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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
การสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงดำ�เนินการ
ตลอดปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานฉบับนีแ้ ล้ว และปี พ.ศ. 2564 นี้ เป็นปีทส่ี ภาการพยาบาลมีอายุ
ครบ 36 ปี ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลอง ได้แก่ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 6 เรือ่ ง “การปฏิรปู การจัดการศึกษาพยาบาลเพือ่ ผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง : ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย” ระหว่างวันที่ 13–14 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference การจัดประชุมวิชาการ
เรื่อง การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2564
ในรูปแบบ Virtual Conference การประชุมวิชาการทัง้ 2 ครัง้ จะนำ�ไปสูก่ ารผลิตพยาบาล สำ�หรับระบบสุขภาพ
ทีก่ �ำ ลังเปลีย่ นแปลงได้ และในการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผูบ้ ริหารในสถานบริการ และผูร้ บั ผิดชอบงาน
ด้านจริยธรรมในองค์กรพยาบาล ได้มกี ารจัดการประชุมวิชาการประจำ�ปีดา้ นจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครัง้ ที่ 7
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อน
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล Best Practice และ Ethical Learning Center” ระหว่างวันที่ 15–16
ธันวาคม 2564 อีกด้วย

การดำ�เนินงานของสภาการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๖4 นี้ สำ�เร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือ
ร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน ผู้บริหารสำ�นักงานสภาการพยาบาล เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล และผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและ
สติปญ
ั ญา ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖4 เพือ่ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทีท่ รงคุณค่า และเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกและวิชาชีพ
เพื่อการบรรลุเป้าหมายสำ�คัญคือสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย

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

รศ.ดร.ทั ศนา บุ ญทอง
นายกสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ

ดร.ธีรพร สถิรอั งกู ร

อุ ปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง

อุ ปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

ผศ.อั งคณา สริยาภรณ์

รศ.ดร.เรณู พุ กบุ ญมี

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

เลขาธิการสภาการพยาบาล

รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

ประชาสัมพั นธ์ สภาการพยาบาล

เหรั ญญิกสภาการพยาบาล
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ศ. เกียรติคุ ณ
ดร.วิจิตร ศรีสุ พรรณ

นางศิริมา ลีละวงศ์

นางบุ ษบา การกล้ า

ดร.ปัทมา ทองสม

กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.สมพร เจษฎาญานเมธา

นางศุ ภนิตย์ พลไพรินทร์

นางกาญจนา อนุ ตริยะ

ผศ.ภาวิดา พุ ทธิขั นธ์

ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกรุ งเทพมหานคร
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนสภากาชาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิงอมราภรณ์ หมีปาน

นาวาเอกหญิง
วิภากร ศิลสว่ าง

นาวาอากาศเอกหญิง
รวิภา บุ ญชู ช่ วย

นางปกฉั ตร ชมภู ทอง

ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ.ดร.นงนุ ช บุ ญยั ง

ผศ.ดร.พรชั ย จู ลเมตต์

รศ.ดร.พู ลสุ ข เจนพานิชย์ วิสุ ทธิ พั นธ์

ดร.จุ รีวรรณ มณีแสง

ผู้ แทนกระทรวงการอุ ดมศึกษาฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงการอุ ดมศึกษาฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงการอุ ดมศึกษาฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

ผู้ แทนกระทรวงการอุ ดมศึกษาฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.สุ ปาณี เสนาดิสัย

นางกรรณิกา
ปัญญาอมรวั ฒน์

นางกั นติมาภรณ์
วิวั ฒน์ ตระกู ล

ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี
เรืองอั มพร

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวมั ลลิกา ลุ นจั กร์

ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการสภาการพยาบาล

นายวิทย์ มงคลวิสุ ทธิ์

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ ว

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการสภาการพยาบาล

นายกสมาคมพยาบาล
แห่ งประเทศไทยฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

นายธีระวุ ฒิ ประดิษฐ์แท่ น นางประภั สสร พงศ์พันธุ์ พิ ศาล
กรรมการสภาการพยาบาล

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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รายนามกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕

รศ.ดร.สายหยุ ด นิยมวิภาต

พลตรีหญิง คุ ณหญิงอั สนีย์ เสาวภาพ

ดร.ดวงวดี สังโขบล

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุ ณ ดร.สมจิต หนุ เจริญกุ ล

รศ.พรจั นทร์ สุ วรรณชาต

ศ. เกียรติคุ ณ ดร.พิมพ์ พรรณ ศิลปสุ วรรณ

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา
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รศ.ดร.พู ลสุ ข หิงคานนท์

ดร.กฤษดา แสวงดี

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา
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รายนามผู้ บริหารส�ำนั กงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ.อั งคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.เรณู พุ กบุ ญมี

รศ.สุ ปราณี อั ทธเสรี

ผศ.ชุ ลีพร เชาวน์ เมธากิจ

ผศ.ดร.วั ลลา ตั นตโยทั ย

รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผู้ ช่ วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผู้ ช่ วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผู้ ช่ วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ.อรพินธ์ เจริญผล
ผู้ ช่ วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางประภั สสร พงศ์พันธุ์ พิ ศาล นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
ผู้ ช่ วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผู้ ช่ วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางพิชชุ ดา วิรั ชพินทุ

