ
ศึกษาเพือ่ บัณฑิตให้ปฏิบตั ภิ ารกิจในความรับผิดชอบได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะในรายวิชาการพยาบาลเด็ก การพยาบาลมารดา–ทารก และการผดุงครรภ์ เพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกที่ทันสมัย มีความชัดเจนในสาระจำ�เป็นที่ต้องสอนทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่มีเวลาสอนจำ�กัด มีสื่อที่เหมาะสม และมีการวัดประเมินสมรรถนะบัณฑิตได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป็นการวางรากฐานการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้ปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี
ผูบ้ ริหาร/ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาลทุกแห่ง ทัว่ ประเทศ
จำ�นวน 200 คน
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ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้
อาทิ พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “บทบาทมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสภาวิชาชีพในการสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่” รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
บรรยายเรือ่ ง “การเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่: Competency VS. Entrustable Professional Activity
(EPA)” พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช บรรยายเรื่อง “สื่อตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
โดยมี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร และ รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นำ�เสนอแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชีแ้ จงและร่วมดำ�เนินการ
วิพากษ์แนวทางการจัดการสอนดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เหล่าทัพ สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันเอกชน เพือ่ นำ�ผลการวิพากษ์ทไ่ี ด้ไปพัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป
๑๐. โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สภาการพยาบาลได้จัดทำ�โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และพัฒนาบทบาทของพยาบาล พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
สำ�หรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพชุมชน มีระยะเวลาในการดำ�เนินโครงการ ๓ ปี ตั้งแต่
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563–15 กรกฎาคม 2566 โดยในปี ๒๕๖๓ มีกิจกรรมประกอบด้วย
๑๐.๑. การประชุมปรึกษาหารือเรื่อง “การเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” เพื่อ
บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิ เมื่อวันที่
30 ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาศักยภาพพยาบาล
ในการทำ�หน้าที่บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ เชื่อมโยงกับ
ระบบบริการปฐมภูมิ สนับสนุนการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำ�เภอ รวมทัง้ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการผลิตและการพัฒนาพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพ จำ�นวน
13 เขตสุขภาพ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการและร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น
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๑๐.๒ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ศกั ยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมแิ ละ
ระบบสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 22–23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา–พลตรีหญิง
คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ สภาการพยาบาล เพือ่ ค้นหาพืน้ ทีต่ น้ แบบการดูแลสุขภาพชุมชนทีต่ อบสนองปัญหาสุขภาพ
และกลุม่ ประชากรตามบริบทของปัญหาและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน วิเคราะห์ศกั ยภาพของพืน้ ทีใ่ นการร่วมขับเคลือ่ น
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำ�เภอ และกลไกการจัดการด้านสุขภาพของแต่ละพืน้ ที่ และพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมแิ ละระบบสุขภาพชุมชน มีผเู้ ข้าร่วมประชุม จำ�นวน 70 คน เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลเขตสุขภาพ จำ�นวน 13 เขตสุขภาพ และพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานบริการปฐมภูมิ ครอบคลุม
13 เขตสุขภาพ เขตละ 3–5 พื้นที่ ผลลัพธ์จากการประชุมสามารถสรุปบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนโดยหน่วยบริการปฐมภูมิ จำ�นวน 34 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ
จะพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำ�เนินงานในระบบบริการปฐมภูมิต่อไป
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การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมทางการพยาบาล
ด้วยสภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
การพยาบาลของประเทศทีม่ คี วามเข้มแข็ง จะสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ี เพิม่ พูนคุณภาพชีวติ ของประชาชน
จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�วิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงาน
๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสนับสนุนการสร้างงานวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยการวิจยั ที่
ดำ�เนินการจะต้องเป็นงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมุง่ เน้นให้เกิดเป็นรูปแบบและแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในทุกบริบทการบริการ
สุ ข ภาพและการบริก ารพยาบาล โดยคำ�นึง ถึ ง จริ ย ธรรมต่ อ ผู้ ถู ก วิ จัย และนั ก วิ จัย สภาการพยาบาลจึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ความเห็นชอบการดำ�เนินโครงการวิจยั ของ
สภาการพยาบาลหรือโครงการทีส่ ภาการพยาบาลมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงานวิจยั และโครงการวิจยั ของหน่วยงานอืน่
ทีจ่ ะขอดำ�เนินการทีส่ ภาการพยาบาลหรือขอรับทุนสนับสนุนจากสภาการพยาบาล ซึง่ มีผลการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
1.1 จัดทำ�วิธีดำ�เนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOPs) เป็นการจัดทำ�คู่มือ
วิธีการดำ�เนินการเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยในคนของสภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทาง
การพยาบาล สภาการพยาบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ�ร่างฉบับสมบูรณ์
1.2 จัดทำ�หลักเกณฑ์แนวปฏิบตั สิ �ำ หรับผูว้ จิ ยั ในการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจยั โดยสอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมสากลสำ�หรับการวิจัย
๑.๓ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ทัง้ ด้านระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการดำ�เนินการวิจยั จริยธรรมการวิจยั
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยที่เสนอให้พิจารณา เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกกลุ่ม จำ�นวน 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย 7 ชุดโครงการวิจัยย่อย ดังนี้
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ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

(๑)

การติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (A Follow up
Study of the Rational Drug Use Pedagogical Development
for the Bachelor of Nursing Science Program)

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

(๒)

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(A Confirmatory Factor Analysis of Competency in
Rational Drug Use of Nursing Graduates)

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข

(๓)

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
บัณฑิตพยาบาลปีการศึกษา 2561 และ 2562 (A Comparison
of the Competency in Rational Drug Use of Nursing
Graduates between Academic Years B.E. 2561 and 2562)

นางนฤมล เหล่าโกสิน

(๔)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิต
พยาบาล (Factors Relating to the Nursing Graduates'
Competency in Rational Drug Use)

นาวาโทหญิง ดร.กนกเลขา สุวรรณพงษ์

(๕)

การติดตามผลของการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (A Follow up
Study of the Development of Nurse Faculty for Rational
Drug Use Instruction in Bachelor of Nursing Science)

นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

(๖)

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำ�หรับการศึกษาพยาบาล (A Systematic
Review on Rational Drug Use Instructions for
Baccalaureate Nursing Education)

ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

(๗)

การพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริงเรื่องการบริหารยาสำ�หรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (A Development of Virtual Reality
Media on Drug Administration for Bachelor of Nursing
Science Students)

ดร.เมทณี ระดาบุตร

(๘)

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการ
ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
พยาบาลจิตเวช สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(A Development of Interactive Media about Rational Drug
Use in Psychiatric Nursing for Bachelor of Nursing Science
Students)
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๒. สนับสนุนผูป
้ ระกอบวิชาชีพในการทำ�วิจย
ั ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมจริยธรรม
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยจัดสรรทุนเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบวิชาชีพในการทำ�วิจยั ด้านจริยธรรมทางการ
พยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัย จำ�นวน 8 ทุน มีโครงการที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการ อีก 5 โครงการอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ทำ�ให้การดำ�เนินโครงการวิจัยเสร็จล่าช้ากว่ากำ�หนด
สำ�หรับปี พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล เป็นทุนพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ่งมีหน่วยงานส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจำ�นวน 1 โครงการ
ซึง่ โครงการวิจยั ได้ผา่ นการพิจารณาโครงการวิจยั จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
แล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ทางการพยาบาล (IRB) จากสภาการพยาบาล จึงจะได้รบั ทุน
ตามเงื่อนไข
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำ�ดับ
(๑)

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

ปัจจัยเชิงเหตุและเชิงผลที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของอาจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
พยาบาลในการปลูกฝังอบรมนักศึกษาพยาบาลให้ไม่ทนต่อการทุจริต วิทยาลัยพยาบาลตำ�รวจ
โครงการวิจัยดำ�เนินการแล้วเสร็จตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 2563

(๒)

บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำ�งานตามการรับรู้ของพยาบาล
นางพจนา วงศ์สว่างศิริ
วิชาชีพและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง โรงพยาบาลห้วยยอด
โครงการวิจัยดำ�เนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์บทความวิจัย

(๓)

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติการ พยาบาลของพยาบาลอนามัยชุมชนในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ

เรือเอกหญิง ดร.วิภานันท์ ม่วงสกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการวิจัยดำ�เนินการแล้วเสร็จตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี
ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม ๒๕๖๓
(๔)

ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้

นางสาวธิดาจิต มณีวัต
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(๕)

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนาฏยา เอื้องไพโรจน์
โรงพยาบาลนครพิงค์

(๖)

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์กับพฤติกรรม นางสาวมณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์
จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุทเ่ี ข้ารับการรักษา โรงพยาบาลชัยนาท
ในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยนาท
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

69

Annual Report 2020
Thailand Nursing and Midwifery Council

ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

(๗)

มุมมองของผู้สูงอายุต่อการบอกความจริงของความเจ็บป่วยและ
การช่วยยืดชีวิตเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

นางสาวสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๘)

ผลการบูรณาการจริยธรรมในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลต่อ
ความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอริยา ดีประเสริฐ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำ�ดับ
(๑)

โครงการวิจัย
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการสื่อสารด้วยสติระหว่าง
พยาบาลจิตเวชกับผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

หัวหน้าโครงการวิจัย
นางบุญพา ณ นคร
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

๓. การเตรียมการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗
ในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาลแต่งตัง้ คณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทาง
การพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges,
and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era)” เพือ่ ทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยการ วางแผน
และสนับสนุนให้การจัดการประชุม ในปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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การจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
แถลงการณ์ และการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือต่าง ๆ
๑. ส
 ภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลสภาพปัญหาการขาดแคลนอัตรากำ�ลัง
ของพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสาธารณสุขไทยและข้อเสนอแนะ
การแก้ไขต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
สภาการพยาบาล นำ�โดย รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีห่ นึง่ พร้อมด้วย ดร.กฤษดา แสวงดี
กรรมการทีป่ รึกษาสภาการพยาบาล ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีส่ อง ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อนำ�เสนอข้อมูลสภาพปัญหาการขาดแคลนอัตรา
กำ�ลังของพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสาธารณสุขไทย และข้อเสนอการแก้ไข เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม หมายเลข 2205 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ วุฒิสภา
สภาการพยาบาลได้นำ�เสนอภาพรวมสภาพปัญหาการขาดแคลนอัตรากำ�ลังของพยาบาลวิชาชีพในระบบ
บริการสาธารณสุขไทย โดยชีใ้ ห้เห็นถึงปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลต่อการสูญเสียพยาบาลจากระบบบริการสุขภาพ ซึง่ ได้แก่
1) การไม่มตี �ำ แหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ และการจ้างงานทีไ่ ม่เป็นธรรม 2) ภาระงานทีห่ นักเกินไป การรับภาระงาน
แทนบุคลากรอืน่ โดยไม่มกี ฎหมายรองรับ 3) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นธรรม 4) ความก้าวหน้าในวิชาชีพน้อย การถูกกีดกัน
การเข้าสู่ตำ�แหน่งบริหาร พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1) พิจารณาการบรรจุพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ และพิจารณาเงินเดือนขั้นตํ่า
ที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้
2) เสนอให้กระทรวงการคลังทบทวนค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนตามพืน้ ทีข่ องกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างวิชาชีพ
3) ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้เป็นธรรมกับภาระงานและความรับผิดชอบ
4) พิจารณาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยกำ�หนดให้พยาบาลวิชาชีพเลื่อนไหลเป็นระดับชำ�นาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญได้ทุกตำ�แหน่ง
5) เปิดโอกาสให้ทกุ วิชาชีพได้รบั การพิจารณาเป็นผูบ้ ริหารทุกระดับ โดยพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถ
6) สง่ เสริมสนับสนุนให้พยาบาลทีอ่ อกไปจากระบบบริการให้กลับเข้าสูร่ ะบบ เช่น สนับสนุนให้คลินกิ พยาบาล
เป็นเครือข่ายบริการกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการสุขภาพ
การเปิดสถานบริการผู้สูงอายุ
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นอกจากนี้สภาการพยาบาลยังได้เน้นยํ้าว่าประเด็นการขาดแคลน
อัตรากำ�ลังของพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสาธารณสุขไทยไม่ใช่ปัญหา
เฉพาะของวิชาชีพเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของระบบสุขภาพและการพัฒนา
สุขภาพของประชาชนของประเทศ ผู้กำ�หนดนโยบายด้านสุขภาพจึงควรให้
ความสำ�คัญกับการกำ�หนดนโยบาย การลงทุนในการผลิตพัฒนาและธำ�รง
รักษาพยาบาลไว้ในระบบสุขภาพ รวมทั้งการรับพยาบาลใหม่เข้าทำ�งาน
เพื่อให้ประเทศมีกำ�ลังคนพยาบาลที่มีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในจำ�นวนทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ การเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทัง้ นีโ้ ดยมีแรงจูงใจทีเ่ พียงพอทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมให้ถกู สุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
ในการทำ�งาน โดยในที่ประชุมได้มีการให้ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
อย่างกว้างขวาง และได้เสนอให้สภาการพยาบาลเข้าร่วมทำ�งานในการจัดทำ�
แผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข ซึ่งจะทำ�ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบต่อไป
๒. ส
 ภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการผลิต
และพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ
แก่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
สภาการพยาบาลนำ�โดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย ผศ.อังคณา
สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ดร.ราศรี ลีนะกุล ทีป่ รึกษาประจำ�สภาการพยาบาล รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถือ่ นนาดี และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 301 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เพือ่ นำ�เสนอข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนด้าน
สุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้แทนจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผูแ้ ทนสภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมให้ขอ้ มูลด้วย โดยสภาการพยาบาล
ได้น�ำ เสนอภาพรวมความต้องการการบริการสุขภาพปฐมภูมขิ องประชาชน สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ซึง่ ได้แก่
การกำ�หนดอัตรากำ�ลังพยาบาล การให้บริการสุขภาพปฐมภูมใิ นปัจจุบนั ทำ�ได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของความต้องการ
ของประชาชน และเมื่อวิเคราะห์จำ�นวนพยาบาลที่ต้องการในพื้นที่ปฐมภูมิยังขาดกำ�ลังคนกว่า 43,753 คน และ
ด้วยการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเป็นไปได้ยากที่จะจัดการกำ�ลังคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้
สภาการพยาบาลได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในเรือ่ งการเตรียมพยาบาลวิชาชีพระดับปฐมภูมิ
และการจัดการระบบและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีส้ ภาการพยาบาล
ยังได้เน้นยํา้ ว่าประเด็นปัญหาการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพเพือ่ ตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นปัญหา
ทีม่ ผี ลโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนของประเทศ ผูก้ �ำ หนดนโยบายด้านสุขภาพจึงควรให้ความสำ�คัญกับ
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การกำ�หนดนโยบายที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณในการเตรียมบุคลากรสายสุขภาพที่เพียงพอในระดับปฐมภูมิ
และการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอันที่จะร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๓. ก
 ารออกข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลตามข้อกำ�หนดในการรักษาโรคเบือ
้ งต้น และการให้ภม
ู ค
ิ ม
ุ้ กันโรค
ตามพระราชบัญญัตว
ิ ช
ิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
สืบเนือ่ งจากการทีส่ �ำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ “คลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์”
เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพ ทำ�ให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยภารกิจของคลินกิ การพยาบาลและผดุงครรภ์เน้นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค รวมถึงการบริการผู้ป่วยนอก เช่น การฉีดยา การทำ�แผล และการเปลี่ยนสายให้อาหาร ตลอดจน
ให้บริการเยีย่ มบ้าน บริการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นร่วมกับทีมสหวิชาชีพ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงการรักษาโรคเบือ้ งต้น
ซึง่ ในปีนส้ี ภาการพยาบาล และ สปสช. จะเชิญชวนให้คลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมโครงการให้มากขึน้
แต่พบว่ามีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพตามข้อกำ�หนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและ
การให้ภมู คิ มุ้ กันโรค พ.ศ. 2545 ข้อ 6 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 10 และข้อ 11 ได้ก�ำ หนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ กระทำ�การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามข้อกำ�หนด
ในการรักษาโรคเบือ้ งต้น และการให้ภมู คิ มุ้ กันโรคได้จะต้องรับการศึกษา/อบรมตามหลักสูตรทีส่ ภาการพยาบาลกำ�หนด
และต้องขึน้ ทะเบียนเป็นผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น)
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และคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2557–2561 ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2561 มีมติให้ความเห็นชอบคูม่ อื เกณฑ์การตรวจมาตรฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานพยาบาลประเภท
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานบริการที่ไม่มีผู้ป่วยค้างคืน กำ�หนดคุณสมบัติ
ของผูข้ ออนุญาตเปิดคลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ซึ่งเป็น
ข้อกำ�หนดที่เกินบทบัญญัติตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2540
“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โดยการกระทำ�ต่อไปนี้
1) การสอน การแนะนำ� การให้คำ�ปรึกษาและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
2) การกระทำ�ต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อม เพือ่ การแก้ปญ
ั หาความเจ็บป่วย
การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟื้นฟูสภาพ
3) การกระทำ�ตามวิธีที่กำ�หนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค
4) ช่วยเหลือแพทย์กระทำ�การรักษาโรค
หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง สามารถให้การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อกำ�หนดในการรักษาโรคเบือ้ งต้นและ
การให้ภมู คิ มุ้ กันโรค พ.ศ. 2545 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 สภาการพยาบาลจึงแต่งตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ�ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คณะทำ�งานได้ยกร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ..... เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการกระทำ�หรือการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนในขอบเขตการปฏิบัติ โดยกำ�หนด
ข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการปฏิบัติเฉพาะสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย ๔ หมวด มีทั้งหมด ๓๕ ข้อ ดังนี้
หมวด ๑ บททั่วไป ประกอบด้วย คำ�นิยามต่าง ๆ
หมวด ๒ การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ส่วนที่ ๑  การพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ กระทำ�การพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ สอง
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ให้กระทำ�การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามแผนการ
พยาบาล
ส่วนที่ ๒  การทำ�หัตถการ กระทำ�การพยาบาลโดยการทำ�หัตถการตามขอบเขตที่กำ�หนด