นางสาวโสรั จจ์ จั นทรเสนีย์

หั วหน้ าส�ำนั กงานฯ

รองหั วหน้ าส�ำนั กงานฯ
รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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รายนามที่ปรึกษาประจ� ำส�ำนั กงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

12

รศ.เพ็ ญศรี ระเบียบ

รศ.สุ ปาณี เสนาดิสัย

รศ.ดร.สุ จิตรา เหลืองอมรเลิศ

ที่ปรึกษาด้ านกิจการพิ เศษ

ที่ปรึกษาด้ านมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์

ที่ปรึกษาด้ านวิชาการและ
โครงการเฉพาะกิจ

รศ.ดร.ประคิณ สุ จฉายา

ผศ.ดร.นั นทพั นธ์ ชินลํ้ าประเสริฐ

ดร.ราศรี ลีนะกุ ล

ที่ปรึกษาด้ านวิเทศสัมพั นธ์

ที่ปรึกษาด้ านวิเทศสัมพั นธ์

ที่ปรึกษาด้ านบริหารงานทั่ วไป

ผศ.ดร.สุ นทราวดี เธียรพิเชฐ

รศ.ดร.อรสา พั นธ์ ภักดี

รศ.ดร.อรั ญญา เชาวลิต

ผู้ อ� ำนวยการ
ศู นย์ การศึกษาต่ อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์

ประธานผู้ บริหาร
วิทยาลั ยพยาบาลและผดุ งครรภ์ ขั้ นสู ง
แห่ งประเทศไทย

ผู้ อ� ำนวยการ
ศู นย์ จริยธรรมทางการพยาบาล
แห่ งประเทศไทย

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

ส่วนที่ ๑

สภาการพยาบาล

• วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ อ� ำนาจหน้ าที่ วั ตถุ ประสงค์
• คณะกรรมการสภาการพยาบาล
• โครงสร้ างการบริหารงานของส�ำนั กงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
• แผนปฏิบั ติงานสภาการพยาบาล ประจ� ำปี ๒๕๖๔
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สภาการพยาบาล
วิสัยทั ศน์
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุง่ มัน่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคด้านสุขภาพและผูใ้ ห้บริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนือ่ ง ชีน้ �ำ สังคม
ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มคี วามก้าวหน้าสูส่ ากล โดยการมีสว่ นร่วมของสมาชิกและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
พั นธกิจ
1.
2.
3.
4.

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

อ� ำนาจหน้ าที่
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
รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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วั ตถุ ประสงค์
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 � เนิ น กิ จ การโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ ประกอบด้ ว ย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขห้าคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผู้แทน
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย สี่ ค น (ปั จ จุ บั น เป็ น กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม) ผู้ แ ทน
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผู้แทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดย
สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการจากการเป็นผู้ แทนหน่ วยงาน
จ� ำนวน ๑๖ คน
– ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ข

๕ คน

– ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม

๓ คน

– ผู้ แทนกระทรวงมหาดไทย

๑ คน

– ผู้ แทนทบวงมหาวิทยาลั ย

๔ คน

เลขาธิการ
สภาการพยาบาล
กรรมการ
และเลขานุ การ

กรรมการ
จากการเลือกตั้ ง
ของสมาชิก
จ� ำนวน ๑๖ คน

( ปัจจุ บันเป็นกระทรวงการอุ ดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวั ตกรรม)
– ผู้ แทนกรุ งเทพมหานคร

๑ คน

– ผู้ แทนสภากาชาดไทย

๑ คน

– นายกสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ๑ คน

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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โครงสร้ างการบริหารงานของส�ำนั กงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
ส�ำนั กงานเลขาธิการสภาการพยาบาล แบ่ งการบริหารงาน เป็นดั งนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฝ่ายบริหารกลาง
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม
ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. ฝ่ายบริหารกลาง ประกอบด้ วย

๑.๑	
๑.๒
๑.๓	
๑.๔
๑.๕
๑.๖	

งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
งานทรัพยากรบุคคล
งานการประชุม
งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต
งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
งานนโยบายและแผนงาน

มีหน้ าที่

(1) บริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ ในสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
(2) สนั บสนุนการดำ�เนินงานและกิจ กรรมต่ า ง ๆ ของสภาการพยาบาลให้ เ ป็ นไปตามอำ � นาจหน้ า ที่
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
(3) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
(4) บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล
๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้ าที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชดำ�ริ นโยบาย
ระดับสูง งานหนังสือ จดหมายข่าว งานพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ งานมูลนิธสิ ภาการพยาบาล และงานกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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๓. ฝ่ายประชาสัมพั นธ์ มีหน้ าที่

(1) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(2) ดำ�เนินงานวิเทศสัมพันธ์
(3) พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ
๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ มีหน้ าที่

(1) รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(2) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
(3) รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๕. ฝ่ายพั ฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ มีหน้ าที่

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guidelines : CNPG)
พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำ�ทางการพยาบาล
งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด

๖. ฝ่ายนิติการและการผดุ งความเป็นธรรม มีหน้ าที่

(1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอำ�นาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
(2) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
(3) ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
(4) ดำ�เนินการด้านนิติกรรม สัญญา และคดีพิพาท
๗. ฝ่ายสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรั บใบอนุ ญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพ มีหน้ าที่