74

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020
Thailand Nursing and Midwifery Council

หมวด ๓ การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
ให้กระทำ�การประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำ�หนดของสภาการพยาบาลในการรักษาโรค
เบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
หมวด ๔ การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
ส่วนที่ ๑  การพยาบาลก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ให้การผดุงครรภ์แก่หญิงและครอบครัว เมื่อต้องการ
มีบุตรก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์
ส่วนที่ ๒  การพยาบาลระยะคลอด ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ จะกระทำ�การผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายทีต่ ง้ั ครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติ
ตลอดจนการดูแลมารดาและทารกแรกเกิด
ส่วนที ๓ 
่ การพยาบาลมารดาและทารก ระยะหลังคลอด การให้การพยาบาลมารดาหลังคลอดอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะภาวะตกเลือดหลังคลอด และหรืออาการอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่วนที่ ๔  การวางแผนครอบครัวและการคัดกรองมารดาทารก
ส่วนที่ ๕  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่มารดา ทารก เด็ก
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มี
มติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. ..... และให้ฝ่ายนิติการฯ ดำ�เนินการเสนอร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาลเพือ่ ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ซึง่ สภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ลง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๕๓ ง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๔. น
 โยบายการกำ�หนดอัตราค่าบริการทางการพยาบาล–ผดุงครรภ์
(Nursing Service)
การจัดทำ�อัตราค่าบริการพยาบาล–ผดุงครรภ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดอัตราค่าบริการพยาบาล–
ผดุงครรภ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์
การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดง
ตามมาตรา 32 (3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4.1 ค่ารักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ (Drugs
and Medical Supplies, Hospital Medical Expenses) หมวดข้อย่อย ฑ. ค่าบริการทางการพยาบาล–ผดุงครรภ์
(Nursing Services)
สภาการพยาบาลจึงมีนโยบายการกำ�หนดอัตราค่าบริการทางการพยาบาล–ผดุงครรภ์ (Nursing Service)
โดยได้นำ�ข้อมูลชั่วโมงการให้บริการต่อหน่วยบริการ (Nursing Hour per episode of service) และสัดส่วน
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ผูใ้ ห้บริการ (Skill Mix) มาจากคณะทำ�งานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากสภาการพยาบาล ประกอบด้วย (1) คณะทำ�งาน
ทบทวนหลักเกณฑ์ขดี ความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรการพยาบาลในหน่วยบริการต่าง ๆ และ (2) คณะทำ�งาน
ทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรการพยาบาลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
ในส่วนของข้อมูลเรื่องการประเมินความต้องการการดูแลด้านการพยาบาลของผู้ป่วย นำ�มาจากข้อมูล
ที่มาจากระบบ TrendCare ที่ใช้ในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย (Ward Acuity HPPD per Patient Type
Calendar year 2562) รวมทัง้ ข้อมูลการเปรียบเทียบชัว่ โมงการให้บริการของผูป้ ว่ ยแต่ละประเภท ของโรงพยาบาล
ที่ใช้ระบบ TrendCare (TrendCare Projected Benchmark Ranges for 2020) มาประกอบการอ้างอิงการ
คำ�นวณต้นทุนทางการพยาบาล (Nursing Cost) ต่อหน่วยให้บริการ
นอกจากนี้ในการกำ�หนดราคา (Pricing) คณะทำ�งานจัดทำ�ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการพยาบาล
ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากสถานพยาบาลในสังกัดทัง้ ภาครัฐและเอกชนเป็นผูร้ บั ผิดชอบดำ�เนินการ ได้น�ำ กรอบแนวคิด
ของกรมบัญชีกลางมาเป็นแนวอ้างอิงเบื้องต้นในการจัดทำ�ตลอดจนคำ�อธิบายมาตรฐานที่ระบุมาเป็นต้นแบบในการ
กำ�หนดรายการค่าบริการและคำ�นวณกำ�หนดอัตราค่าบริการแต่ละรายการ
และคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้มีมติ
ให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการทางการพยาบาล – ผดุงครรภ์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการเพือ่ ประกาศใช้ประกอบด้วย
1. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลห้องฉุกเฉิน
2. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยห้องสังเกตอาการ
3. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลผู้ป่วยใน
4. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลผู้ป่วยในกึ่งวิกฤต ผู้ป่วยในวิกฤต
5. อตั ราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และดูแลผูป้ ว่ ย
ที่บ้าน
๖. อัตราค่าบริการพยาบาลเหมาจ่าย บริการพยาบาลเฉพาะทาง และหัตถการ
๕. บ
 ันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการยกระดับพยาบาลวิชาชีพ
ในสถานที่ควบคุมระหว่างสภาการพยาบาลกับกระทรวงยุติธรรม
สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล และกระทรวงยุ ติ ธ รรม โดย
ศ.พิเศษ วิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาล
กับกระทรวงยุติธรรม เรื่องการยกระดับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุมสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
การดูแลสุขภาพ ผู้ถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเข้ารับการแก้ไข
บำ�บัด ฟืน้ ฟู และกลับคืนสูส่ งั คม โดยครอบคลุมทัง้ มิตดิ า้ นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรค การรักษาโรค
และการฟื้นฟูสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อ
สนับสนุนขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
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ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น
กรมราชทัณฑ์ หรือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีบทบาท
หน้าทีใ่ นการดำ�เนินงานค่อนข้างหนัก เนือ่ งจากเมือ่ เทียบอัตราพยาบาล
๑ คน ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังมีอัตราค่อนข้างสูง และยังพบ
ว่านอกจากผู้ป่วยในสถานควบคุมจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพกายแล้ว
บางคนยังมีปัญหาในด้านสุขภาพจิตร่วมด้วย และในบางครั้งเมื่อเกิด
เหตุฉกุ เฉินยังต้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูค้ มุ ด้วย ซึง่ ถ้ามองแล้วเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ค่อนข้างใหญ่ เป็นเรื่องของระบบที่จะต้องหาแนวทางในการพัฒนา
ซึ่งการยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม เป็นการยกระดับ
ในเรือ่ งของความรู้ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการลงนามบันทึก
ข้อตกลงเพือ่ เป็นการยืนยันว่ากระทรวงยุตธิ รรมนอกจากจะดูแลผูต้ อ้ งขัง
แล้ว ยังดูแลเจ้าหน้าที่ด้วย

๖. บ
 ันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/Caregivers) ระหว่าง
สภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำ�นวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล
(Nurses’ Aides/ Caregivers) ระหว่างสภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) เมือ่ วันที่ 13
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สภาการพยาบาลได้ให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดนโยบายกำ�ลังคน
ในทีมการพยาบาล เพือ่ ให้สามารถใช้ศกั ยภาพของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มทีใ่ นการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
แก่ประชาชน จึงได้กำ�หนดให้มีทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะ ซึ่งพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/
Caregivers) ทีม่ อี ยูก่ ว่า 40,000 คน ทัว่ ประเทศ เป็นหนึง่ ในกำ�ลังสำ�คัญของทีม โดยพนักงานให้การดูแลบางส่วน
ได้รบั การอบรมระยะสัน้ บางส่วนไม่ได้ผา่ นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรกลุม่ นี้
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน สภาการพยาบาลจึงได้จัดทำ�หลักสูตรประกาศนียบัตร
พนักงานให้การดูแล และจัดตัง้ องค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพบริการ
สุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/Caregivers) ขึ้น เพื่อให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในปัจจุบันได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และคุม้ ครองผูร้ บั บริการ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีมาตรฐาน โดยคาดว่าองค์กร
ดังกล่าวจะเริ่มเปิดดำ�เนินการได้ในเดือนกันยายน 2563
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สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานองค์กรรับรอง
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ โดยมี รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์กรรับรองฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาลและ
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ วางแผนและดำ�เนินงานบริหารกำ�ลังคน งบประมาณ
จัดการทดสอบ พิจารณาตัดสินผลการประเมิน กำ�กับติดตามงาน รวมถึง
การจัดเก็บเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าตรวจเยี่ยมประเมิน
องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สภาการพยาบาล และหน่วยทดสอบ
อีก 2 แห่ง คือ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย โดยมีแผนการดำ�เนินงานในการจัดทดสอบประเมินสมรรถนะ
ของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงาน
ให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ต่อไป

๗. การคัดค้านการใช้ชื่อหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing)
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้มีมติ
ไม่ เ ห็ น ชอบให้ ค ณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เปิ ด สอนโดยใช้ ชื่ อ หลั ก สู ต รการพยาบาลสั ต ว์
(Veterinary Nursing) เนื่องจากขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “การพยาบาล” หมายความถึงการกระทำ�ต่อมนุษย์เกี่ยวกับ
การดูแลและการช่วยเหลือเมือ่ เจ็บป่วย การฟืน้ ฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทัง้ การช่วยเหลือ
แพทย์กระทำ�การรักษาโรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล การเปิดหลักสูตรจึงต้องไม่ใช้
คำ�ว่า “การพยาบาลสัตว์” เพราะ “การพยาบาล” ตามกฎหมายวิชาชีพหมายถึงการกระทำ�ต่อมนุษย์เท่านั้น
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และการให้เกียรติยกย่องซึง่ กันและกัน อันเป็นจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพทุกวิชาชีพ
พึงปฏิบตั ติ อ่ กัน โดยทำ�หนังสือคัดค้านการใช้ชอื่ หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย ซึ่งในภายหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ยุติการเสนอหลักสูตร
การพยาบาลสัตว์แล้ว
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
งานมาตรฐานการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำ คัญประการหนึ่งคือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสภาการพยาบาลได้ก�ำ กับ
และส่งเสริมให้การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีมาตรฐานในทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล มีการประเมินหลักสูตร และรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึง่ ถือเป็นความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลตามกฎหมายวิชาชีพทีต่ อ้ งคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการดำ�เนินงาน
๑. การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖3
รวมจำ�นวน 27 สถาบัน ดังนี้
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๒. ก
 ารให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันทีจ่ ะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 จำ�นวน 1 สถาบัน ดังนี้
1) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๓. การให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ในปี
พ.ศ. 2563 ดังนี้
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3.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมจำ�นวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำ�นวน 1 หลักสูตร ได้แก่
ลำ�ดับ
(1)

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรระดับปริญญาโท จำ�นวน 4 หลักสูตร ได้แก่
ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

(1)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(2)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(3)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

(4)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (ภาคพิเศษ)

คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

3.2 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมจำ�นวน 5 หลักสูตร
ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

(1)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
แพร่

(2)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(3)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(4)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำ�หรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(5)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
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3.3 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมจำ�นวน 17 หลักสูตร ดังนี้
ลำ�ดับ

82

หลักสูตร

สถาบัน

(1)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

(2)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช

(3)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

(4)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำ�หรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

(5)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลำ�ปาง

(6)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(7)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(8)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(9)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

(10)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

(11)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(12)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(13)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(14)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(15)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยการพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

(16)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย–แปซิฟิก

(17)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

3.4 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รวมจำ�นวน 1 หลักสูตร ดังนี้
ลำ�ดับ
(1)

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔. ก
 ารให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร และ/หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร
ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
และ/หรือปรับเนือ้ หาหลักสูตร ในหลักสูตรทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 จำ�นวน
44 หลักสูตร ประกอบด้วย
๔.๑ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จำ�นวน 17 หลักสูตร
๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 			
จำ�นวน 25 หลักสูตร
๔.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล		
จำ�นวน 2 หลักสูตร
๕. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการขอเปลีย่ นแปลงแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 จำ�นวน 40 สถาบัน
๖. ก
 ารขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สำ�เร็จการศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ขอเทียบวุฒกิ ารศึกษาเพือ่ ขอสอบขึน้ ทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 9 คน
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ลำ�ดับ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ประเทศ

จำ�นวน
(คน)

มีสิทธิสมัครสอบความรู้
เพื่อรับใบอนุญาต

(1)

Bachelor of Nursing จาก คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ซูราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

2

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(2)

Associate in Applied Science : Nursing จาก Palm Beach
State College ประเทศสหรัฐอเมริกา

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(3)

Diploma in Nursing Programme (หลักสูตร 3 ปี) จาก
Nilai University ประเทศมาเลเซีย

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(4)

Bachelor of Science (Nursing) จาก Firat University
ประเทศตุรกี

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(5)

Bachelor of Nursing จาก University of Technology, Sydney
ประเทศออสเตรเลีย

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(6)

Bachelor of Nursing จาก Faculty of Health Science,
Suleyman Demirel University ประเทศตุรกี

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(7)

Bachelor of Nursing จาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Faculty of Medical Science) University Muhammadiyah
Jember ประเทศอินโดนีเซีย

2

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๗. เรื่องอื่น ๆ
7.1 การปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จำ�นวน 2 ฉบับ เสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
1) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563
2) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น พ.ศ. 2563
7.2 จัดทำ�ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
7.3 ปรับแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์
1) แบบประเมินความพร้อมการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2) แบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปีที่รับนักศึกษา
พยาบาล ปีที่ 2–ปีที่ 4
3) แบบประเมินเพือ่ การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ (สถาบันทีม่ ผี สู้ �ำ เร็จการศึกษาแล้ว)
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7.4 จัดทำ�เอกสาร สภาพปัญหาการขาดแคลนกำ�ลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ในระบบบริการสาธารณสุขไทย
และข้อเสนอการแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
7.5 จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology” วันที่ 28 กันยายน
2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 4 สภาการพยาบาล มีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 109 คน สถาบันทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม จำ�นวน 84 สถาบัน จากทั้งหมด 97 สถาบัน
๘. ค
 ณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาล
แห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาลแห่งชาติ มีผล
การดำ�เนินงานดังนี้
8.1 มีมติให้เลือ่ นการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 เรือ่ ง การปฏิรปู การจัดการ
ศึกษาพยาบาลเพือ่ ผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Transforming nursing
education in a changing healthcare system: Policy recommendation) จากเดิมกำ�หนดจัดประชุมระหว่าง
วันที่ 16–18 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และการปรับแก้รา่ งตารางการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 6
8.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ� (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นย่อย 5 ประเด็น เพื่อ
นำ�เสนอในการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาล
เพื่อผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Transforming nursing education
in a changing healthcare system: Policy recommendation)

(๑) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ร่ า ง” ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย
เรื่อง “การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาลในอนาคต
(Transformative Education for Future Nurses)” ระหว่างวันที่ 3–4
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และจัดทำ�
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิต
พยาบาลในอนาคต (Transformative Education for Future Nurses) ต่อ
คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาและเครือข่ายสถาบันการพยาบาลแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 192 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา/
อาจารย์พยาบาล 111 คน นักศึกษาพยาบาล 29 คน ผู้ใช้บัณฑิต 22 คน
กรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 18 คน และ
อนุกรรมการจัดการประชุมฯ 12 คน
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(๒) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา  “ร่ า ง” ข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายเรือ่ ง “การประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองสถาบัน
เพือ่ การพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล (Quality Assurance and
Accreditation for Nursing Institutional Development)”
ระหว่ า งวั น ที่ 12–13 มี น าคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม ราชนคริ น ทร์
สภาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดประชุมเพื่อนำ�เสนอผล
การวิเคราะห์สถานการณ์และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล และการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประเด็นและแนวโน้มของการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาพยาบาลในปัจจุบนั และการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
และจัดทำ�ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาพยาบาล และการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล นำ�เสนอต่อ
สภาการพยาบาล ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 179 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา/อาจารย์พยาบาล 157 คน กรรมการสภาการพยาบาล
และผู้บริหารสภาการพยาบาล 11 คน และอนุกรรมการจัดประชุมฯ
11 คน

(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for
Future Nurses and Health System ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดประชุมเพือ่ วิเคราะห์ความต้องการของประชาชน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อสมรรถนะของพยาบาล
วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรูแ้ ละเนือ้ หาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปัจจุบนั สรุปประเด็นสำ�คัญในการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานในระบบสุขภาพในอนาคต และพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะจำ�เป็นต่อการทำ�งานในระบบสุขภาพในอนาคต
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 136 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา/อาจารย์พยาบาล 109 คน กรรมการ
สภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 15 คน และอนุกรรมการจัดการประชุมฯ 12 คน
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(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิง
นโยบาย เรือ่ ง “การจัดการศึกษาพยาบาลทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของ
(Community Engaged Nursing Education)” ระหว่ า งวั น ที่
29–30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการ
ศึ ก ษาโดยพยาบาลที่ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ า ของทั้ ง ในประเทศไทย
และต่างประเทศ นำ�เสนอสถานการณ์ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาที่เป็น
ประเด็นสำ�คัญและกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาพยาบาล ผนึกพลัง
สถาบันการศึกษาและเครือข่ายผูเ้ กีย่ วข้องในการปฏิรปู การศึกษาพยาบาล
ต่อชุมชน และพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบัณฑิต
พยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพชุมชนในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
105 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา/อาจารย์พยาบาล
88 คน กรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 4 คน
และอนุกรรมการจัดการประชุมฯ 13 คน

(5) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 27–28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ สภาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดความสำ�เร็จ
ในการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำ�นวน 3๑๑ คน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล 249 คน
ผู้ใช้บัณฑิต 25 คน นักศึกษา 25 คน คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล 12 คน
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งานการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.) ของสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการรับรองสถาบัน
ทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ รับรองหลักสูตรและโครงการอบรมระยะสัน้ การจัดการศึกษาต่อเนือ่ ง
ด้วยตนเองสำ�หรับสมาชิก กำ�หนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่เข้าศึกษาอบรมได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผลการดำ�เนินงาน
๑. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ให้การรับรองสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
และรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้นเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1.1 รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 127 แห่ง
1) สถาบันหลัก
จำ�นวน 19 แห่ง
• สมัครใหม่
จำ�นวน	 4	 แห่ง
• ต่ออายุ
จำ�นวน 15	 แห่ง
2) สถาบันสมทบ
จำ�นวน	59 แห่ง
• สมัครใหม่
จำ�นวน 33 แห่ง
• ต่ออายุ
จำ�นวน	26 แห่ง
3) สถาบันสมทบข้อ 8.4
จำ�นวน	49 แห่ง
• สมัครใหม่
จำ�นวน	49 แห่ง
สรุป สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 มีสถาบันหลัก จำ�นวน 77 แห่ง สถาบันสมทบ จำ�นวน 129 แห่ง และสถาบันสมทบข้อ 8.4
(จัดกิจกรรมสำ�หรับบุคลากรภายในหน่วยงาน) จำ�นวน 80 แห่ง
๑.2 รับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น ที่ส่งให้สภาการพยาบาลพิจารณา 1,119 หลักสูตร/โครงการ
เฉลี่ยเดือนละ 93.25 หลักสูตร/โครงการ
๒. ก
 ารรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
และจำ�นวนผู้ผ่านการอบรม
สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
๒.1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
1) หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล จำ�นวน 4 หลักสูตร
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1.1) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
1.2) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ)
1.3) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
1.4) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง
2) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ จำ�นวน 48 หลักสูตร
2.1) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 30 หลักสูตร
2.2) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training
18 หลักสูตร
๒.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
1) จำ�นวนผูผ้ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ตัง้ แต่ปี 2546 ถึง ๓๑ ธันวาคม 2563
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำ�นวน ๖8,077 คน
๒) จำ�นวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ทุกสาขารวม
จำ�นวน ๓8,273 คน จำ�แนกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ลำ�ดับ

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

จำ�นวน (คน)

(1)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

28,507

(2)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

10

(3)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

1,398

(4)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

1,186

(5)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

4,186

(6)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)

(7)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

(8)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด

4๒๘

(9)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด

424

(10)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

๔๑

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

723
๑,370

๓8,273
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๓. การจัดการศึกษาด้วยตนเองสำ�หรับสมาชิก
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จัดทำ�ชุดบทความวิชาการ และบทความวิชาการ Online เพื่อ
ให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเองในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
๓.1 ชุดบทความวิชาการ เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเอง จำ�นวน 2 เล่ม
ลำ�ดับ

เรื่อง

บรรณาธิการ

ช่วงเวลาให้บริการ

จำ�นวน (คน)
ผู้ลงทะเบียน

เล่มที่ 1๙

การผดุงครรภ์

รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล

มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2563

๒๗.๔๔๕

เล่มที่ 20

พยาบาลนำ�การจัดการ
ภาวะนํ้าหนักเกิน

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
ผศ.ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำ�ปวน

พฤศจิกายน ถึง
31 ธันวาคม 2563

3,869

๓.2 บทความวิชาการ Online เพื่อให้สมาชิกศึกษาและเก็บหน่วยคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
จำ�นวน 3 เรื่อง
ลำ�ดับ
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ชื่อบทความ

ผู้เขียนบทความ

ช่วงเวลาที่ Online

จำ�นวนผู้ตอบ
แบบทดสอบ
(คน)

(1)

การป้องกันการเกิดภาวะ
อุณหภูมิกายตํ่าในห้องผ่าตัด

พว.สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์
พว.สุชานันท์ บำ�รุงวงค์
และ พว.ธนิดา คงสมัย

มกราคม ถึง 30
เมษายน 2563

68,816

(2)

การเตรียมผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
ระยะสุดท้าย เข้ารับการปลูกถ่าย
หัวใจ

พว.อรวิกาญจน์ ชัยมงคล

5 พฤษภาคม 2563
ถึง 30 กันยายน
2563

51,836

(3)

การดูแลสตรีตั้งครรภ์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด–19

อ.อารียา เตชะไมตรีจิตต์
อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ

1 ตุลาคม 2563 ถึง
31 ธันวาคม 2563

41,642
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๔. การบันทึกคะแนนและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ดำ�เนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ และขึ้นทะเบียน
และออกหนังสือรับรองสำ�หรับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
๔.1 การบันทึกหน่วยคะแนน จำ�นวน ๑,174 โครงการ
ลำ�ดับ

จำ�นวนโครงการ/
หลักสูตร

รายการ

(1)

สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ บันทึกข้อมูลและคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
ส่งให้ ศ.น.พย. ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

984

(2)

สถาบันอื่น ๆ ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมาให้ ศ.น.พย. บันทึกหน่วยคะแนน

190

4.2 การออกหนังสือรับรองสำ�หรับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ
ลำ�ดับ

ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

จำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียน ในปี
2563 (คน)

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น
(คน)

(1)

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

๖๑0

27,601

(2)

พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

24

172

(3)

การให้ยาเคมีบำ�บัด

275

8,159

๕. การจัดทำ�ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์มกี ารดำ�เนินการจัดทำ�ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล และปรับแก้
ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
5.1 ข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ยข้ อ จำ � กั ด และเงื่ อ นไขในการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน)
5.2 ข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ยข้ อ จำ � กั ด และเงื่ อ นไขในการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
5.3 ข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ยข้ อ จำ � กั ด และเงื่ อ นไขในการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ด้านการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
5.4 ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งหลักเกณฑ์การจัดประชุมทางไกลและการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่อง ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
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๖. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ที่ดำ�เนินการในปัจจุบัน มี 1 เว็บไซต์ ได้แก่ www.cnethai.org
เพื่อให้สมาชิกทำ�แบบทดสอบบทความวิชาการ หรือบทความออนไลน์
ปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาลมีการพัฒนาระบบของสภาการพยาบาล รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง โดยโปรแกรมใหม่ของ ศ.น.พย. ได้เริม่ ใช้งานในระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 6 ระบบ ได้แก่
1) การขอหน่วยคะแนนรายบุคคล
2) การลงทะเบียนบทความวิชาการ
3) การรับรองสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
4) การรับรองหลักสูตรเฉพาะทาง
5) การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น
6) การบันทึกหน่วยคะแนน
ส่วนอีก 1 ระบบอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการทดสอบระบบ ได้แก่ การออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนผูผ้ า่ นการอบรม

งานสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้จดั ให้มกี ารสอบความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยได้ด�ำ เนินงาน
ตามพันธกิจของสภาการพยาบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้รับบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผลการดำ�เนินงาน
๑. การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2540 ในมาตรา 30 กำ�หนดให้ผมู้ สี ทิ ธิขนึ้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ต้องสำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและผ่านการสอบความรู้
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึง่ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพฯ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคด้านสุขภาพมัน่ ใจว่าจะได้รบั บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทมี่ ี
คุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ สภาการพยาบาลได้จดั ให้มกี ารสอบความรูฯ้ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 3 ครัง้
ดังนี้
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รายการ

ครั้งที่ 1/2563
18–19 กรกฎาคม 2563
(คน)

ครั้งที่ 2/2563
29 สิงหาคม 2563
(คน)

ครั้งที่ 3/2563
จำ�นวนรวม
๗ พฤศจิกายน 2563
(คน)
(คน)

1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวนผู้สมัครสอบ

11,690

2,633

657

14,980

สอบครั้งแรก

9,667

270

76

10,013

สอบแก้ตัว

2,023

2,363

581

4,967

สอบผ่าน 8 วิชา

9,260

2,050

439

11,749

สอบผ่าน 7 วิชา
(ยกเว้นผดุงครรภ์)

589

179

21

789

1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง ไม่มีผู้สมัครสอบ
๒. การประเมินความรู้กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ
สภาการพยาบาลจัดให้มีการประเมินความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ เนื่องจากใบอนุญาตฯ
เดิมขาดอายุ โดยจัดให้มีการประเมินความรู้ จำ�นวน ๓ ครั้ง ซึ่งมีผลการประเมินความรู้ในภาพรวม ดังนี้
2.1 กรณีมหี ลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า  50 หน่วยคะแนน และยืน่ ขอรับ
ใบอนุญาตฯ ใหม่ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีใ่ บอนุญาตฯ ขาดอายุ ประเมินความรูว้ ชิ ากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1 รายวิชา
รายการ

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นหนึ่ง (คน)

ชั้นสอง (คน)

จำ�นวนรวม (คน)

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

221

9

230

จำ�นวนผู้สอบผ่าน

221

๙

230

2.2 กรณีมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า  50 หน่วยคะแนน หรือเก็บ
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 50 หน่วยคะแนน แต่ยนื่ ขอรับใบอนุญาตใหม่เกินกำ�หนด 1 ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้ 8 รายวิชา
รายการ

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นหนึ่ง (คน)

ชั้นสอง (คน)

จำ�นวนรวม (คน)

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

248

23

2๗1

จำ�นวนผู้สอบผ่าน

241

22

๒63
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๓. การขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการขึน้ ทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล ให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ที่มีคุณสมบัติและดำ�เนินการถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔2 ในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
●●สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน 9,๕๑๖	 คน
●●สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง
จำ�นวน –
คน
๔. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ การพยาบาล ให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและ
สอบความรู้ฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำ�หนด ในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
●●ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน 11,749 คน
●●ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน 	  789 คน

งานทะเบียนสมาชิก
และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่ออายุบัตรประจำ�ตัวสมาชิกสภาการพยาบาล ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ใบอนุญาตฯ หมดอายุทุก 5 ปี รวมทั้งให้บริการแก่สมาชิกในการออกใบอนุญาตฯ ใหม่ กรณีเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล
หรือใบอนุญาตฯ สูญหาย/ชำ�รุด ตรวจสอบสถานภาพของใบอนุญาตฯ แปลใบอนุญาตฯ เป็นภาษาอังกฤษ
ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ แก้ไขอีเมล ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชัน จัดทำ�รายงานสถิติ
การต่ออายุใบอนุญาตฯ ประจำ�เดือน และจัดทำ�ฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
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ผลการดำ�เนินงาน
๑. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาล ได้ดำ�เนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิ ช าชี พ ที่ ใบอนุ ญ าตฯ หมดอายุ โดยดำ � เนิ นการผ่ า นระบบ
เว็บแอปพลิเคชัน ในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
จำ�นวนผู้ที่ใบอนุญาตฯ
หมดอายุ (คน)

จำ�นวนผู้ที่ต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ (คน)

30,218

28,849

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

326

87

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

29

7

30,573

28,943

169

94

การพยาบาล ชั้นสอง

2

2

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง

17

6

รวมผู้ต่อใบอนุญาตฯ ชั้นสอง

188

102

54.26

30,761

29,045

94.42

ประเภทและชั้น ของใบอนุญาตฯ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

รวมผู้ต่อใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

จำ�นวนผู้ต่อใบอนุญาตฯ รวมทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

94.67

๒. การให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
รายการ

จำ�นวน (คน)

การต่ออายุบัตรประจำ�ตัวสมาชิกสภาการพยาบาล

28,685

การออกใบแทนใบอนุญาตฯ กรณีสูญหายหรือชำ�รุด

348

การแก้ไขชื่อ – นามสกุลในใบอนุญาตฯ

677

การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
การแปลใบอนุญาตฯ เป็นภาษาอังกฤษ

1,169
676

การตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ

8,763

การแก้ไขอีเมลในการเข้าใช้งานระบบ Web Applications

1,895
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๓. สถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สิ้นสุด ณ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชาย

ประเภทใบอนุญาตฯ

หญิง

รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

11,856

93.65

218,475

98.23

230,331

97.98

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

440

3.48

1,105

0.50

1,545

0.66

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

0

0.00

183

0.08

183

0.08

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

รวมผู้รับใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง

12,296

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

219,763

232,059

353

2.79

2,146

0.96

2,499

1.06

การพยาบาล ชั้นสอง

6

0.05

46

0.02

52

0.02

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง

5

0.04

461

0.21

466

0.20

รวมผู้รับใบอนุญาตฯ ชั้นสอง

364

จำ�นวนผู้รับใบอนุญาตฯ รวมทั้งหมด

12,660

2,653
5.39

3,017

222,416

94.61

235,076

100.00

๔. จ
 ำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ แยกประเภทตามกลุ่มอายุ
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
กลุ่มอายุ
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ชั้นหนึ่ง

ชั้นสอง

รวม

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

< 25

10,935

4.71

0

0.00

10,935

4.65

25 – 29

43,364

18.69

66

2.19

43,430

18.47

30 – 34

38,774

16.71

76

2.52

38,850

16.53

35 – 39

24,370

10.50

22

0.73

24,392

10.38

40 – 44

30,365

13.09

107

3.55

30,472

12.96

45 – 49

29,165

12.57

253

8.39

29,418

12.51

50 – 54

19,897

8.57

339

11.24

20,236

8.61

55 – 59

21,410

9.23

781

25.89

22,191

9.44

60 +

13,779

5.94

1,373

45.51

15,152

6.45

จำ�นวนรวมทั้งหมด

232,059

98.72

3,017

1.28

235,076

100.00
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งานสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ/
วุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
้ วามชำ�นาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
กำ�หนดให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.) มีหน้าที่ดำ�เนินการฝึกอบรมและ
สอบความรูเ้ พือ่ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน 11 สาขา ดังนี้
1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 5) สาขาการผดุงครรภ์ 6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 7) สาขา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 8) สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
9) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 10) สาขาการพยาบาลมารดา–ทารก และ 11) สาขาการพยาบาลชุมชน

ผลการดำ�เนินงาน
๑. การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สภาการพยาบาล โดย ว.พย.ท. ได้ดำ�เนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาล ซึง่ เป็นหลักสูตรต่อยอดของผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล และ
นับเป็นการจัดการศึกษาในระดับสูงสุดของพยาบาลวิชาชีพสายปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน
ทั้งหมด 3 ปี โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถาบันหลักที่เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี และการทำ�ผลงานวิจัย
ร่วมกับการปฏิบัติงานที่สถาบันต้นสังกัดอีก 1 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
หรือ Advanced Practice Nurse (APN) ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในสายงานการปฏิบัติการพยาบาล
ว.พย.ท. ได้เริม่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร รุน่ ที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา
ใน 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบตั ชิ มุ ชน เปิดสอนทีโ่ รงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และ 4) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เปิดสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
2) สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
ได้ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ว.พย.ท. ประกาศกำ�หนด
3) มีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมเต็มเวลาได้
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๒. ก
 ารสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
วุฒบิ ตั ร หมายความว่า วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในสาขาที่ยื่นขอสอบ
ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำ�เร็จจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จำ�นวน 5 คน และ
ยืน่ สมัครสอบความรูเ้ พือ่ รับวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีผสู้ มัคร
ที่เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรของปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 1 คน
ผลการสอบมีผสู้ อบผ่านได้รบั วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำ�นวน 6 คน
๓. ก
 ารสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หนั ง สื อ อนุ มั ติ หมายความว่ า หนั ง สื อ อนุ มั ติ แ สดงความรู้ ค วามชำ � นาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ซึง่ สภาการพยาบาลออกให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำ�นาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2563 ว.พย.ท. ได้จดั ให้มกี ารสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผเู้ ข้าสอบทัง้ หมด 16 คนและมีผสู้ อบผ่าน 5 คน จาก 3 สาขา รายละเอียดดังนี้
สาขา

ผู้มีสิทธิยื่นสมัครสอบ (คน)

ผู้สมัครสอบ (คน)

ผู้สอบผ่าน (คน)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

25

8

2

การพยาบาลเด็ก

5

1

–

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

15

4

1

การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

–

–

–

การผดุงครรภ์

7

–

–

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

8

3

2

การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อฯ

–

–

–

การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

2

–

–

การพยาบาลผู้สูงอายุ

10

–

–

การพยาบาลมารดา–ทารก

–

–

–

การพยาบาลชุมชน

–

–

–

72

16

5

รวม
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๔. ก
 ารออกหนังสืออนุมต
ั แิ สดงความรูค
้ วามชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้อาจารย์พยาบาลที่มีส่วนร่วมในหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลระดับวุฒิบัตร
ในปี พ.ศ. 2563 ว.พย.ท. ได้เสนอรายชือ่ อาจารย์พยาบาลเพือ่ ขอรับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำ�หรับการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร
ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวน 6 คน
๕. การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ตามทีห่ ลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร 4 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ
2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน และ 4) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 17/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ว่าสามารถเทียบเท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกได้
ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ ใน 4 สาขาข้างต้น จำ�นวน 11 คน
แต่มี 1 คน แจ้งว่าไม่ประสงค์จะยืน่ เทียบคุณวุฒิ ดังนัน้ จึงมีผทู้ ยี่ นื่ ขอเทียบคุณวุฒปิ ระจำ�ปี 2563 จำ�นวน 10 คน
จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ จำ�นวน 3 คน สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
จำ�นวน 5 คน และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำ�นวน 2 คน
๖. พ
 ิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
ว.พย.ท. ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ร่วมกับการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563 เรื่อง
“การวิจยั เพือ่ พัฒนาศาสตร์การแปลงความรูส้ กู่ ารปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาล (Translational Science
Research in Improving Quality of Nursing Practice)” ระหว่างวันที่ 16–18 ธันวาคม 2563 ณ
ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ทีส่ ภาการพยาบาล จำ�นวน 245 คน
และผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Online จำ�นวน 120 คน รวมทั้งหมด 365 คน รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยาย
การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) รวมถึงการประกวดผลงานการวิจัยทางการพยาบาล
(Poster presentation) มีผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จำ�นวน 6 คน หนังสืออนุมัติฯ จำ�นวน 5 คน
ผู้ได้รับมอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจำ�ปี 256๓ ดังรายนามต่อไปนี้
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ชื่อ – สกุล