(1) พัฒนาระบบการสอบ ประเมินความรู้ และจัดทำ�คลังข้อสอบ
(2) บริหารจัดการการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์
(3) ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
(4) ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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๘. ศู นย์ การศึกษาต่ อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ มีหน้ าที่

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. ศู นย์ จริยธรรมทางการพยาบาลแห่ งประเทศไทย มีหน้ าที่

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. ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ าที่

(1) ดำ�เนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย
(2) บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(3) สนับสนุนเทคโนโลยีและบำ�รุงรักษา
๑๑. วิทยาลั ยพยาบาลและผดุ งครรภ์ ขั้ นสู งแห่ งประเทศไทย มีหน้ าที่

ดังนี้

ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
(1) ด ำ�เ นินการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้หรือความชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และ การผดุงครรภ์สาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒบิ ตั รแสดง
ความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(2) กำ�หนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(3) สง่ เสริมการศึกษา การบริการ การวิจยั และความก้าวหน้าในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
(4) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมทางวิชาการสำ�หรับสมาชิกของวิทยาลัย สมาชิก
สภาการพยาบาล ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และผู้สนใจ
(5) เป็นศูนย์การติดต่อและแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการและอืน่ ๆ กับสถาบันการศึกษาพยาบาล สมาคม
หรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิกของวิทยาลัย
(7) ส่ ง เสริ ม และสร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู่ ส มาชิ ก ของวิ ท ยาลั ย และสมาชิ ก พยาบาลสาขาวิ ช าอื่ น ๆ
ในต่างประเทศ
(8) ออกบัตรประจำ�ตัวสมาชิก
(9) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(10) ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รเกีย่ วกับความรูห้ รือความชำ�นาญเฉพาะทางและ
หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(11) เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพือ่ ทราบและให้ขอ้ เสนอแนะเป็นประจำ�ทุกปี
(12) ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการวิจั ยทางการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ มีหน้ าที่

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
• งานการเงินบัญชี
และงบประมาณ
• งานทะเบียนสมาชิก
และใบอนุญาต
• งานนโยบายและแผน

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

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเครือข่าย
• งานบริการสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร และ
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�
ทางการพยาบาล

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

โครงสร้ างสภาการพยาบาล
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แผนปฏิบั ติงานสภาการพยาบาล ประจ� ำปี พ.ศ. ๒๕ ๖๔
๑. แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุ งครรภ์
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	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับองค์กรพยาบาลและสถาบัน
การศึกษาพยาบาล
2.2	โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล
2.3	โครงการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริการพยาบาล/
การจัดการศึกษาพยาบาล
2.4	จัดทำ�ชุดโครงการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย”

3.	ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีพฤติกรรม
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม

3.1	โครงการประชุมวิชาการประจำ�ปีดา้ นจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
ครัง้ ที่ ๗ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 3๖ ปี สภาการพยาบาล เรือ่ ง
“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best
Practice และ Ethic Learning Center”
3.2	โครงการประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล เรื่อง
“สมรรถนะทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้รับบริการทุกช่วงวัย”
3.3	โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสำ � หรั บ อาจารย์ พ ยาบาลเรื่ อ ง
“การจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ ในรายวิชาการพยาบาล
และการปฏิบัติการพยาบาล”
3.4	โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for
Nursing Students” รุ่นที่ 3
3.5	 โครงการธนาคารความดี
3.6 โครงการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรม (Moral Project)

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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เป้าหมาย
4.	วางแผนการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

กิจกรรม/โครงการ
4.1	ประชุมคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลเพือ่ วางแผน
การทำ�งาน/โครงการทุกกิจกรรม กำ�กับติดตามให้มกี ารดำ�เนินงาน
ตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม

5. มีคลังความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล 5.1	ปรับปรุง “คูม่ อื ส่งเสริมจริยธรรมสำ�หรับองค์การพยาบาล: กลไก
และการปฏิบัติ” จัดพิมพ์จำ�นวน 5,000 เล่ม
5.๒	จัดทำ�หนังสือเรือ่ ง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาล” จัดพิมพ์จำ�นวน 5,000 เล่ม
6.	พัฒนากระบวนการดำ�เนินการทางกฎหมาย
และจริยธรรม

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

๗.	พัฒนากระบวนการผดุงความเป็นธรรมแก่
๗.๑	ดำ�เนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากการประกอบวิชาชีพ
๗.๒	โครงการประชุมวิชาการปี 2564 สภาการพยาบาล : การปกป้อง
และผดุ ง ความเป็ น ธรรมแก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
จำ�นวน 5 ครั้ง ใน ๕ ภาค
๘.	พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐาน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘.๑	 การจัดอัตรากำ�ลังทางการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ
๘.2	 การจัดทำ�หลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบและแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล

๒. แผนงานส่งเสริมและพั ฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

๑.	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

๑.๑	โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำ�ปี 2564 :
สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน
๑.๒	โครงการพัฒนาสมรรถนะผูน้ �ำ เพือ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ
1.3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล

๒.๑	โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง
แนวโน้ ม ความท้ า ทาย และเครื อ ข่ า ยวิ จั ย ทางการพยาบาล
ในยุ ค เทคโนโลยี พ ลิ ก โลก (The 7 th National Nursing
Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing
Research Networking in a Technology Disruption Era)