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ
1. นางสาวฉันทิกา ฐิตาสวัสดิ์ชัยการ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รพ.กรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี

2. นางสาวสุทธินี สุดใจ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รพ.รามาธิบดี กรุงเทพฯ

3. นางสาวกนกวรรณ บุญเสริม

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลา

4. นางสาวฐานียา สุทะปา

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่

5. นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่

6. นางอัญชรส ทองเพ็ชร

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ

1. น.ส.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

2. นายชยพล ศิรินิยมชัย

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่

3. นางนิตยา จรัสแสง

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

4. นางสาวชนม์นิภาภัทร สันทัสนะโชค

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

รพ.สต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง

5. นางมนัชญา เสรีวิวัฒนา

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

รพ.สต.ไขแสง กำ�เนิดมี อ.เมือง จ.นนทบุรี

ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ
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๗. ก
 ารจัดทำ�จดหมายข่าววิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย (APN Newsletter)
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้ดำ�เนินการออกจดหมายข่าว ในปี 2563 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารกับสมาชิก ทัง้ หมด 3 ฉบับ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th
ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม–เมษายน 2563
APN Newsletter Jan–April 2020 Volume 7, Issue 1

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2563
APN Newsletter May–August 2020 Volume 7, Issue 2

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กันยายน–ธันวาคม 2563
APN Newsletter Sep–Dec 2020 Volume 7, Issue 3
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
ภาพลักษณ์วิชาชีพที่ปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนสำ�คัญต่อการเลือก
เข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลจึงมีบทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพด้วยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สภาการพยาบาล รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์มีการรับรู้ เข้าใจ ความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น

ผลการดำ�เนินงาน
๑. มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการถวาย
พระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบ 100 ปี
แห่งการเสด็จพระราชสมภพ รางวัลนี้จัดให้มีปีละ ๑ รางวัลทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา
๒๐ ปี อย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ทีม่ ผี ลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้อยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดฯ รับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550 และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ผลการดำ�เนินงานในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
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๑.๑ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จัดประชุมสามัญประจำ�ปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 256๓ ณ ห้องเจ้าพระยา–ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ไปทรงเป็นประธานการประชุม เพือ่ พิจารณาตัดสินผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำ�ปี พ.ศ. 256๓ ซึง่ มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาพยาบาล และกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ได้เสนอประวัตแิ ละผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำ�นวนทั้งสิ้น 16 ราย จาก 16 ประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำ�การพิจารณา
กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการนานาชาติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Miss Fadwa
Ahmed AFFARA) จากสหราชอาณาจักร แต่เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ทัว่ โลกยังคงมีอยู่ คณะกรรมการมูลนิธฯิ จึงมีมติให้เลือ่ นพิธพี ระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำ�ปี พ.ศ. 256๓ ไปในปีถัดไป เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว
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๑.๒ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Fadwa Ahmed AFFARA) ชาวเยเมน–
สกอตแลนด์ อายุ 77 ปี ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จนเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งทีป่ รึกษา
ด้านนโยบายสุขภาพและการพยาบาล สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International
Council of Nurses–ICN) นางสาวอั ฟ ฟาราเป็ น ผู้ นำ � ในระดั บ นโยบายและ
นักวิชาการทีส่ ร้างแรงบันดาลใจและมุง่ มัน่ ในการสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย และประเทศในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน
ตะวันออก มีการจัดทำ�ข้อบังคับวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาแนวคิดการปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูง และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้มคี วามเข้มแข็งและเป็นสากล ด้วยนางสาวอัฟฟารามีบทบาทสำ�คัญ
ในการจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียด และประเด็นปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในทุกมุมโลก โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
การพยาบาลแก่ผู้นำ�และกลุ่มพยาบาลที่มีบทบาทในการร่วมกำ�หนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศ ทั้งได้รณรงค์
ให้องค์กรวิชาชีพการพยาบาลพัฒนากฎหมายวิชาชีพ และข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกกำ�กับให้
บริการพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยแก่ประชาชน อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นาหลักสูตรสำ�หรับผูน้ �ำ ทางการพยาบาล
ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำ�คัญของกฎหมายวิชาชีพ ร่วมสนับสนุนประเทศสมาชิกสภาการพยาบาลระหว่าง
ประเทศ (ICN) โดยทำ�งานร่วมกับองค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ มูลนิธิ แหล่งทุนต่าง ๆ ที่ทำ�งานด้าน
สุขภาพทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศนั้น ๆ
นางสาวอัฟฟาราได้รบั รางวัล President’s Award จากศูนย์การรับรองความเชีย่ วชาญพยาบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นผู้นำ�เรื่องกฎหมายวิชาชีพ เป็นผู้นำ�ระดับนโยบาย และวิชาการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรพยาบาลในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาข้อบังคับ ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในการควบคุมกำ�กับคุณภาพ มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ความสำ�เร็จในการพัฒนาการศึกษาพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ซึ่งมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เกิดความเข้มแข็งในระบบสุขภาพระดับสากล
นางสาวอัฟฟาราได้ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลของประเทศบาห์เรน และประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมภิ าคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกจนประสบความสำ�เร็จ ทำ�ให้การศึกษาพยาบาลได้รบั การยกระดับให้มี
คุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้จัดทำ�โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับพยาบาลและบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ห่างไกลหรือในค่ายผู้อพยพ
ผลงานทีส่ �ำ คัญและโดดเด่นของท่านอีกเรือ่ งหนึง่ คือในช่วงการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ทั่วโลก นางสาวอัฟฟาราได้ร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งเครือข่ายการทำ�งานของกลุ่มประเทศแอฟริกาเรื่องโควิด–19
สำ�หรับพยาบาลและผดุงครรภ์ (the COVID–19 Africa Action Network for Nurses and Midwives) เพื่อ
สนับสนุนการทำ�งานของพยาบาลและผดุงครรภ์ ในการต่อสูก้ บั การระบาดของโรคโควิด–19 ผลักดันให้พยาบาลเข้าถึง
คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน หลักสูตรอบรม โดยผ่านเครือข่ายการศึกษาต่อเนือ่ งของโลก (World Continuing Educational
Alliance) เข้าถึงแหล่งในการจัดซือ้ อุปกรณ์ปอ้ งกันตนเอง (Personal Protective Equipment–PPE) และแสวงหา
แหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการทำ�งานขององค์กรพยาบาล และสภาการพยาบาลของประเทศทั่วโลก ถือว่าเป็น
บทบาทที่สำ�คัญยิ่งในฐานะผู้นำ�ทางสุขภาพ
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๑.๓ โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
โครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ได้เริม่ ดำ�เนินการ
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการทีใ่ นแต่ละปี
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน ซึง่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนกั เรียนสำ�เร็จการศึกษาจำ�นวนมากแต่ขาดโอกาสในการศึกษา
ในระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ พร้อมให้มี
การบรรจุตำ�แหน่งพยาบาลเพื่อปฏิบัติงาน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพและมีภูมิลำ�เนาอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานที่บ้านเกิด ซึ่งจะช่วยให้
ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รบั บริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมโครงการฯ
โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก หรือทุนการศึกษา และได้รับการจัดสรรตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพที่สำ�เร็จการ
ศึกษาจากโครงการฯ จำ�นวนทัง้ สิน้ ๕๐๐ อัตรา เพือ่ การบรรจุเข้ารับราชการตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ทีอ่ ยูต่ ามจังหวัดชายแดนของประเทศ เพือ่ การดูแล และพัฒนาสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการเดินตามรอยพระบาทสมเด็จย่า
โครงการในระยะที่ ๑ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘
รวม ๔ รุน่ ปัจจุบนั นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาแล้วทัง้ ๔ รุน่ และได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ ๒ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
๒๕๕๙ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔ อีก ๖ รุ่น รวมเป็น ๑๐ รุ่น ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น รุ่นที่ ๙
๑) สรุปจำ�นวนการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
๑.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด ๙ รุ่น (รุ่นที่ ๑–รุ่นที่ ๙)
จำ�นวน ๔๓๒ คน สำ�เร็จการศึกษาแล้ว ๕ รุน่ (รุน่ ที่ 1–รุน่ ที่ ๕) จำ�นวน ๒๔๖ คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
256๓ ซึ่งได้รับการบรรจุรับราชการจำ�นวน 232 คน แยกตามปีการศึกษาได้ดังนี้
●●รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 41 คน บรรจุเข้ารับราชการ 3๙ คน
●●รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 52 คน บรรจุเข้ารับราชการ 4๗ คน
●●รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 50 คน บรรจุเข้ารับราชการ 4๘ คน
●●รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2558 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา 54 คน บรรจุเข้ารับราชการ ๕๓ คน
●●รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา 255๙ มีผู้สำ�เร็จการศึกษา ๔๙ คน บรรจุเข้ารับราชการ ๔๕ คน
●●รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา 25๖๐ คาดว่าจะมีผู้สำ�เร็จการศึกษา ๔๗ คน
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564)
ขณะนีย้ งั อยูใ่ นระหว่างการศึกษาจำ�นวน ๓ รุน่ รุน่ ที่ 7 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 44 คน และ
รุน่ ที่ 8 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 4๗ คน รุน่ ที่ ๙ ปีการศึกษา 256๓ จำ�นวน 48 คน รวมจำ�นวนทัง้ สิน้ 1๓๙ คน
๑.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล รับนักศึกษามาแล้วทัง้ หมด ๙ รุน่ (รุน่ ที่ 1–รุน่ ที่ ๙)
จำ�นวน ๖๗ คน มีผู้สำ�เร็จการศึกษาและทำ�งานแล้ว จำ�นวน ๖๖ คน ลาพักการศึกษา จำ�นวน 1 คน
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2) โครงการติดตามบัณฑิตพยาบาลจากโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ส�ำ เร็จการศึกษาจากโครงการ
ดังกล่าวในระยะที่ ๑ รวม ๔ รุน่ จำ�นวน ๑๙๗ คน และปฏิบตั งิ านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี เพือ่ ให้ทราบสถานการณ์
การทำ�งาน ปัญหา และความต้องการในการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการหรืออืน่ ๆ อันจะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพของโครงการฯ ได้ทำ�งานอย่างเต็มศักยภาพและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การติดตามครัง้ นีใ้ ช้การส่งแบบสำ�รวจทางไปรษณีย์ และสำ�รวจผ่าน Google form แม้คณะกรรมการฯ
มิได้ลงเยี่ยมผู้สำ�เร็จการศึกษาในพื้นที่จริงตามที่กำ�หนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19
ซึ่งผลการสำ�รวจทำ�ให้ทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานภายหลังการบรรจุเป็นข้าราชการของผู้สำ�เร็จการศึกษา
ตามความเป็นจริงดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของรุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕–รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้สำ�เร็จ
การศึกษาทัง้ สิน้ ๑๙๗ คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ๑๗๔ คน (ร้อยละ ๘๘.๓๕) อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการบรรจุ ๖ คน
(ร้อยละ ๓.๐๕) และไม่รบั ราชการทำ�งานกับหน่วยงานอืน่ จำ�นวน ๘ คน (ร้อยละ 4.06) มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษาตอบ
แบบสำ�รวจรวม 131 คน คิดเป็นร้อยละ 66.49 ได้รบั การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง (4 เดือน) จำ�นวน 20 คน
(ร้อยละ 15.26) เป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) จำ�นวน 18 คน
และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั คิ รอบครัว จำ�นวน 2 คน ทัง้ นีห้ ลักสูตรดังกล่าวเอือ้ ต่อสมรรถนะ
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล นอกจากนี้ยังมีผู้สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 13 คน ที่ระบุว่า
ได้รับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่จำ�เป็นต่อการให้การพยาบาลผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม เช่น หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจำ�บกพร่องระยะแรก หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Palliative Care หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นต้น
ผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้ง ๑๓๑ คน ที่ตอบแบบสำ�รวจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ปฏิบัติงาน
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมของสภาการพยาบาล พบว่าความคิดเห็น
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทีด่ �ำ เนินการโดยสภาการพยาบาล ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
จำ�นวน ๙๘ คน (ร้อยละ ๗๔.๘๑) และความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทีด่ �ำ เนินการโดยสภาการพยาบาล
ช่วยเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบตั งิ านราชการอยูใ่ นระดับมาก จำ�นวน ๑๑๒ คน (ร้อยละ ๘๕.๔๙) พร้อมทัง้ ระบุวา่
ควรมีกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่ดำ�เนินการโดยสภาการพยาบาลเช่นนี้ตลอด โดยเน้นความเป็น
ครอบครัวเดียวกันของนักศึกษาทุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า ทีเ่ น้นปลูกจิตสำ�นึกบริการด้วยใจรัก แต่ชว่ งปัจฉิมนิเทศกิจกรรมสร้างความผูกพันของครอบครัวยังค่อนข้าง
น้อย เนือ่ งจากข้อจำ�กัดในเรือ่ งระยะเวลา โครงการนีเ้ ป็นโครงการทีด่ มี าก เปิดโอกาสให้เด็กทีอ่ ยูบ่ นดอยได้มโี อกาส
เล่าเรียนวิชาชีพการพยาบาลในสถาบันการศึกษา พร้อมทีจ่ ะรับใช้ชมุ ชนบ้านเกิดของตน มีการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง
สร้างความอบอุน่ ใจ รวมถึงควรให้รนุ่ พีไ่ ด้มาร่วมแลกเปลีย่ นแบ่งปันประสบการณ์ในการทำ�งานด้วย จะเป็นการสร้าง
เครือข่ายของนักศึกษาในโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำ�งานพบว่าผู้สำ�เร็จการศึกษาได้รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายการพยาบาล
ต้นสังกัดก่อนการปฏิบตั หิ น้าที่ อยูใ่ นระดับมาก จำ�นวน ๘๔ คน (ร้อยละ ๖๔.๑๒) ได้รบั การนิเทศติดตามการปฏิบตั ิ
การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยตามบทบาทของตนจากฝ่ายการพยาบาลต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก จำ�นวน ๗๗ คน
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(ร้อยละ ๕๘.๗๗) และระดับปานกลาง จำ�นวน 45 คน (ร้อยละ 34.35) ความคิดเห็นต่อการได้รบั การพัฒนาความรู้
ทักษะ ความสามารถในการพยาบาลผูป้ ว่ ยจากฝ่ายการพยาบาลต้นสังกัดอย่างสมํา่ เสมออยูใ่ นระดับมาก จำ�นวน 71 คน
(ร้อยละ 54.19) ความคิดเห็นต่อด้านการมีขวัญ/กำ�ลังใจอย่างเพียงพอในการทำ�งานในหน่วยงาน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
จำ�นวน 71 คน (ร้อยละ 54.19) อยู่ในระดับปานกลาง จำ�นวน 54 คน (ร้อยละ 41.22) ความคิดเห็นต่อการ
มีพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง/ผูน้ เิ ทศงาน (Mentor) ทีส่ ามารถสือ่ สารขอรับคำ�ปรึกษาในการทำ�งานได้อย่างรวดเร็วอยูใ่ นระดับ
มาก จำ�นวน 79 คน (ร้อยละ 60.31) ในด้านความคิดเห็นต่อการรับรูถ้ งึ การทำ�งานเต็มศักยภาพของตนทีช่ ว่ ยให้
ประชาชนที่อยู่ในความดูแลได้พัฒนาสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก จำ�นวน 101 คน (ร้อยละ 77.09)
ความคิดเห็นในเรื่องการประสบปัญหา/อุปสรรค หรือมีความต้องการรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากฝ่าย
การพยาบาลต้นสังกัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จำ�นวน 67 คน (ร้อยละ 51.14) อยู่ในระดับมาก จำ�นวน
31 คน (ร้อยละ 23.66) ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ระบุในแบบสำ�รวจ
พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จัดกลุ่มปัญหาได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาระงานที่มากและหลากหลาย
2) การไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อมและการสอนงาน และ 3) การปรับตัวต่อสถานทีท่ �ำ งานต้องปรับตัวกับสภาพ
การทำ�งานในชุมชนที่แตกต่างจากช่วงที่เรียน การไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำ�คัญและจำ�เป็นที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจและทำ�ให้การปฏิบัติการพยาบาลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สำ�หรับ
อุปสรรคในการทำ�งานแบ่งเป็น 3 เรือ่ ง ได้แก่ 1) เรือ่ งการเดินทางและระยะทางทีห่ า่ งไกล 2) ขาดทักษะการปฏิบตั ิ
การพยาบาลเฉพาะทางที่เอื้อต่อการทำ�งาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และ 3) ความไม่เพียงพอของ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพยาบาล
๒. วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๒๑ ตุลาคม นับเป็นวันที่มีความสำ�คัญยิ่งสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงสำ�เร็จการศึกษา
ด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล) ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำ�คัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัย
แก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ ของ
ประชาชนในชนบททีห่ า่ งไกล คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติก�ำ หนดให้วนั ที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ
สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในนามของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เป็นประจำ�ทุกปีนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา เพื่อให้
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศพร้อมใจกันน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และ
ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาล
แห่งชาติ” กิจกรรมประกอบด้วย
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๒.๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
พิ ธี ว างพานพุ่ ม ถวายราชสั ก การะสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบททีห่ า่ งไกล โดยมี
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผูบ้ ริหารและข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทงั้
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม
และในวันนีผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
ในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

๒.๒ โครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิต
ช่วยชีวิตผู้ป่วย” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
สภาการพยาบาลร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “พลังพยาบาลไทย
บริ จ าคโลหิ ต ช่ ว ยชี วิ ต ผู้ ป่ ว ย” เพื่ อ น้ อ มรำ � ลึ ก ถวายเป็ น
พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพครบ
๑๒๐ ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี และ
วันพยาบาลแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย โดยมี
นักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล พยาบาล
และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก
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๓. รางวัลศรีสง
ั วาลย์ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำ�หรับพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ
1. รางวัลศรีสงั วาลย์ เป็นรางวัลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงสาธารณสุข
และสภาการพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ส มเด็ จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล โดยการยุบรวมรางวัล
“เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ “รางวัลพยาบาลดีเด่น”
ของสภาการพยาบาล ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึง่ เดียว มอบให้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทมี่ ผี ลงานดีเด่นระดับชาติ
สาขาผูน้ �ำ การพยาบาลระดับนโยบาย
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ จาก
ดร. กฤษดา แสวงดี
ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ปีละ ๓ รางวัล โดยได้ดำ�เนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูไ้ ด้รบั การพิจารณาให้ได้รบั รางวัลศรีสงั วาลย์ จะได้รบั พระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สำ � หรั บ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ผู้ ผ่ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการรางวัลศรีสงั วาลย์ ตามกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือก
จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจำ�นวน ๑๙ คน จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้ได้รับรางวัลใน ๒ สาขา ดังนี้
สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
๑. สาขาผู้นำ�การพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่
นางสาวเอือ้ มพร กาญจนรังสิชยั
ดร. กฤษดา แสวงดี
2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่
นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
๔. การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
๔.๑ จัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี ของการก่อตั้งสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พุทธศักราช ๒๕๒๘ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๘ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการทำ�หน้าทีค่ วบคุม
และส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ในระยะเริม่ แรกของการจัดตัง้ สภาการพยาบาลได้รบั ความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้พน้ื ทีข่ องหน่วยงาน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นทีท่ �ำ การชัว่ คราวของสภาการพยาบาล ต่อมาได้จดั สรรทีด่ นิ ภายในบริเวณกระทรวง
สำ�หรับการก่อสร้างสภาวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงได้ดำ�เนินการรณรงค์หาทุนสำ�หรับการก่อสร้างที่ทำ�การถาวร
ของสภาการพยาบาลขึน้ และได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานนาม
อาคารว่า “อาคารนครินทรศรี” (นะ–คะ–ริน–ทะ–ระ–ศรี) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ ต่อมาได้รับพระกรุณา
จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์
อาคารนครินทรศรี เมือ่ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธเี ปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่สมาชิกสภาการพยาบาลทั่วประเทศ
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ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาการพยาบาลจัดพิธี
ทำ�บุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี ของการ
ก่อตัง้ สภาการพยาบาล เมือ่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ณ อาคารนคริ น ทรศรี สภาการพยาบาล โดยมี
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็น
ประธานในพิธี ร่วมกับคณะกรรมการสภาการพยาบาล
โดยมีพยาบาลอาวุโส ผู้แทนจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สมาคม ชมรมพยาบาล สถาบัน
การศึกษาพยาบาล และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วม
รำ�ลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ที่มีบทบาทสำ�คัญในการก่อตั้ง
สภาการพยาบาล รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มี
ความภาคภู มิ ใจในวิ ช าชี พ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อย่างพร้อมเพรียง

๔.๒ จัดพิธีถวายราชสักการะและบำ�เพ็ญ
กุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
สภาการพยาบาล จัดพิธีถวายราชสักการะ
และบำ�เพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตครบ ๔ ปี
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารนครินทรศรี
สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี ผู้ แ ทนจาก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคม ชมรม
พยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล และโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วม
พิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
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๔.๓  จั ด พิ ธี ถ วายราชสั ก การะและบำ � เพ็ ญ กุ ศ ลเนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ ๑๒๐ ปี
สภาการพยาบาล จัดพิธีถวายราชสักการะและบำ�เพ็ญกุศลเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ
๑๒๐ ปี เพือ่ น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี
ร่วมกับคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมีผู้แทนจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สมาคม ชมรมพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล และ
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เข้าร่วมพิธีอย่าง
พร้อมเพรียง

๔.๔ ร่วมพิธบี �ำ เพ็ญกุศล เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดย มูลนิธิ พอ.สว.
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ทีป่ รึกษาประจำ�สภาการพยาบาล
ด้านกิจการพิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจากสภาการพยาบาล
เข้ า ร่ ว มพิ ธี บำ � เพ็ ญ กุ ศ ลเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘
เพือ่ น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ จัดโดยมูลนิธแิ พทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๐ สำ�นักงานมูลนิธิ พอ.สว. โดยมี พลอากาศเอกชลิต
พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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๔.๕ ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จัดโดย มูลนิธิ พอ.สว.
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำ�สภาการพยาบาล ด้าน
กิจการพิเศษ และคณะ เป็นผูแ้ ทนจากสภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธบี �ำ เพ็ญกุศล
เนือ่ งในวันคล้ายวันสิน้ พระชนม์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อน้อมรำ�ลึกถึง
พระกรุณาธิคณ
ุ จัดโดยมูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ณ ห้องประชุมใหญ่ส�ำ นักงาน
มู ล นิ ธิ พอ.สว. โดยมี พ ลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิ
พอ.สว. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่
๒ มกราคม ๒๕๖๓

๔.๖ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
นางนวลขนิษฐ์ ลิขติ ลือชา ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรชั พินทุ หัวหน้าสำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล นำ�คณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพวง
มาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนือ่ งในวันมหิดล
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์
โรงพยาบาลศิริราช และลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
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๔.๗ ร่วมวางพานพุม่ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนือ่ ง
ในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล นำ�
คณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล ร่วมวาง
พานพุม่ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชกรณียกิจสำ�คัญในการรวบรวม
องค์ความรูด้ า้ นการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่
ในวงกว้าง ทำ�ให้ภมู ปิ ญั ญาการแพทย์แผนไทย
เป็ น รากฐานสำ � คั ญ ด้ า นสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๔.๘ ร่วมวางพานพุม่ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
นางสาวโสรั จ จ์ จั น ทร์ เ สนี ย์
รองหั ว หน้ า สำ � นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การพยาบาล นำ�คณะนักวิชาการวิชาชีพ
การพยาบาล และเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
ร่วมวางพานพุม่ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุข
พระองค์แรก เนือ่ งในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี
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๔.๙ อวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีห่ นึง่
นำ�คณะผูแ้ ทนจากสภาการพยาบาล ในนามของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ทั่ ว ประเทศ เข้ า อวยพร แด่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช
2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 256๓ ณ สำ�นักงานรัฐมนตรี
อาคารสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

๔.๑๐ อวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดร.ธี ร พร สถิ ร อั ง กู ร อุ ป นายกสภาการพยาบาล
คนที่สอง และ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล และ
นั ก วิ ช าการวิ ช าชี พ การพยาบาล เข้ า อวยพรนายแพทย์ สุ ขุ ม
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่
พุทธศักราช 256๓ เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
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๕. การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. 256๓ มีหน่วยงาน/สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศมาศึกษาดูงานในเรื่องที่มีความสำ�คัญเกี่ยว
กับวิชาชีพการพยาบาล เช่น ประวัตคิ วามเป็นมา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าทีข่ องสภาการพยาบาล การบริหาร
องค์กรวิชาชีพของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ และเยี่ยมชมสภาการพยาบาล พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล จำ�นวน 10 หน่วยงาน มีผู้เข้าชม จำ�นวน 48๙ คน ดังนี้
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

วันที่

จำ�นวน (คน)

1

Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
และ Semarang Health Polytechnic สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงาน

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

๕๒

2

Widya Mandala Catholic University และ STIKES Bali
ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์
เป็นผู้ประสานงาน

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

๑๐

3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓๐

4

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย–แปซิฟิก

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓๘

5

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๗๐

๖

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุขชุมชน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๘

7

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๘๔

8

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๕๐

9

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗๐

10

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

๗๗
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๖. การประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์
ปัจจุบนั การสือ่ สารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสือ่ สารถึงกลุม่ เป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วเป็นการสือ่ สารสองทาง
ทำ�ให้รับทราบปัญหาและความคิดเห็นของสมาชิก โดยสภาการพยาบาลได้ดำ�เนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
สภาการพยาบาลมาโดยตลอด สำ�หรับช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สภาการพยาบาล Line@สภาการพยาบาล
และ YouTube Channel สภาการพยาบาล เริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2560 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สาร
องค์กร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างภาพลักษณ์
และสร้างความเข้าใจในภารกิจ และบทบาทของสภาการพยาบาล รวมทัง้ ได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล
ทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และทัว่ ถึง สำ�หรับการดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางออนไลน์ของสภาการพยาบาล
มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 Website สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาลคือ
www.tnmc.or.th ให้มคี วามทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีเ่ ข้ามาสืบค้นข้อมูลอยูเ่ สมอ ในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาลดำ�เนินการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 114 ข่าว
6.2 Facebook Fanpage สภาการพยาบาล เริม่ เปิดใช้งานวันที่ 10 กันยายน
2560 ปัจจุบันมีผู้ติดตามจำ�นวน 30,491 คน เป็นเพศหญิง 27,442 คน และ
เพศชาย 3,089 คน รวมแล้วมีผตู้ ดิ ตามเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 11,491 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.7 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และสภาการพยาบาลได้
ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว
รวมทั้งสิ้น 106 โพสต์
6.3 Line@สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2560 ปัจจุบัน
มีผู้ติดตามจำ�นวน 24,032 คน เป็นเพศหญิง 22,617 คน และเพศชาย 1,415 คน
รวมแล้วมีผตู้ ดิ ตามเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 2,165 คน คิดเป็นร้อยละ 9 (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และสภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
และกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 114 โพสต์
6.4 YouTube สภาการพยาบาล เริม่ เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2560 การเปิดใช้งานช่องทางออนไลน์น้ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล โดยใน พ.ศ. 2563 ได้มีการเผยแพร่
สื่อวีดิทัศน์ทั้งสิ้น 2 คลิป ดังนี้ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และ พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563
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การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๒๐๐ ปี
ของพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศกำ�หนดขึ้นในวันที่ 12
พฤษภาคม ของทุกปี เพือ่ เฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผูก้ อ่ กำ�เนิด
วิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วชิ าการพยาบาลของโลก เป็นผูท้ ท่ี �ำ คุณประโยชน์
อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ ในโอกาสเดียวกันนีส้ ภาพยาบาลระหว่างประเทศกำ�หนด
หัวข้อให้พยาบาลทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยูข่ องประชาชนโดยรวม ซึง่ ในปี พ.ศ. 2563 สภาพยาบาลระหว่างประเทศ
กำ�หนดหัวข้อสำ�หรับวันพยาบาลสากลว่า “Nurses: A Voice to Lead Nursing
The World to Health” แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำ�การพยาบาล
สูส่ ขุ ภาพดีทวั่ โลก” เพือ่ ให้ผบู้ ริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบตั กิ าร อาจารย์พยาบาล
และนักศึกษาพยาบาลเห็นความสำ�คัญของการส่งเสริม และดูแลให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย และ
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยและสังคมโลกมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้พยาบาลทุกคนร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถ เป็นเสียงแห่งพลังที่จะทำ�ให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้ และในปี
พ.ศ. 2563 หรือปี ค.ศ. 2020 เป็นปีทอี่ งค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ยกย่องให้
เป็นปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์” (2020 Year of Nurse and Midwife) เพื่อเป็นการให้เกียรติมิสฟลอเรนซ์
ไนติงเกล โดยเป็นปีที่ครบรอบวันเกิด 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำ�เนิดและบุกเบิกวิชาชีพ
การพยาบาลสมัยใหม่ ทำ�ให้วชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านการศึกษา
การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เป็นวิชาชีพหลักของระบบบริการสุขภาพที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งใน
เขตเมืองและเขตชนบทห่างไกลทั่วโลก พยาบาลเป็นกำ�ลังสำ�คัญในระบบบริการสุขภาพ อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและ
ประชาชนมากที่ สุ ด สามารถประเมิ น ปั ญ หาและความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ยและ
ประชาชนได้เร็วกว่าบุคลากรสุขภาพอื่น นำ�ไปสู่การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
สุขภาพ เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพดีถว้ นหน้า ซึง่ เป็นบทบาทสำ�คัญในการผลักดันให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในระดับนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ
ต้องการให้เสียงของพยาบาลได้รับการได้ยินจากคนทั่วโลก โดยการเผยแพร่คำ�พูด
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่นี้ว่า วิชาชีพการพยาบาลได้อุทิศต่อการมีสุขภาวะของ
โลกอย่างไร ทัง้ ในฐานะของผูด้ แู ล ผูเ้ ยียวยา ผูส้ อนความรู้ ผูน้ �ำ และผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิ
พยาบาลเป็นรากฐานที่มั่นคงของการให้บริการที่ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และเป็นการดูแลทีไ่ ม่แพง ประชาชนสามารถจ่ายได้ แอนเนทท์ เคนเนดี้ (Annette
Kennedy) นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เน้นว่าการดำ�เนินการเกี่ยวกับ
วันพยาบาลสากลในปีนี้ พวกเราจะเป็นเสียงทีแ่ ท้จริงของพยาบาลจากทัว่ โลก ในการ
ทำ�ให้คนทั่วโลกหันมามองวิชาชีพการพยาบาลที่มีความสำ�คัญ น่าพิศวง มีความ
เป็นเลิศ และทันสมัยในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วโลก การสร้างตำ�นานของ
ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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ในการเฉลิ ม ฉลองปี ข องพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ นั้ น สิ่ ง ที่ ส ภาพยาบาลระหว่ า งประเทศต้ อ งการเห็ น
การเปลี่ยนแปลงคือ
๑) จัดการกับปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
โดยรับสมัครพยาบาลเพิม่ ขึน้ ธำ�รงรักษาพยาบาล
ให้ อ ยู่ ใ นระบบให้ น านที่ สุ ด โดยปรั บ เปลี่ ย น
สภาพแวดล้อมการทำ�งานให้ดีขึ้น มีกองทุนเพื่อ
เพิ่ ม ค่ า ตอบแทน การยอมรั บ นั บ ถื อ ให้ เ กี ย รติ
เห็นคุณค่าและให้รางวัลแก่พยาบาลที่อุทิศตน
๒) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของพยาบาล
APN เน้นบทบาทขยายเพื่อสามารถแก้ไขปัญหา
สุขภาพโลกได้
๓) แก้ไขปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางเพศ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องวิชาชีพ แก้ไขภาพเดิม ๆ ความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
๑) การเปลีย่ นแปลงจะต้องเกิดจากการทำ�งานร่วมกันของพยาบาลผ่านทางสมาคมพยาบาลของแต่ละประเทศ
ต้องสร้างความเป็นปึกแผ่น รวมพลังและประสานเป็นหนึง่ เดียว เพือ่ สร้างผลลัพธ์การดูแลทีด่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจ
จากประชาชน
๒) สมาคมพยาบาลแห่งชาติจะต้องทำ�ความเข้าใจกับสภาพการปฏิบัติงาน
ที่แท้จริงว่าสิ่งใดที่ควรทำ� สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำ� เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางในการ
เชื่อมต่อที่สำ�คัญในการวางนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3) พยาบาลต้องพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ โดยคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน
ความยุติธรรม และความเท่าเทียม พยาบาลมีสิทธิโดยหน้าที่ในการพูดเพื่อแก้ไข
ปัญหาแทนผูป้ ว่ ย เป็นปากเป็นเสียงแทนผูป้ ว่ ย เน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ยึดมัน่ ใน
สิทธิส่วนบุคคล และใช้หลักการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ด้อยโอกาส
4) ใช้พลังของพยาบาล ทั้งจำ�นวนที่มีมากที่สุดผ่านทางสมาคม โดยเน้น
ความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ โดยร่วมมือกันในการขับเคลื่อนในระดับประเทศ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
สภาพยาบาลระหว่ า งประเทศเน้ น ว่ า
“ปี 2020 เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น ไม่ใช่จดุ จบ เป็น
โอกาสในการทำ�สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทาง พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ เ ป็ น พลั ง
ทีม่ าห้ามหรือหยุดยัง้ ไม่ได้ และเมือ่ ร่วมกัน เราจะ
สามารถนำ�การพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลกได้”
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การเฉลิมฉลองปีของพยาบาลและผดุงครรภ์
2020 ในประเทศไทย สภาการพยาบาล ร่วมกับ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization–
WHO) กองทุ น ประชากรแห่ ง สหประชาชาติ
(United Nations Population Fund–UNFPA)
และองค์ ก ารเพื่ อ สตรี แ ห่ ง สหประชาชาติ (UN
Women) ประจำ�ประเทศไทย จัดทำ�สื่อออนไลน์
เพื่อเผยแพร่และสดุดีบทบาทของพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ซงึ่ เป็นบุคลากรหลักในระบบสุขภาพของ
ไทยในการดูแลสุขภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
ของประชาชนทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย ม รวมทั้ ง
การนำ � เสนอวี ดิ ทั ศ น์ บ ทบาทของพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลบำ�ราศนราดูรในการ
คั ด กรอง ดู แ ล และฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด
ที่ ทำ � งานอย่ า งหนั ก ภายใต้ ท รั พ ยากรที่ มี จำ � กั ด
นอกจากนี้ ยั ง มี วี ดิ ทั ศ น์ ก ารให้ สั ม ภาษณ์ ข อง
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ทีแ่ สดงความชืน่ ชมการทำ�งานอย่างทุม่ เทของพยาบาลและผดุงครรภ์
ทั่วประเทศในการสร้างเสริม ป้องกัน ให้การพยาบาล และฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะ
การแสดงบทบาทอย่างเป็นอิสระในระดับปฐมภูมิ และได้เรียกร้องให้รฐั บาลเพิม่ การลงทุนเพือ่ สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน การจัดสรรตำ�แหน่งและการบรรจุ ตลอดจนสวัสดิการ
ความก้าวหน้าและความปลอดภัยในการทำ�งาน ทั้งนี้การมีจำ�นวนพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เพียงพอ มีการกระจาย
อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และมีกำ�ลังใจในการทำ�งานจะมีส่วนอย่างสำ�คัญในการสนับสนุนนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในส่วนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้รว่ มกิจกรรมการเฉลิมฉลองปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์”
โดยขยายกิจกรรมของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบออกไป ภายใต้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เน้นการพัฒนาและขยายระบบบริการการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่ แบบ one stop service เพื่อให้มีการเลิกบุหรี่
เพิ่มขึ้นในสถานบริการทุกระดับ ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล จำ�นวน 200 หน่วยบริการ เป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์
ไนติงเกล คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรค NCDs และกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ที่สูบบุหรี่ได้รับการดูแลจากพยาบาล เพื่อช่วยให้
เลิกบุหรีจ่ �ำ นวน 20,000 คน เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ ช่วยให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การจัดทำ�วารสาร จดหมายข่าว
และหนังสือของสภาการพยาบาล
๑. ว
 ารสารสภาการพยาบาล
(Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council)
วารสารสภาการพยาบาล (Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council) มี รศ.ดร.สายพิณ
เกษมกิจวัฒนา เป็นบรรณาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ใช้เป็นแหล่งเสนอผลงานวิชาการสำ�หรับบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็น
สือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาการ โดยมีการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ได้ทำ�การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
และประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563–2567
โดยวารสารสภาการพยาบาล ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง
31 ธันวาคม 2567 ปัจจุบันตีพิมพ์เป็นปีที่ 35 จัดทำ�ทุก 3 เดือน จำ�นวน 4 ฉบับ ดังนี้