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ
2.2	โครงการวิจยั ประสบการณ์และผลการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training
โครงการที่ 1 ศึกษาประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post
Baccalaureate Residency Training ดำ�เนินการวิจัยในปี
พ.ศ. ๒๕64
๒.3	จัดสรรทุนสนับสนุนการทำ�วิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
สำ�หรับสถาบันการศึกษาการพยาบาล และองค์กรพยาบาลที่
พัฒนาระบบและกลไกการพยาบาล (วิจัยองค์กร/สถาบัน)

๓.	จัดทำ�วารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้
และงานวิจัย

๓.1 การจัดทำ�วารสารสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 2564
๓.2	การจัดทำ�วารสาร Pacific Rim International Journal of
Nursing Research ประจำ�ปี 2564

๔.	จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน
สภาการพยาบาล

๔.1	การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
และการผลั ก ดั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

5.	มีกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ
และการประกอบวิชาชีพ

5.1	การทบทวนและแก้ไขกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

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

6.1	การประชุ ม และประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี ส ภาวิ ช าชี พ
ด้านสุขภาพ
6.2	 การประชุมและประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
6.3	การประสานความร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ในการดำ�เนินการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

7.	มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
ในระดับนานาชาติ

7.1
7.2	
7.3
7.4	

การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค
การเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับโลก
การเข้าร่วมประชุมกับองค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่างประเทศ

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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๓. แผนงานคุ้ มครองผู้ บริโภคด้ านการพยาบาลและการผดุ งครรภ์
เป้าหมาย

26

กิจกรรม/โครงการ

๑.	รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทุกระดับ

1.1 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.2	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก
	2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.3 การพิจารณาให้การรับรองหลักสูตร
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
	2) หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
1.4	โครงการสั ม มนาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑.๕	โครงการสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์
๑.6	การทบทวนและแก้ ไขระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั บ รอง
สถาบันการศึกษา การให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๑.๗	โครงการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6
เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การจั ด การศึ ก ษาพยาบาลเพื่ อ ผลิ ต พยาบาล
สำ � หรั บ ระบบสุ ข ภาพที่ เ ปลี่ ย นแปลง : ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย
(Transforming nursing education in a changing healthcare
system: Policy recommendation)
1.8	โครงการประชุมวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม
ทุกระดับหลังปริญญาตรี

๒.	พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง

2.๑	 การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
1) การรับรองสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ
๒) การรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น
3) ก ารจั ด ทำ � หนั ง สื อ /บทความวิ ช าการการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
สาขาพยาบาลศาสตร์
	4) การจัดทำ�ชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนือ่ งทาง Internet
Online
2.2	 การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
2.3	การออกหนังสือรับรองเป็นผูผ้ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง
2.4	การทบทวนและแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

3.	ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1	การสอบและประเมินความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาต
เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล การผดุ ง ครรภ์ หรื อ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2564
3.2	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้สำ�หรับผู้ขอ
ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ ประจำ�ปี 2564
3.๓	 โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
3.๔	การจัดทำ�ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจำ�ตัวสมาชิก
ประจำ�ปี 2564
3.5	การทบทวนและแก้ ไขระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การสอบ
และประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

4.	ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต

4.1	การต่ออายุใบอนุญาต ต่อบัตรประจำ�ตัวสมาชิก และการอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2564

5.	พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้
เพื่อการออกหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

5.1	โครงการสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2564
5.2	โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2564
5.3	การออกวุฒบิ ตั ร หนังสืออนุมตั ิ แสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 2564
5.4	การรับสมัครสมาชิกสามัญวิทยาลัยและการต่ออายุบัตรสมาชิก
ปี 2564
5.5	การตรวจเยี่ยมสถาบันที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร
5.6	โครงการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2564 เรือ่ งก้าวทันยุคนวัตกรรม
และการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Get Up to Date with
Nursing Innovation and Best Practice)

๖. รับรองสมรรถนะบุคคล
อาชีพพนักงานให้การดูแล

6.๑	การทดสอบสมรรถนะเพื่ อ รั บ รองบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ
พนักงานให้การดูแล
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๔. แผนงานเสริมสร้ างภาพลั กษณ์ วิชาชีพ
เป้าหมาย
1.	ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล
และสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
การพยาบาล
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รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

กิจกรรม/โครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
1.2	รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี 2564
1.3	โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน
ตามรอยสมเด็จย่า
1.4	 การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ�ปี 2564
1.5	 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล
1.6	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล
1.7	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
(Facebook Line@สภาการพยาบาล
1.8	การผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
1.9 การจัดทำ�จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจำ�ปี 2564
1.10	 การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2563
1.11 การจัดทำ�หนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท
1.12	การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิชาชีพเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน และค้นคว้า
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล
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๕. แผนงานบริหารจั ดการและพั ฒนาองค์ กรเพื่อความเป็นเลิศ
เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

1.	การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส เพื่อรองรับ
พันธกิจของสภาการพยาบาล

1.1 การบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล
1.2	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.3 การบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง บำ�รุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
1.๔	การจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการ
คณะทำ�งาน ของสภาการพยาบาล
1.๕	การจัดทำ�ประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ประจำ�ปี 2564