ปีท่ี 35 ฉบับที่ ๑
ประจำ�เดือนมกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๓
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ปีท่ี 35 ฉบับที่ ๒
ประจำ�เดือนเมษายน –
มิถนุ ายน ๒๕๖๓
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ปีท่ี 35 ฉบับที่ ๓
ประจำ�เดือนกรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖๓

ปีท่ี 35 ฉบับที่ 4
ประจำ�เดือนตุลาคม –
ธันวาคม ๒๕๖๓
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๒. วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research มี ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
เป็นบรรณาธิการ ร่วมกับ ศ.ดร.ศิรพิ ร จิรวัฒน์กลุ และ Professor Dr.Sue Turale วารสารนีพ้ ฒ
ั นามาจากวารสารวิจยั
ทางการพยาบาลที่เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ปี ค.ศ. 1997) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น The Thai Journal of
Nursing Research โดยตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปี ค.ศ. 2001) Vol 5 No.2
และเปลีย่ นชือ่ อีกครัง้ เป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research โดยตีพมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษ
ทัง้ ฉบับในปี ค.ศ. 2010 Vol.14 No.1 มาตรฐานของวารสารนีเ้ ป็นทีย่ อมรับเพิม่ มากขึน้ เมือ่ ได้รบั การตอบรับเข้าบรรจุ
ในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2๕๖๑ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ กับนักวิชาการและนักปฏิบตั กิ ารสาขาพยาบาลศาสตร์ ทีจ่ ะได้มวี ารสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับสากล
เป็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ในปี ค.ศ. 2020 ตีพมิ พ์เป็นปีท่ี 24
จัดทำ�ทุก 3 เดือน จำ�นวน 4 ฉบับ ดังนี้

Vol. 24 No. 1
January–March 2020

Vol. 24 No. 2
April–June 2020

Vol. 24 No. 3
July–September 2020

Vol. 24 No. 4
October–December 2020

๓. จ
 ดหมายข่าวสภาการพยาบาล
(Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter)
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล มี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นบรรณาธิการ และมี
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ เป็นผูจ้ ดั การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล เป็นสือ่ กลาง
ในการแลกเปลีย่ นความรู้ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ และเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิก ออกเป็นประจำ�ทุก
๒ เดือน ปีละ ๖ ฉบับ จดหมายข่าวปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๒๒ จัดทำ�ทั้งสิ้น ๖ ฉบับ ดังนี้
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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม–กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
●●ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน มีนาคม–เมษายน ๒๕๖๓
●●ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓ ประจำ�เดือน พฤษภาคม–มิถุนายน ๒๕๖๓
●●ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน กรกฎาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓
●●ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕ ประจำ�เดือน กันยายน–ตุลาคม ๒๕๖๓
●●ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๖ ประจำ�เดือน พฤศจิกายน–ธันวาคม ๒๕๖๓
นอกจากนี้ สภาการพยาบาลได้เผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (ฉบับออนไลน์) ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล
www.tnmc.or.th โดยจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ฉบับย้อนหลัง สามารถสืบค้นได้ที่ shorturl.at/glvOV
●●
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๔. หนังสือของสภาการพยาบาล
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศสภาการพยาบาล
ราคา
250.–

สมรรถนะและการออก
วุฒิบัตรรับรองความรู้และ
ความชำ�นาญเฉพาะทางของ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ราคา
150.–

พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540
ราคา
30.–

สมรรถนะผู้บริหาร
การพยาบาล

การปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง : บูรณาการสู่
การปฏิบัติ

ราคา
350.–

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม
สำ�หรับองค์กรพยาบาล :
กลไกและการปฏิบัติ

ราคา
150.–

สมรรถนะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ราคา
30.–

ราคา
60.–
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๕. บทความวิชาการ
เล่มที่ ๙
การพยาบาลชุมชน

เล่มที่ ๑๒
การดูแลบาดแผล

ราคา
200.–

ราคา
200.–

เล่มที่ ๑๓
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่
ได้รับยาเคมีบำ�บัด

เล่มที่ ๑5
การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่

ราคา
200.–

ราคา
200.–

เล่มที่ ๑๕
การพยาบาลสุขภาพสตรี

ราคา
๓00.–
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เล่มที่ ๑๖
การพยาบาล
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
ราคา
200.–
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ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ
๑. สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพ 11 องค์กร ประกอบด้วย
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำ�บัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
โดยการให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการประกอบวิชาชีพเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรม ของผูป้ ระกอบวิชาชีพในสายงานวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2563 สมาพันธ์สภาวิชาชีพมีการประชุม
ร่วมกัน จำ�นวน 5 ครั้ง
ผลการดำ�เนินงาน
1.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ตามทีส่ ภาวิชาชีพ 11 องค์กร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกำ�หนดให้การดำ�เนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายและการบริหารงานของ
“คณะกรรมการบริหาร” ซึง่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสูงสุดของสภาวิชาชีพ หรือผูแ้ ทนทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดของสภาวิชาชีพ
มอบหมายองค์กรสมาชิกละ 1 คน โดยมีประธานกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารมีกำ�หนดวาระคราวละ 6 เดือน โดยเรียงลำ�ดับตามการจัดตั้ง
สภาวิชาชีพ ดังนี้ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความฯ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำ�บัด และสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยให้เริ่มต้นที่
สภาวิศวกร เป็นต้นไปตามลำ�ดับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวการประชุม ครั้งที่ 89–1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 มีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เป็นประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย วาระเดือนมกราคม–มิถนุ ายน 2563 และในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 91–3/2563
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติให้ พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก
เป็นประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย วาระเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563
1.2 การแต่งตั้งเลขาธิการสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ข้อ 4.2 กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานผ่าน “สำ�นักงานเลขาธิการ” โดยทำ�หน้าทีจ่ ดั ทำ�
ระเบียบวาระการประชุม ประสานงาน และนัดหมายการจัดประชุมให้เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ ดำ�เนินการตามมติ
ที่ประชุม และบริหารจัดการงบประมาณรายรับ–รายจ่ายที่เกิดขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งนี้
สำ�นักงานเลขาธิการจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล
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1) เลขาธิการ จำ�นวน 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกสภาการพยาบาลตามวาระ
2) คณะทำ�งานของเลขาธิการ ซึ่งมาจากผู้แทนขององค์กรสมาชิก องค์กรละ 1 คน และให้แต่งตั้ง
เพิ่มได้ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวการประชุม ครั้งที่ 89–1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 มีมติเห็นชอบให้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์องั คณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ตามที่นายกสภาการพยาบาลเสนอ
1.3 งานเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ”
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย โดยสภาวิศวกรร่วมกับสมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้จดั เสวนา “รวมพลังปัญญา
แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม
เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องที่มาของ
ปัญหาฝุน่ PM 2.5 และแนวทางป้องกัน การแก้ไขทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ เพือ่ หาข้อสรุปในการนำ�เสนอต่อภาครัฐ
และภาคประชาชน การเสวนาแบ่งออกเป็น 3 เวที ดังนี้
●●เวทีที่ 1 ถกปัญหาและวิกฤตฝุ่น
●●เวทีที่ 2 ชงรัฐตีกรอบมาตรการจัดการฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรม
●●เวทีที่ 3 เทคโนโลยีพิชิตฝุ่น
1.4 งานเสวนา “การเตรียมตัวรับ New Normal หลังวิกฤตไวรัสโควิด–19”
โควิ ด –19 (COVID–19) ถื อ เป็ น โรคอุ บั ติ ใ หม่ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งความเปลี่ ย นแปลงต่ อ ทุ ก สรรพสิ่ ง ทั่ ว โลก
ทัง้ กระบวนการทำ�งานของวิชาชีพต่าง ๆ และพฤติกรรมของผูค้ นทีเ่ ปลีย่ นสูส่ งิ่ ใหม่ (New Normal) ทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
กับการดูแลสุขภาพทวีคูณ อาทิ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) รวมถึงการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์จากทีบ่ า้ น เพือ่ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย จึงได้รว่ มกันจัดงานเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวรับ
New Normal หลังวิกฤตไวรัสโควิด–19” ผ่านระบบ Cisco Webex โดยสภาวิชาชีพแต่ละแห่งได้มีการให้ข้อมูล
ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�รงชีวติ แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 และเตรียมพร้อม
รับรูปแบบการดำ�เนินชีวติ ใหม่ งานเสวนานีน้ บั เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ที แี่ ต่ละวิชาชีพได้รว่ มมือกันนำ�ความรูค้ วามสามารถ
ของแต่ละสภาวิชาชีพมาชี้นำ�หนทางที่ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน ของสุขภาพมนุษย์ ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนใน
สังคมไทย และการนำ�สังคมไทยไปสู่ New Normal ทีเ่ ป็นสมดุลใหม่เป็นความพอดีของชีวติ การเสวนาได้รบั ความสนใจ
มีผู้เข้าร่วมงานผ่านโปรแกรม Cisco Webex จำ�นวน 329 คน รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook จำ�นวน
242 คน ทัง้ นีก้ ารเสวนาในลักษณะทีม่ ปี ระเด็นทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนทัว่ ไป จะมีการจัดทำ�อย่างต่อเนือ่ ง
โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้แทนจากแต่ละวิชาชีพมาให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
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นอกจากนัน้ สมาพันธ์สภาวิชาชีพยังได้รวบรวมความรู้ และคำ�แนะนำ�ทีแ่ ต่ละวิชาชีพมีให้กบั ประชาชนเผยแพร่
ทาง Facebook Fanpage ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ดังนี้
แพทยสภา

– เรื่องน่ารู้สำ�หรับประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID–19

สภาการพยาบาล

– COVID–19 รุนแรงและคร่าชีวิต ป้องกันอยู่เป็นนิตย์ ชีวิตจะปลอดภัย

สภาทนายความฯ

– ระบบยื่นฟ้องและส่งคำ�คู่ความเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน

สภาเภสัชกรรม

– การให้บริการทางเภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ ในวิกฤติ COVID–19

สภาวิศวกร

– ห้องความดันบวก และตู้ความดันบวก คืออะไร

สภาสถาปนิก

– การดำ�เนินการของสภาสถาปนิกในภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19

สัตวแพทยสภา

– COVID–19 ในสัตว์

สภาเทคนิคการแพทย์

– คำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนในการตรวจ Rapid test COVID– 19

สภากายภาพบำ�บัด

– คำ�แนะนำ�ในการออกกำ�ลังกายที่บ้านในช่วงการระบาดของ COVID–19

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

– มาตรการจากภาครัฐที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบในช่วงการระบาดของ
COVID–19
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๒. ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 7 สภาวิชาชีพ คือ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำ�บัด และสัตวแพทยสภา รวมตัวเป็นภาคีสภาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพและมีการประชุมปรึกษาหารือสภาวิชาชีพครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 มีวัตถุประสงค์ของ
การประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2563 มีการประชุม
ร่วมกัน จำ�นวน 5 ครั้ง
ผลการดำ�เนินงาน
2.1 ความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์
และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากประชาชน ภาคี
สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 จึงมีมติร่วมกัน
ให้เสนอความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจำ�กัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้
เพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกัน หรือขจัดการกีดกันหรือ
การผูกขาด การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็น หรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพขอตัดข้อความ “หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา” ออก
เหตุผลที่ขอแก้ไขในทางปฏิบัติสภาวิชาชีพและสถาบันการศึกษาทำ�งานประสานกันเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานที่จะผลิตบุคลากรวิชาชีพให้มีสมรรถนะตามที่แต่ละวิชาชีพกำ�หนด เพื่อที่จะสามารถให้การรักษา
พยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
2.2 การเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
สืบเนือ่ งจากการทีส่ ภาการสาธารณสุขชุมชนได้ยกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. .... จำ�นวน ๑๔ ฉบับ ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำ�หนดให้กอ่ นออกกฎหมาย
ทุกฉบับนัน้ ต้องจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องก่อน ซึง่ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้เสนอความคิดเห็น
ต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขชุมชน เพือ่ ขอให้มกี ารทบทวน
ร่างระเบียบกระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2562
เนือ่ งจากมีบทบัญญัตทิ เ่ี กินขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการบำ�บัดโรคเบือ้ งต้น จำ�นวน 4 ฉบับ
คือ
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1)
2)

(ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำ�กัดในการบำ�บัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. ....
(ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและ
การบำ�บัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการ
วางแผนครอบครัว พ.ศ. ....
3) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการ
เจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. ....
4) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานให้บริการของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
ในปี พ.ศ. 2563 สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สง่ ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง
ตามหนังสือที่ สธ 0202.3.4/ว.48 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้ส่งความเห็น
ต่อ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุขรับทราบ ตามหนังสือภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพที่ 02/02/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 ซึง่ ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำ�กัดในการบำ�บัดโรคเบือ้ งต้น
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยังมิได้ทำ�ตามข้อเสนอแนะและความเห็นที่ให้ไป ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพจึงมีหนังสือคัดค้าน
การออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำ�กัด ในการบำ�บัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ร่าง) ข้อบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น การดูแล
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว พ.ศ. .... ไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ตามหนังสือภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่ 02/04/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
2563 ในเรือ่ งของคำ�นิยามตามมาตรา 3 “การบำ�บัดโรคเบือ้ งต้น” ทีใ่ ห้หมายความว่า “การตรวจประเมินอาการ
เจ็บป่วยและการบำ�บัดเบือ้ งต้น เพือ่ แก้ปญ
ั หาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การบรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรค
ให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวการณ์เจ็บป่วยหรือภาวะวิกฤต” ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ที่มีความเห็นว่า “การบำ�บัดโรคเบื้องต้น” หมายความว่า การตรวจประเมินอาการแสดงของผู้ป่วย เพื่อการส่งต่อ
หรือช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินวิกฤต ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งต่อหรือช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น
ไม่ใช่การรักษาโรคตามปกติทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ จ ะไม่ ป ระกอบวิชาชีพ ทับซ้อนกับการประกอบโรคศิ ล ปะตามกฎหมายว่ า ด้ วยการประกอบโรคศิ ล ปะ หรื อ
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องสอดคล้องกับแนวทาง
ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน ซึง่ เป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีแ่ ละอำ�นาจเฉพาะในเรือ่ งการแพทย์ฉกุ เฉิน ซึง่ ภาคีสภาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ มีความกังวลเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการดำ�เนินการตามหลักสูตรที่ได้ศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนในการทำ�หัตถการ ซึง่ อาจไม่ปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ยทีร่ บั บริการ และข้อ ๘ ในการบำ�บัดโรคเบือ้ งต้น
ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา ให้ใช้ได้ตามคูม่ อื การใช้ยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยาทีส่ ภาการสาธารณสุขชุมชน
กำ�หนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีความเห็นว่า ในการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ ให้ใช้ได้ตามคู่มือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกำ�หนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อให้การใช้ยาหรือเวชภัณฑ์เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา
ตามแนวทางการวินิจฉัยของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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2.3 การให้ความเห็นชอบการผลิตบุคลากรผู้ให้คำ�ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจากพันธุกรรม (Genetic
Counselors) ในระบบสาธารณสุขไทย โดยความร่วมมือของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ทีป่ ระชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2563
ได้มมี ติเห็นชอบการผลิตบุคลากรผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจากพันธุกรรม (Genetic Counselors) ในระบบ
สาธารณสุขไทยเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยความร่วมมือของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ และ
แพทยสภาได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลด้านจีโนมิกส์ (Genomics) ของภาคีสภาวิชาชีพ ด้าน
สุขภาพ ตามประกาศแพทยสภาที่ 66/ 2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมีผู้แทนจากสภาการพยาบาล
ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และจะดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตร
ฝึกอบรมบุคลากรผู้ให้คำ�ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจากพันธุกรรมต่อไป

๓. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3.1 โครงการพัฒนารูปแบบคลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 : คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
สภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินโครงการพัฒนารูปแบบคลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2562
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ สะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล และช่วยลด
ความแออัดในโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2563 มีผลการดำ�เนินงานดังนี้
๑) คลินิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในเขต 13 กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 7 แห่ง
อยู่ในเขตตลิ่งชัน 1 แห่ง เขตราษฎร์บูรณะ 1 แห่ง เขตบางแค 1 แห่ง เขตสะพานสูง 1 แห่ง เขตคลองสามวา
2 แห่ง และเขตทวีวัฒนา 1 แห่ง
๒) ดำ�เนินโครงการ ติดตาม กำ�กับ และประเมินผลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามและกำ�กับ
การดำ�เนินงานของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 2) ประเมินผลการดำ�เนินงานของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
3) วิเคราะห์จุดเด่นในการดำ�เนินงานและประเด็นที่ควรปรับปรุงของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และ 4) จัดทำ�
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำ�เนินงานและขยายผลคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
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๓) จัดทำ�คู่มือสำ�หรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น จำ�นวน 5 เรื่อง คือ 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2) การดูแลหญิงตั้งครรภ์และสตรีวัยเจริญพันธุ์ 3) การดูแลผู้สูงอายุ
4) การดูแลบาดแผลและการส่งเสริมโภชนาการ และ 5) การบันทึกข้อมูลผู้รับการบริการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
ตามแผนการรักษาและกิจกรรม PP
๔) จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำ�เนินงานคลินิกพยาบาลชุมชน
อบอุ่น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล ซึ่งการประชุม
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมา ความสำ�คัญของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอบเขตการให้บริการ การจ่ายชดเชยค่าบริการ และแผนการขยายผลในอนาคต
โดยได้รบั เกียรติจาก นท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำ�เนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น โดยมีผู้ประกอบการคลินิก
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
๑. ก
 ารประชุม 6th International Nursing Research Conference of
World Academy of Nursing Science (The 6th WANS)
ด้วย World Academy of Nursing Science (WANS) ได้จัดประชุม 6th International Nursing
Research Conference of World Academy of Nursing Science ในหัวข้อเรือ่ ง “Knowledge Development
in Nursing for Better Health and Life of the People in the World: Sharing the Local Knowledge
for Universal Knowledge” ระหว่างวันที่ 28–29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker
และมี รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาประจำ�สภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุม
๒. ก
 ารประชุม 6th World Health Professions Regulation Conference
(WHPRC 2020)
World Health Professions Alliance–WHPA ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ก รวิ ช าชี พ ระดั บ สากล ได้ แ ก่
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ International Council of Nurses–ICN, International Pharmaceutical
Federation–FIP, World Confederation Physical Therapy–WCPT, FDI World Dentist Federation,
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และ World Medical Association ร่ ว มกั น จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม The 6 th World Health Professions
Regulation Conference (WHPRC 2020) ในหัวข้อเรื่อง The value of strong regulatory bodies to
deliver quality care and the importance of Continuing Professional Development (CPD) ในวันที่
16 พฤษภาคม 2563 ณ CICG กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผ่านระบบการประชุมทางไกล สภาการพยาบาล
ในฐานะเป็น Regulatory body รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
๓. ก
 ารประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน
(Coordinating Committee on Services: CCS) ครั้งที่ ๙๖
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีห่ นึง่
เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ ๙6 และ
การประชุมคณะทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563–9 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เพื่อหารือถึงสถานะล่าสุดและแนวทางการดำ�เนินการต่อเนื่องของการเปิดเสรีด้านบริการของอาเซียน
รวมทั้งมีการประชุมคณะทำ�งานเกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangements: MRAs) และคณะทำ�งานรายสาขาบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

132

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล

Annual Report 2020
Thailand Nursing and Midwifery Council

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาหน่วยงานภายในของสภาการพยาบาลให้มรี ะบบบริหารจัดการ
ทีเ่ ป็นเลิศ ทัง้ ด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ การบริหารงานพัสดุ บริหารจัดการงานต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส มีการดำ�เนินงานตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการพยาบาลเพือ่ มุง่ สูย่ คุ ดิจทิ ลั มีขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ ป็นปัจจุบนั และรองรับภารกิจของ
สภาการพยาบาลในอนาคต ตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน
และสินทรัพย์
ผลการดำ�เนินงาน
สภาการพยาบาลมีนโยบายการดำ�เนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านความโปร่งใส
การลดภาวะเสีย่ งด้านการเงินของสภาการพยาบาล และให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และอำ�นาจหน้าทีข่ อง
สภาการพยาบาลในการดำ�เนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มกี ารจัดทำ�แผนงบประมาณของสภาการพยาบาล
เพื่อใช้กำ�กับการบริหารงบประมาณประจำ�ปี 2563 โดยยึดหลักการดังนี้
1. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2563 ในลักษณะทีป่ ระหยัดและ
เพิม่ ความมัน่ คงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
2. ใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ อำ�นาจหน้าที่และพันธกิจของสภาการพยาบาล
3. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2562
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การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคมของปีงบประมาณนัน้ งบการเงินดังกล่าวของสภาการพยาบาลได้ผา่ นการตรวจรับรองของผูต้ รวจสอบ
บัญชีรบั อนุญาตตามทีส่ ภาการพยาบาลอนุมตั จิ า้ ง สามารถรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการเงินและงบประมาณได้
ดังนี้
1) รายได้ของสภาการพยาบาลเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล ตามอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจที่กำ�หนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำ�
ปีงบประมาณ 2563 สภาการพยาบาลมีรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ค่าลงทะเบียนและจากการบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียน รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 138,660,510.98 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนหกหมืน่ ห้าร้อย
สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
๑.๑) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน	48,749,150.00	 บาท
๑.๒) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก	45,152,150.00	 บาท
๑.3) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร	  6,499,500.00	 บาท
1.4) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ	  7,998,210.00	 บาท
1.5) งานวุฒิบัตร	   131,000.00	 บาท
1.6) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ	  9,054,500.00	 บาท
1.7) งานหนังสือและวารสาร	   642,537.52	 บาท
1.8) เงินดอกผลจากการลงทุน
17,600,345.49 บาท
1.9) เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม	  2,486,958.00	 บาท
1.10) เบ็ดเตล็ด	   346,159.97 บาท
2) รายจ่ายของสภาการพยาบาล เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานและพัฒนาสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล การดำ�เนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการคุ้มครอง
ประชาชน แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แผนงาน
ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพและแผนงานส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จ่ายจากเงินงบประมาณประจำ�ปี และเงินกองทุนต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งสิ้นจำ�นวน
88,706,290.67 บาท (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) แยกเป็นรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
2.๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	57,772,741.10	 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแผนงาน
30,933,549.57 บาท
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังนี้

เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๖๕ คน แบ่งตามงานออกเป็น ๓ กลุ่ม
1) กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล จำ�นวน ๑3 คน
2) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ		
จำ�นวน ๔5 คน
3) กลุ่มสนับสนุนบริการ			
จำ�นวน 7 คน

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 การปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. การรับสมัครบุคคลเพือ
่ บรรจุและแต่งตัง
้ เป็นเจ้าหน้าทีป
่ ระจำ�สภาการพยาบาล
๑.๑ นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล
จำ�นวน 1 อัตรา
๑.๒ พนักงานขับรถยนต์
จำ�นวน ๑ อัตรา
๑.๓ จ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ ๑ ปี จำ�นวน 8 อัตรา
๒. โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
สุขภาพของบุคลากรที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำ�คัญต่อการทำ�งานในทุกองค์กร สภาการพยาบาลจึงให้ความสำ�คัญ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ จำ�นวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยทีมแพทย์–พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ซึ่งมาให้บริการตรวจสุขภาพ ณ สภาการพยาบาล โดยรายการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจร่างกายทั่วไป
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอด (Chest X–ray) ตรวจมะเร็งปากมดลูก ผลการตรวจ
สุขภาพพบว่า เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลมีภาวะสุขภาพปกติ จำ�นวน ๒๘ คน และมีผลการตรวจผิดปกติ จำ�นวน
๓๗ คน พบความผิดปกติเช่น ระดับนํา้ ตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง BMI เกินค่ามาตรฐาน มีความไม่สมบูรณ์
ของเม็ดเลือดแดง เป็นต้น
และสภาการพยาบาลได้ให้
คำ�แนะนำ�ในการปฏิบตั ติ วั
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
กับเจ้าหน้าทีท่ กุ คน
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การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และยานพาหนะ
งานพัสดุ งานอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารงานทัว่ ไป ฝ่ายบริหารกลาง
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล มีภารกิจด้านการสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 การบริหารจัดการพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำ�นักงานและครุภัณฑ์
๑.๑	 จัดซื้อวัสดุสำ�นักงาน
จำ�นวน	๑๖๘ รายการ
๑.๒ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดทำ�ทะเบียนครุภัณฑ์ จำ�นวน	 ๓๙	 รายการ
๑.๓	 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว
จำ�นวน	๑๖๕ รายการ
๒. การจ้างพิมพ์จดหมายข่าว วารสาร และหนังสือ
๒.๑	 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
จำ�นวน ๖ ฉบับ ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม
๒.๒ วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ ๓๕
จำ�นวน ๔ ฉบับ ๆ ละ	    ๖๐๐ เล่ม
๒.๓	 วารสาร Pacific Rim International Journal
จำ�นวน ๔ ฉบับ ๆ ละ	     ๕๐๐ เล่ม
of Nursing Research
๒.๔ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง
จำ�นวน	 ๑๘,๐๐๐ เล่ม
เล่มที่ ๑๙ (พิมพ์เพิ่ม) เรื่อง การผดุงครรภ์
๒.๕ หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง
จำ�นวน	 ๑๐,๐๐๐ เล่ม
เล่มที่ ๒๐ เรื่อง พยาบาลนำ�การจัดการนํ้าหนักเกิน
๒.๖	 หนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จำ�นวน	    ๓๐๐ เล่ม
๒.๗	 หนังสือพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จำ�นวน	    ๓๐๐ เล่ม
(ฉบับปรับปรุง) พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
๒.๘ หนังสือคู่มือรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำ�นวน	  ๑,๐๐๐ เล่ม
๒.๙	 รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
จำ�นวน	  ๑,๐๐๐ เล่ม
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๓. งานสั่งซื้อสั่งจ้างและทำ�สัญญาจ้างอื่น ๆ
๓.๑	 สัญญาจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลโปรแกรม Web Application (ส่วนเพิม่ เติม)
๓.๒ สัญญาจ้างงานบำ�รุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
๓.๓	 สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย (สำ�นักงานกฎหมายไชยรพี)
๓.๔ สัญญาจ้างผลิตสกู๊ปเชิงข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกให้บริการร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ
๓.๕	จ้างผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์เกีย่ วกับการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาลในช่วงทีม่ กี ารระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)
๓.๖	 เช่าซื้อโปรแกรมสำ�หรับการประชุมทางไกล Cisco Webex
๓.๗	 เช่าซื้อโปรแกรม Photoshop CC จำ�นวน 2 License
๓.๘ สั่งจ้างทำ�โล่รางวัลพยาบาลผู้บำ�เพ็ญความดี จำ�นวน ๓๗ โล่
๓.๙	 สั่งจ้างบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก
๓.๑๐ สั่งจ้างบริการพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในและภายนอกอาคาร
๓.๑๑	สั่งจ้างทำ�ไดอารี่สภาการพยาบาล จำ�นวน ๕๐๐ เล่ม บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๖๔
จำ�นวน ๑๒,๐๐๐ ใบ
๓.๑๒ จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำ�นวน ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น
๔. การจ้างบริการบำ�รุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและภูมิทัศน์
๔.๑	 บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์		
จำ�นวน ๒๙ รายการ
๔.๒ บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม อาคาร			
จำ�นวน ๒๗ รายการ
๔.๓	 บำ�รุงรักษา ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม			
จำ�นวน ๒ รายการ
๔.๔ บำ�รุงรักษายานพาหนะ (รถยนต์)			
จำ�นวน  ๖
คัน
●●ตรวจเช็คระยะตามกำ�หนดและบำ�รุงรักษา ต่อประกันภัยรถยนต์พร้อม พ.ร.บ. และต่อภาษี
๔.๕ เบ็ดเตล็ด						
จำ�นวน ๒ รายการ
●●จ้างทำ�ความสะอาดถังเก็บนํ้าประปา กำ�จัดสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียบ่อเกรอะ
๕. งานทำ�สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย
5.1 การรักษาความปลอดภัย
5.2	 การบำ�รุงรักษาลิฟต์โดยสาร
5.3 การบริการบำ�รุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Chiller
5.4	 การบริการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
๕.5	 การบริการบำ�รุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
5.6 การบริการทำ�ความสะอาดอาคาร
5.7 การทำ�ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
5.8	 การบริการกำ�จัดปลวก
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การบริหารจัดการการประชุม
การจัดการประชุมเป็นภารกิจหนึง่ ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลเพือ่ ระดมความคิดในการกำ�หนด
นโยบายและวางแผนงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาการพยาบาล
ตามอำ�นาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 งานบริหารจัดการการประชุม มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. จัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาล บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าทีแ่ ละวัตถุประสงค์
ของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล จำ�นวน 14 ครั้ง
คณะกรรมการ สภาการพยาบาลมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1

รับรองผลการสอบและการประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ

1.2

อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านความรู้ฯ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3 ครั้ง

– การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

จำ�นวน 11,749 คน

– การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

จำ�นวน

789 คน

1.3

อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้สำ�หรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
ที่ใบอนุญาตฯ ขาดอายุมีสิทธิได้รับใบอนุญาตฯ ตามประเภทและชั้นที่เคยได้รับ

จำ�นวน

493 คน

1.4

ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำ�นวน

27 สถาบัน

1.5

ให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันทีจ่ ะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

1 สถาบัน

1.6

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

1.7

138

จำ�นวน



หลักสูตรระดับปริญญาตรี

จำ�นวน

5 หลักสูตร



หลักสูตรระดับปริญญาโท

จำ�นวน

4 หลักสูตร



หลักสูตรระดับปริญญาเอก

จำ�นวน

3 หลักสูตร

จำ�นวน

17 หลักสูตร

ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
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1.8

ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

จำ�นวน

1 หลักสูตร

1.9

ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถาบัน

จำ�นวน

44 หลักสูตร

1.10 ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนการรับนักศึกษาของสถาบัน

จำ�นวน

40 หลักสูตร

1.11 อนุมัติการขอสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตฯ ของผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ

จำ�นวน

7 คน

1.12 ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง


หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

4 หลักสูตร



หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ

จำ�นวน

30 หลักสูตร

ห ลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี
(Post Baccalaureate Residency Training Program) ของสถาบันต่าง ๆ

จำ�นวน

18 หลักสูตร



1.13 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำ�ปีการศึกษา 2563

จำ�นวน

5 คน

1.14 อนุมัติการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

จำ�นวน

6 คน

1.15 อนุมัติการออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

จำ�นวน

5 คน

1.16 ให้ความเห็นชอบการออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะสาขา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์แก่อาจารย์พยาบาลที่มีส่วนร่วมในหลักสูตร
ฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร

จำ�นวน

6 คน

1.17 พิจารณาเรื่องร้องเรียนความประพฤติผิดด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพฯ


ชั้นสืบสวน

จำ�นวน

18 เรื่อง



ชั้นสอบสวน

จำ�นวน

11 เรื่อง

1.18 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล

จำ�นวน

9 ฉบับ

๑.๑๙ ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาการพยาบาล

จำ�นวน

1 ฉบับ

1.๒๐ ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาการพยาบาล

จำ�นวน

3 ฉบับ

1.21 อนุมัติกรอบงบประมาณสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 2563

จำ�นวน

1 ครั้ง

1.22 รับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีของสภาการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

จำ�นวน

1 ครั้ง

1.23 รับรองรายงานการรับ–จ่ายเงินของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

12 ครั้ง

1.24 อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ดำ�เนินงานต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

23 โครงการ/
15 กิจกรรม

1.25 อนุมัติให้จ้างเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลที่เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ
เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปีงบประมาณ 2564

จำ�นวน

7 คน
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๒. จ
ด
ั ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำ�งานของสภาการพยาบาล
จำ�นวนรวม ๒๘๗ ครั้ง

140

2.๑

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

จำ�นวน 14 ครั้ง

2.#

คณะกรรมการกำ�กับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล

จำ�นวน 12 ครั้ง

2.3

คณะกรรมการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล

จำ�นวน 12 ครั้ง

2.4

คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วาระ พ.ศ. 2561–2565

จำ�นวน 11 ครั้ง

2.5

คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561–2565

จำ�นวน

5 ครั้ง

2.6

คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ
วาระ พ.ศ. 2561–2565

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.7

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วาระ พ.ศ. 2561–2565

จำ�นวน

5 ครั้ง

2.8

คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. 2561–2565

จำ�นวน 13 ครั้ง

2.9

คณะกรรมการอำ�นวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำ�นวน

4 ครั้ง

2.10

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

6 ครั้ง

2.11

คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

จำ�นวน 12 ครั้ง

2.12

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล

จำ�นวน

2.13

คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล

จำ�นวน 12 ครั้ง

2.14

คณะกรรมการดำ�เนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี

จำ�นวน

1 ครั้ง

2.15

คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางการกำ�หนดความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำ�นวน

2 ครั้ง

2.16

คณะทำ�งานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

จำ�นวน

4 ครั้ง

2.17

คณะทำ�งานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญีระดับปริญญาโท
เพื่อเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.18