2.	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สภาการพยาบาล สามารถใช้งานได้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และคุ้มทุน

2.1	การซ่อมบำ�รุงรักษาและพัฒนาอาคารนครินทรศรี และภูมทิ ศั น์สง่ิ แวดล้อม

3.	การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีความสมบูรณ์ทันสมัย ถูกต้อง
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

๓.๑	
3.2	
๓.3
3.4	
๓.5	
3.6

4.	การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์
และการเงินของสภาการพยาบาล
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

4.1 การจัดทำ�แผนงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจำ�ปี 2564
4.2	การบริหารจัดการด้านการเงินของสภาการพยาบาลให้เกิดประโยชน์สงู สุด
4.3 การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล

การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล
การพัฒนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน เพิ่มเติม
การพัฒนาระบบ ICT ช่วงที่ 2 ของสภาการพยาบาล
การพัฒนาเว็บไซต์สภาการพยาบาล
การบำ�รุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT
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ส่วนที่ ๒

ผลการด� ำเนินงาน
ประจ� ำปี ๒๕๖๔
• ด
 ้ านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์
• 
ด้านการส่งเสริมและพั ฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์
• ด้ านการคุ้ มครองผู้ บริโภคด้ านการพยาบาลและการผดุ งครรภ์
• ด้ านการเสริมสร้ างภาพลั กษณ์ วิชาชีพ
• ด้ านการบริหารจั ดการและพั ฒนาองค์ กรเพื่อความเป็นเลิศ
• ภ
 ารกิจสภาการพยาบาลในการสนั บสนุ นรั ฐบาลแก้ ไขปัญหา
วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –19)
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ผลการดำ�เนินงาน ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องตามจริยธรรมของ
วิชาชีพ เป็นวัตถุประสงค์ทสี่ �ำ คัญอย่างหนึง่ ของสภาการพยาบาล โดยสภาการพยาบาลได้มงุ่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครอบคลุมผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติ อาจารย์พยาบาล และนักวิจัยทางการพยาบาล พัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม
ทางการพยาบาล การวิจยั ด้านจริยธรรมและแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรม รวมถึงสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านจริยธรรม
ขององค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาการพยาบาลได้จัดตั้ง
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ดำ�เนินการโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภาการพยาบาล การจัดทำ�นโยบายจริยธรรม
และการส่งสริมก ารพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล การส่งเสริม
พฤติกรรมจริยธรรมและพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การสร้างคลังความรูเ้ กีย่ วกับ
จริยธรรมทางการพยาบาล รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ผลการด� ำเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ดำ�เนินงานและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. เผยแพร่ นโยบายด้ านจริยธรรมเพื่อให้ ผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุ งครรภ์ ได้ รั บการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายจริยธรรม เช่น
นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล นโยบายสภาการพยาบาล
ในการปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รวมทัง้ ติดตามผลการดำ�เนินงานขององค์กรพยาบาลทีส่ อดคล้องกับนโยบายจริยธรรมของสภาการพยาบาล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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๑.๑ ถ่ายทอดในการประชุมวิชาการประจำ�ปีด้านจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ ๗ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล เรือ่ ง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผูข้ บั เคลือ่ นระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center” ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๒ เผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์สภาการพยาบาลในพื้นที่ของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย
๒. สนั บสนุ นการพั ฒนากลไกจริยธรรมขององค์ กรพยาบาลและสถาบั นการศึกษา
พยาบาล

คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยจัดทำ�ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ในองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทย” ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำ�เนินโครงการวิจัยย่อย ดังนี้
๒.๑ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ๑ เรื่องคือ “การสำ�รวจระดับประเทศด้านระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร
พยาบาล” ในวารสารสภาการพยาบาล (Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council) ปีที่ ๓๖
ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔
๒.๒ งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการจำ�นวน ๔ เรื่อง คือ
(๑) โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ เรื่อง “การดำ�เนินการขององค์กรพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรม
จริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร และพยาบาลประจำ�การ”
(๒) โครงการวิจยั ย่อยที่ ๓ เรือ่ ง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการบริหารงานของหัวหน้า
หอผู้ป่วย”
(๓) โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ เรื่อง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
ของพยาบาลประจำ�การ”
(๔) โครงการวิจัยย่อยที่ ๕ เรื่อง “ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
จากประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำ�การ”
๓. พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์

คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทาง
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
๓.๑ จัดการประชุมวิชาการประจำ�ปีดา้ นจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครัง้ ที่ ๗ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ
๓๖ ปี สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพือ่ เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายและ
กิจกรรมกลุม่ ในห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อยผ่านระบบออนไลน์ Zoom กิจกรรมการเสนอภาพผูร้ บั รางวัล
ออนไลน์ในโครงการประกวดผลงานต่าง ๆ กิจกรรมการนำ�เสนอผลงานการประกวด Best Practice การพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมทั้งการเยี่ยมชมโปสเตอร์ออนไลน์ผลงาน
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การประกวดทุกโครงการ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน ๔๕๘ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ทางการพยาบาลฝ่ายบริการและการศึกษาในองค์กรทีม่ รี ะบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล และคณะกรรมการ
จริยธรรมทางการพยาบาล (Nursing Ethics Committee: NEC) คณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน (Institutional
Ethics Committee: IEC) คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับหอผูป้ ว่ ย (Nursing Ethics Committee-
Ward: NEC-W) พยาบาล/อาจารย์พยาบาล ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒ โครงการธนาคารความดี : สร้ า งสมคุ ณ ค่ า พยาบาล สภาการพยาบาลจั ด พิ ธี ม อบโล่ แ ละ
เข็มสภาการพยาบาลให้พยาบาลผู้บ�ำ เพ็ญความดี ในงานประชุมวิชาการประจำ�ปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาลเป็นผู้มอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ Zoom มีพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษา
พยาบาล จำ�นวน ๑๙ คน ได้ส่งเหตุการณ์ทำ�ความดีประจำ�ปี ๒๕๖๔ จำ�นวน ๑๗ เหตุการณ์ คณะกรรมการ
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ ได้คัดเลือกเหตุการณ์ที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล จำ�นวน ๑๑ เหตุการณ์
รวมเป็นพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล จำ�นวน ๑๑ คน ดังนี้
(1) นางกัญจนา
ปุกคำ�
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(2) นางจารุวรรณ
สุวรรณประทีป โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(3) นางสาวนงลักษณ์
ประภัสสร
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(4) นางสาวภัทรนันท์
สุสุทธิ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(5) นางมลิวัลย์
รัตยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
(6) นางวาสนา
นํ้าพลอยเทศ โรงพยาบาลบางละมุง
(7) นางสรัชชนา
สวัสดี
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
(8) นางสาวสุชาดา
โยวะผุย
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
(9) นาวาอากาศเอกหญิงสุวิสาส์ ศุขตระกูล
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
(10) นางเสาวลักษณ์
คูณทวี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
(11) นางสาวหงส์นภัส
ไชยคำ�
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
๓.๓ โครงการประกวดผลงาน “Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล
และการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล”
สภาการพยาบาลจัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล” ในงานประชุมวิชาการประจำ�ปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาลเป็นผู้มอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทที่ ๑
การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการบริการพยาบาล มีองค์กรพยาบาล และกลุม่ งาน/สาขา/แผนกด้านบริการ
พยาบาล ส่งผลงานเข้าประกวด จำ�นวน ๓๘ หน่วยงาน (๓๘ ผลงาน) คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ
ได้คัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ๑๘ หน่วยงาน (๑๘ ผลงาน) และประเภทที่ ๒ การพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริการพยาบาล มีองค์กรพยาบาล
ส่งผลงานเข้าประกวด จำ�นวน ๑ หน่วยงาน (๑ ผลงาน) คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ พิจารณา
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ว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา สำ�หรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล ประเภทที่ ๑ จำ�นวน ๑๘ หน่วยงาน มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสำ�หรับองค์กรพยาบาล จำ�นวน ๓ หน่วยงาน
(1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (รางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล สำ�หรับองค์กรพยาบาลที่พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมทางการพยาบาล)
(2) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
(3) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสำ�หรับองค์กรพยาบาล (กลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล)
จำ�นวน ๓ หน่วยงาน
(1) งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
(2) งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
(3) งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สำ�หรับองค์กรพยาบาล จำ�นวน ๑ หน่วยงาน
(1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางไทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สำ�หรับองค์กรพยาบาล (กลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล)
จำ�นวน ๔ หน่วยงาน
(1) กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
(2) แผนกการพยาบาลผูป้ ว่ ยระยะวิกฤต งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3) แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) ส�ำ นักงานผูจ้ ดั การรายกรณีการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองและระยะท้าย ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สำ�หรับองค์กรพยาบาล จำ�นวน ๒ หน่วยงาน
(1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำ�พูน
(2) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สำ�หรับองค์กรพยาบาล (กลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล)  
จำ�นวน ๕ หน่วยงาน
(1) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์
(2) คณะทำ�งานจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำ�ปาง
(3) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
(4) หอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรกรรม ๒ งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
(5) หอ้ งตรวจนรีเวช งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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๓.๔ โครงการประกวดผลงาน “Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของสถาบันการศึกษา
พยาบาล และการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารจัดการ
ศึกษาพยาบาล” สภาการพยาบาลจัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในหัวข้อ
เรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล” ในงานประชุมวิชาการประจำ�ปีดา้ นจริยธรรมวิชาชีพ
การพยาบาลเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นผูม้ อบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ Zoom การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑
การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาล และภาควิชา/สาขาวิชา/
กลุ่มวิชา/หลักสูตร และประเภทที่ ๒ การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาพยาบาล มีสถาบันการศึกษาพยาบาล และภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/
หลักสูตรส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล จำ�นวน ๙ หน่วยงาน (๙ ผลงาน)
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ ได้คัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ๕ หน่วยงาน
(๕ ผลงาน) โดยทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้นำ�เสนอโปสเตอร์ออนไลน์
ประเภทการพั ฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลส�ำหรั บสถาบั นการศึกษาพยาบาล

รางวัลชนะเลิศ จำ�นวน ๒ สถาบัน
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สำ�หรับสถาบันการศึกษาพยาบาล จำ�นวน ๑ สถาบัน
(1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สำ�หรับสถาบันการศึกษาพยาบาล ระดับหลักสูตร จำ�นวน ๑ สถาบัน
(1) สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประเภทการพั ฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบู รณาการหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู ่ การจั ดการศึกษาพยาบาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำ�นวน ๑ สถาบัน
(1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๓.๕ โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาลจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับ
รางวัลจากการจัดประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล (Moral Project) ในงานประชุมวิชาการ
ประจำ�ปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นผูม้ อบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยเป็น
ผลงานของนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing
Students” สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ มีสถาบันการศึกษาพยาบาลส่งผลงานประกวด จำ�นวน ๑๙ แห่ง ๆ ละ ๑ ผลงาน คณะกรรมการศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลฯ ได้คดั เลือกสถาบันการศึกษาพยาบาลทีผ่ า่ นการพิจารณาได้รบั รางวัล จำ�นวน ๙ สถาบันการศึกษา
พยาบาล
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รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ จำ�นวน ๔ สถาบัน
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
(3) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
รางวัลเกียรติบัตรชมเชย จำ�นวน ๕ สถาบัน
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(2) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
(3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำ�ปาง
(4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
(5) สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เนื่องด้วยปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ จึงวางแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวางแผนจัดโครงการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล (Moral
Project) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป
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๔. พั ฒนาและรวบรวมองค์ ความรู้ ด้ านจริยธรรม

๔.๑. ปรับปรุง “คูม่ อื ส่งเสริมจริยธรรมสำ�หรับองค์การพยาบาล : กลไกและการปฏิบตั ”ิ ครัง้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ
และจัดพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม จำ�หน่ายเล่มละ ๒๐๐ บาท
๔.๒ จัดทำ�ร่างหนังสือเรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” มีเนื้อหาจำ�นวน
๑๒ บท อยู่ระหว่างการพิจารณาวิพากษ์จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ ก่อนจัดพิมพ์
๕. สนั บสนุ นผู้ ประกอบวิชาชีพในการท� ำวิจั ยด้ านจริยธรรมทางการพยาบาล

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมจริยธรรม
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากสภาการพยาบาลเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบวิชาชีพ
พยาบาลในการทำ�วิจยั ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล สำ�หรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พจิ ารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั
ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล เป็นทุนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ทุนละ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
มีหน่วยงานส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจำ�นวน ๑ โครงการ คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ
ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงไม่มีผู้วิจัยได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล สำ�หรับผูไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำ�นวน ๘ ทุน มีโครงการวิจยั ทีด่ �ำ เนินการแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำ�นวน ๓ โครงการ
และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำ�นวน ๕ โครงการ ผลงานวิจัยทุกโครงการได้นำ�เสนอโปสเตอร์ออนไลน์ในการ
ประชุมวิชาการประจำ�ปีดา้ นจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำ�นวน ๑ ทุน อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำ�ให้การดำ�เนินโครงการวิจัย
เสร็จล่าช้ากว่ากำ�หนด
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การพั ฒนากระบวนการด้ านกฎหมายและจริยธรรม
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพทีม่ อี �ำ นาจ หน้าที่ วัตถุประสงค์ชดั เจนในการดูแลส่งเสริมผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ประพฤติตนให้ถกู ต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ กำ�หนด ปรับปรุง และให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำ�เนินการด้านผดุงความเป็นธรรมให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล
ผลการด� ำเนินงาน
๑. เตรียมการเลือกตั้ งกรรมการสภาการพยาบาล ชุ ดที่ ๑๐ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ด้วยกรรมการสภาการพยาบาลที่มาจากการเลือกตั้ง วาระ พ.ศ. 2561-2565 จำ�นวน 16 คน จะสิ้นสุด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งครบ 4 ปี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สภาการพยาบาลได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 จำ�นวน 16 คน และสภาการพยาบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
อำ�นวยการเลือกตัง้ ขึน้ ชุดหนึง่ เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินการเลือกตัง้ กรรมการสภาการพยาบาลให้เป็นไปได้ดว้ ยความถูกต้อง
เรียบร้อย และรายงานให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลทราบ
คณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตัง้ ฯ ได้ประกาศให้สมาชิกสภาการพยาบาลผูป้ ระสงค์จะสมัครรับเลือกตัง้ เป็น
กรรมการสภาการพยาบาลส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายังสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม–
31 สิงหาคม 2564 มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนจำ�นวน 78 คน
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลครั้งนี้ ดำ�เนินการ 2 วิธี คือ 1) การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง
โดยสภาการพยาบาลส่งบัตรเลือกตัง้ และข้อมูลผูส้ มัครไปให้สมาชิกทุกท่านเพือ่ ให้สมาชิกลงคะแนน และส่งบัตรเลือกตัง้
กลับมายังสภาการพยาบาลเพือ่ ดำ�เนินการ และ 2) การลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ e–voting)
โดยสภาการพยาบาลได้ประกาศกำ�หนดขัน้ ตอนการลงทะเบียน เลือกวิธกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(ระบบออนไลน์ e–voting) เพื่อให้สมาชิกเลือกและดำ�เนินการลงคะแนนโดยกำ�หนดให้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายัง
สภาการพยาบาล ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้เลือกระหว่างวันที่ 1–30 ธันวาคม
2564 และจะประกาศผลการเลือกตั้งให้ทราบในวันที่ 22 มกราคม 2565
๒. พั ฒนาปรั บปรุ งข้ อบั งคั บสภาการพยาบาล ออกประกาศ และค� ำส่ั งสภาการพยาบาล