คณะทำ�งานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน 10 ครั้ง
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2.19

คณะทำ�งานจัดทำ�แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล
ด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.20

คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์

จำ�นวน

6 ครั้ง

2.21

คณะทำ�งานติดตามการบำ�รุงรักษาโปรแกรม Web Applications ระบบงานคอมพิวเตอร์
และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาล ในการพัฒนาระบบ ICT ระยะที่ 1

จำ�นวน

7 ครั้ง

2.22

คณะทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน

จำ�นวน 11 ครั้ง

2.23

คณะทำ�งานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการต่าง ๆ

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.24

คณะกรรมการอำ�นวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.25

คณะทำ�งานการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลจิตเวชชุมชน

จำ�นวน

1 ครั้ง

2.26

คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate
Residency Training

จำ�นวน

4 ครั้ง

2.27

คณะทำ�งานโครงการ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Disruptive Innovation”

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.28

คณะกรรมการจัดทำ�แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตระหว่างและหลัง จำ�นวน 19 ครั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

2.29

คณะกรรมการจัดทำ�หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำ�แหน่งพยาบาลชำ�นาญการ จำ�นวน 11 ครั้ง
พิเศษ (ระดับ 8)

2.30

คณะทำ�งานพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในการร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

จำ�นวน

4 ครั้ง

2.31

คณะกรรมการดำ�เนินงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers)

จำ�นวน

7 ครั้ง

2.32

คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกัน
โรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

จำ�นวน 13 ครั้ง

2.33

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.34

คณะทำ�งานจัดทำ�แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.35

คณะทำ�งานจัดทำ�ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล

จำ�นวน

3 ครั้ง

2.36

คณะทำ�งานโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาสมรรถนะความเป็นนักวิชาการ
และการสร้างผลงานวิชาการทางการพยาบาล

จำ�นวน 17 ครั้ง
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2.37

คณะทำ�งานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน จำ�นวน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

1 ครั้ง

2.38

คณะทำ�งานทบทวนนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของสภาการพยาบาล

จำ�นวน 10 ครั้ง

2.39

คณะกรรมการกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน

จำ�นวน

5 ครั้ง

2.40

คณะกรรมการกำ�หนดขอบเขตการประกอบวิชาชีพของพยาบาลบริการผ่าตัด

จำ�นวน

1 ครั้ง

2.41

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Reform: Nurse as a Change Agent in Future
Health System

จำ�นวน

5 ครั้ง

2.42

คณะทำ�งานกำ�หนดแนวทางการนำ�หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(Certificate Program for Nurses’ aides/Caregivers) ไปใช้

จำ�นวน

2 ครั้ง

2.43

คณะทำ�งานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN–QA

จำ�นวน

1 ครั้ง

2.44

คณะทำ�งานโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

จำ�นวน

7 ครั้ง

2.45

คณะทำ�งานโครงการจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล

จำ�นวน

3 ครั้ง

๓. จัดประชุมภาคีเครือข่ายของสภาการพยาบาล
3.1

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

จำ�นวน

8 ครั้ง

3.2

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

จำ�นวน

6 ครั้ง

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาการพยาบาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าทีห่ ลักในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ดูแลบำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้มนั่ คง ปลอดภัย และเสถียรภาพ ประสานดูแลการใช้งาน Web Applications เพือ่ ให้บริการสมาชิก และพัฒนา
เว็บไซต์ของสภาการพยาบาล รวมทั้งเสนอรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
๑.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามการบำ�รุงรักษาโปรแกรม Web Applications ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ
ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล กับบริษัทผู้พัฒนาระบบ
๑.๒ ให้คำ�แนะนำ� แก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม Web Applications บริการสมาชิก ผ่าน LINE Official
Account โดยใช้ ID : @wku5296n ด้วยการสนทนาแบบ 1:1 ในเวลาทำ�การ หรือผ่านข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
นอกเวลาทำ�การ เฉพาะปี พ.ศ. 2563 มีผู้เพิ่มเพื่อนเข้ามาสอบถาม จำ�นวน 7,922 คน
๒. การพัฒนาโปรแกรม Web Applications เพิ่มเติม
สภาการพยาบาลได้จัดทำ�สัญญาจ้างพัฒนาระบบส่วนเพิ่มเติมโปรแกรม Web Applications ระบบงาน
คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ในการพัฒนาระบบงาน 4 ระบบที่มีความต้องการเพิ่มเติม ได้แก่
งานทะเบียนฯ งานสอบความรู้ฯ งานมาตรฐานการศึกษาฯ และงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
๓ การบำ�รุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
๓.๑ ให้บริการ ดูแล แก้ปัญหา แนะนำ�การใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
ผ่านระบบแจ้งปัญหา Intranet ชื่อ Help Desk และแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยโปรแกรม TightVNC Viewer
๓.2 ดูแลเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเฝ้าระวัง ประเมินความเสีย่ งของระบบ
ผ่านโปรแกรม OpManager
๓.๓ ทำ�สัญญาจ้างบริษัทในการบำ�รุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
1) บำ�รุงดูแลรักษา ตรวจเช็ค แก้ไขและ/หรือซ่อมแซมระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย และอุปกรณ์ สำ�หรับ
เครื่อง Server Dell R430 Service TAG39TN7C2, 39QM7C2 and 39SH7C2 และอุปกรณ์ EON NAS and
WD RED 2 TB Disk บริษทั เข้ามาบริการบำ�รุงดูแลรักษา และตรวจเช็คระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย และอุปกรณ์
ทุก 3 เดือน
2) บำ�รุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เป็น Core Switch, Access
Switch, Firewall, Wireless LAN Controller, Wireless Access Point, Network Management และอืน่ ๆ
บริษัทเข้ามาบริการบำ�รุงดูแลรักษา และตรวจเช็คระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ ทุก 3 เดือน
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ภารกิจสภาการพยาบาลในการสนับสนุน
รัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID–19)
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีเ่ ริม่ ขึน้ ในเมืองอูฮ่ น่ั สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโรคอุบตั ใิ หม่
ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมีอันตรายร้ายแรง ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ปรากฏว่าเริ่มมี
ผูต้ ดิ เชือ้ ในประเทศไทย และมีการแพร่ระบาดมากขึน้ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ
ในการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่แรกเริ่มในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ มาตรการต่อ
ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ มาตรการการกักกันผูท้ เี่ ดินทางจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และมาตรการจำ�กัดการเดินทางเข้า–ออกพืน้ ที่
เสีย่ ง จัดตัง้ ศูนย์บริการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำ�นวยการ การประกาศใช้พระราชกำ�หนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สภาการพยาบาลได้ร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มาตัง้ แต่ตน้ ในภารกิจต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2563 มีการดำ�เนินงาน
ดังนี้
๑. สารจากนายกสภาการพยาบาลถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
2563 ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย มีผลให้พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากร
สุขภาพด่านหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ภิ ารกิจในการคัดกรองและให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยโดยตรงอยูใ่ นภาวะทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อ
การติดเชือ้ จำ�เป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในนามของคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล และผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล มีความห่วงใยผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทกุ คน
ที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์น้ีอย่างดียิ่ง จึงได้จัดทำ�และส่งสารแสดงความห่วงใยจาก
นายกสภาการพยาบาล เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2563 ขอให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทกุ คน
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในรายที่ทราบ
และไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ก็ตาม โดยยึดหลักการที่สำ�คัญคือ
1) การดูแลผู้ป่วยทุกราย ให้ใช้วิธีการป้องกันแบบมาตรฐาน โดยถือว่าผู้ป่วยทุกรายอาจเป็นพาหะของ
เชื้อไวรัสนี้ ขณะให้การพยาบาลผู้ป่วยให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ก่อน
และหลังให้การพยาบาลทุกครัง้ หากต้องสัมผัสกับเลือด สารคัดหลัง่ หรือบาดแผลของผูป้ ว่ ยให้สวมถุงมือด้วยทุกครัง้
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2) การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสนี้ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ การสวมใส่
หน้ากากอนามัย เสื้อคลุม ถุงมือ และล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง
และในกรณีที่ต้องสัมผัสกับละอองฝอยของนํ้าลาย เสมหะ หรือเลือด เช่น การดูดเสมหะ หรือการช่วยแพทย์ใส่ท่อ
ทางเดินหายใจ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าด้วย
3) การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในสุขภาพด้วยการล้างมือฟอกสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อทำ�ลายและลดจุลชีพที่อยู่บนมือ เพื่อลดและป้องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ โรค สวมใส่หน้ากากอนามัยเมือ่ มีอาการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจ ไม่อยูใ่ กล้ชดิ ผูป้ ว่ ยที่
ไอ จาม และผูท้ มี่ อี าการคล้ายหวัด ไม่น�ำ มือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ไม่ใช้สงิ่ ของร่วมกับผูอ้ นื่ เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วนาํ้
รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้
2. ประสานงานกับรัฐบาลผ่านทางประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(UHOSNET) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในชุมชน ในช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลน โดยรัฐบาลได้จัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน
เชื้อโรค และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 25
มีนาคม 2563
๒.๑ สถานพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลจัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน และหน้ากากอนามัย (Surgical mask) ไปให้
โดยตรง
๒.๒ สถาบันการศึกษาพยาบาล รัฐบาลได้จัดส่งหน้ากากอนามัย (Surgical mask) ให้สภาการพยาบาล
จำ�นวน 1,600,000 ชิ้น เพื่อให้ดำ�เนินการกระจายไปให้สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
๓. ประกาศแนวปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำ�หรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เป็นโรคอุบตั ใิ หม่ และเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึง่ หมายถึง โรคติดต่อทีม่ คี วามรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสูผ่ อู้ น่ื ได้อย่างรวดเร็ว โดยเชือ้ นี้
จะแพร่ทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplets) ในระยะไม่เกิน 1–2 เมตร ผูป้ ว่ ยจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนือ่ ย
ปอดอักเสบ ในรายที่อาการรุนแรงจะมีภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่งผลกระทบ
ต่อพยาบาลซึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านด่านหน้าในทุกขัน้ ตอน ทัง้ การเฝ้าระวัง การประเมินอาการ การรักษา และการพยาบาล
ในทุกระยะ และทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ เพือ่ ให้การดูแลผูป้ ว่ ยเกิดความปลอดภัยต่อทัง้ ผูป้ ว่ ย และพยาบาล
ทีต่ อ้ งสัมผัสผูป้ ว่ ย สภาการพยาบาลจึงได้ออกประกาศเรือ่ งแนวปฏิบตั ใิ นสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID –19) สำ�หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำ�นวน ๒ แนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
๓.๑ ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19) สำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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๓.๒ ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหมวกพยาบาลตามเครื่องแบบ
ชุดปฏิบตั งิ านของพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
๔. สภาการพยาบาลร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด–19
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการเตรียม
ความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ เป็นประธานคณะทำ�งานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด–19
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้ นีจ้ �ำ นวนเตียงทีต่ งั้ เป้าหมายไว้รองรับผูป้ ว่ ยโควิด–19 มีประมาณ 80 เตียง
ซึ่งเป็นเตียงสำ�หรับผู้ป่วยโควิด–19 ที่มีอาการเจ็บป่วยวิกฤต ดังนั้นจึงได้มีการหารือและขอการสนับสนุนพยาบาล
ที่มีความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการหนัก มีภาวะแทรกซ้อนของปอด ต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจ จำ�นวนอย่างน้อย 400 คน จึงได้ส่งทีมแพทย์ประกอบด้วย นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศ
ไทยฯ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) อธิบดีกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข หารือกับนายกสภาการพยาบาล เพื่อร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤติ
โควิด–19 สภาการพยาบาลได้เชิญหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพยาบาลหัวหน้าหน่วย ICU ของ 3 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ร่วมประชุมหารือ เมือ่ วันที่ 7
เมษายน 2563 ซึง่ นายกสภาการพยาบาล มีความเห็นว่าพยาบาลเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี าการหนักตลอด 24 ชัว่ โมง ความสำ�เร็จของการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยในสถานการณ์การระบาดของโควิด–19
ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พยาบาลต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ และหัวหน้าพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างยินดีสนับสนุนพยาบาล ICU ให้มาร่วมในการรับมือกับสถานการณ์นี้
5. สภาการพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้พยาบาลวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุขได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการทุกคน
สภาการพยาบาลได้ท�ำ ข้อเสนอและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมาอย่างต่อเนือ่ ง และร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
และสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำ�นักงาน ก.พ.) ซึง่ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกำ�หนด
เป้าหมายและนโยบายกำ�ลังคนภาครัฐ (คปร.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ�
คำ�ขออัตราข้าราชการเพิ่มใหม่สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกำ�หนดเป้าหมาย
และนโยบายกำ�ลังคนภาครัฐ (คปร.) และมีมติอนุมตั อิ ตั ราข้าราชการตัง้ ใหม่หลายครัง้ ซึง่ โดยรวมตำ�แหน่งข้าราชการ
ตั้งใหม่ระหว่างปี 2554–2562 เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 24,291 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ปีละ 3,036 อัตรา แต่กย็ งั ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการสุขภาพและความเจ็บป่วยทีซ่ บั ซ้อนของประชาชน ทีเ่ พิม่ มากขึน้
อย่างก้าวกระโดด
เมื่อเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) กระทรวงสาธารณสุข
โดย ดร.กฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และ
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561–2565 จึงได้จัดทำ�คำ�ขอตำ�แหน่งข้าราชการตั้งใหม่
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2563 จำ�นวน 45,684 อัตรา โดยในจำ�นวนนีเ้ ป็นพยาบาลวิชาชีพ
จำ�นวน 13,607 อัตรา ด้วยเหตุผลที่ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ลงทุนพัฒนาความรู้ทักษะรวมทั้งการฝึกอบรม
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เฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้ ทั้งด้านการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤต วิสัญญีพยาบาล และ
สาขาอืน่ ๆ ซึง่ มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคนีไ้ ด้ทนั ที รวม
ทั้งยังเป็นกำ�ลังหลักในการทำ�งานเป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง แต่การจ้างงานในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าราชการ อาจเป็นปัจจัยหลักให้พยาบาลกลุ่มนี้ลาออก และจะส่งผล
เสียหายต่อระบบสุขภาพ ซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถกำ�ลังคนให้มีจำ�นวนเพียงพอให้ทันต่อความต้องการของ
ประชาชนในเวลาจำ�กัด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำ�เป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขออนุมัติตำ�แหน่ง
ข้าราชการอัตราตั้งใหม่สำ�หรับบรรจุพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้เป็นข้าราชการทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบ
บริการสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังเป็นการธำ�รงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์และ
มีความพร้อมในการทำ�งาน ให้อยู่ในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้มีพยาบาลวิชาชีพเพียงพอต่อการให้
บริการประชาชนในอนาคตอีกด้วย
6. นายกสภาการพยาบาล ให้สัมภาษณ์ ในโอกาส World Health Day โดย UNFPA,
WHO และ UN Women เรื่องการทำ�งานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ในสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 “During this coronavirus
outbreak … nurse–midwives have had to sacrifice in the hospitals around the
clock” เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2563 รับชมเทปบันทึกคำ�ให้สมั ภาษณ์จากลิงก์ https://you
tu.be/Nyfyfn7KITo
7. สภาการพยาบาลประกาศระดมสรรพกำ�ลัง ขอสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความชำ�นาญดูแลผู้ป่วยวิกฤต
รับมือสถานการณ์โควิด–19 ภายใต้โครงการอาสาสมัครพยาบาลรวมใจฝ่าภัยวิกฤตโควิด–19
สภาการพยาบาล ได้ประกาศรับอาสาสมัครพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ICU หรือวิสัญญีพยาบาล หรือ
พยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จำ�นวนอย่างน้อย 400 คน เพื่อร่วมแรง
ร่วมใจ และลงมือเพื่อให้การพยาบาลบริการและเข้าถึงการดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินนี้ สำ�หรับเตรียมความพร้อมรองรับผูป้ ว่ ยโควิด–19 ในระยะรุนแรงในจำ�นวนสะสม 200 คน
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ในชื่อโครงการอาสาสมัครพยาบาลร่วมใจ
ฝ่าภัยวิกฤตโควิด–19 ในโครงการดังกล่าว มีพยาบาล ICU /วิสัญญีพยาบาล หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วย
ในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มาลงชื่อเป็นอาสาสมัคร จำ�นวน 117 คน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย:
		
		
		
		

สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02–596–7500 โทรสาร 02–589–7121

คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 25๖๒
1. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร
3. รองศาสตราจารย์สุปราณี
4. นางนวลขนิษฐ์		
5. นางพรวลัย		
6. นางสาวยอดขวัญ		
7. นางสาวจนัญญา		
8. นางนฤมล			
9. นางสาวจันทร์ทิมา		
10. นางพรทิพย์		
11. นางอภิญญา		
จำ�นวนพิมพ์

1,000 เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์ ตุลาคม พ.ศ. 2564
พิมพ์ที่		
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สำ�นักพิมพ์สื่อตะวัน
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 08–7331–6459
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ระเบียบ 		
เชาวน์เมธากิจ		
อัทธเสรี 		
ลิขิตลือชา		
ประเสริฐวุฒิวัฒนา
เรืองรัตน์		
นฤตย์ศาสตร์		
ภัทรพานิชชัย		
กาญจนะวีระ		
ชื่นวัฒนานนท์		
วัฒนธงชัย		

ประธานคณะทำ�งาน
รองประธานคณะทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งาน
ผู้ทำ�งานและเลขานุการ
ผู้ทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ

สภาการพยาบาล
อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๖-๗๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๗๑๒๑
http:www.tnmc.or.th