๒.๑ ออกข้อบังคับสภาการพยาบาล จำ�นวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย
(1) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มีนาคม 2564
(2) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ มิถุนายน 2564
(3) ขอ้ บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเลือกตัง้ กรรมการสภาการพยาบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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(4) ข อ้ บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
(5) ขอ้ บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
(6) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
(7) ขอ้ บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หรือ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒.๒ ออกประกาศสภาการพยาบาล จำ�นวน ๒๖ ฉบับ ประกอบด้วย
ประกาศเกี่ยวกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการศึกษา
(1) เรื่องหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรที่เทียบเคียง
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต
(2) เรือ่ งแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(3) เรื่องการกำ�หนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำ�หนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติ
พ.ศ. 2564
(4) เรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
(5) เรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต (ฉบับที่ 2)
(6) เรื่ อ งมาตรฐานการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การฝึ ก อบรมประเภทที่ 1 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2564
(7) การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำ�การสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ประกาศเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
(8) เรือ่ งแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพือ่ การให้บริการฉีดวัคซีน
โควิดในสถานการณ์แพร่ระบาด
(9) เรื่องแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียมฉีดวัคซีน
ชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
(10) เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
(11) เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับที่ 2)
(12) เรือ่ งขัน้ ตอนการลงทะเบียนเลือกวิธกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์
(e-voting)) การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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(13) เรือ่ งขัน้ ตอนการลงคะแนนเลือกตัง้ แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ (e-voting)) การเลือกตัง้
กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ–ผลการสอบ
(14) เรื่องผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำ�นาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
(15) ก�ำ หนดสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2565
(16) เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปีการศึกษา 2564
(17) เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปีการศึกษา 2564
(18) เรือ่ งรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2564 โครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
ประกาศเรื่องทั่วไป
(19) เรื่องการกำ�หนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(20) เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับที่ 11)
(21) เรือ่ งแนวทางการปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เกีย่ วกับหนังสือแสดง
เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ (มาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550)
(22) เรือ่ งการให้ทนุ อุดหนุนการวิจยั ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำ�ปี 2564 (ทุนพัฒนาระบบ
และกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล)
(23) เรื่องแถลงการณ์สภาการพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
(24) เรือ่ งการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตัง้ สถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
(25) เรื่องการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)
(26) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาต่าง ๆ
๒.3 ออกคำ�สั่งสภาการพยาบาล จำ�นวน ๒๓๐ ฉบับ
๓. ให้ ความเห็ นต่ อร่ างกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง จ� ำนวน ๕ ฉบั บ ประกอบด้ วย

๓.๑ การพิจารณาโทษทางด้านจริยธรรม ต่อกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
๓.๒ การทำ�หัตถการ Nasopharyngeal swap และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓.๓ การให้บริการชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID–19 Antigen teste self-test kits) ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในห้องปฐมพยาบาลของโรงงานอุตสาหกรรม
๓.๔ การประกอบธุรกิจการให้บริการการพยาบาลทางไกล (Tele-nursing)
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๓.๕ การมอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ตัดไหม
๓.๖ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ....
๓.๗ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
๔. งานด้ านจริยธรรม

๔.1 พิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(1) เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. 256๔ จำ�นวน 18	 เรื่อง
(2) เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. 256๔
จำ�นวน 19 เรื่อง
			
รวมจำ�นวน 37 เรื่อง
 อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
จำ�นวน ๒๓	 เรื่อง
 รอผลคดีอาญา/แพ่ง
จำ�นวน	 ๓	 เรื่อง
 ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
จำ�นวน 14	 เรื่อง (จำ�นวน 20 ราย)
• ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ		  7 ราย
• ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน		  ๕ ราย
• ลงโทษภาคทัณฑ์		  1 ราย
• ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ		  ๕ ราย
• เพิกถอนใบอนุญาตฯ 		  ๒ ราย
๔.2 ลักษณะความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
(1) ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
 ฐานปลอมแปลง แก้ไข ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ฐานปลอมแปลง แก้ ไข ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทำ�การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
ตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
(2) ความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
(3) ความผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ
4.๓ การพิจารณาคดีเกี่ยวกับการนำ�ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์
จำ�นวน ๑ เรื่อง
4.๔ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแพทย์ในการทำ�หัตถการ
จำ�นวน ๑ เรื่อง
4.๕ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิสัญญี
จำ�นวน ๑ เรื่อง
๕. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย

๕.1 งานด้านคดี
(1) คดีปกครอง
เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. 256๔		
ไม่มี
เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. 256๔
จำ�นวน	  ๒ เรื่อง
เรื่องที่ดำ�เนินการเสร็จในปี พ.ศ. 256๔ จำ�นวน	  ๒ เรือ่ ง
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(2) คดีอาญา
จำ�นวน	  7
เรื่อง
ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม
จำ�นวน	  ๒
เรื่อง
(ผู้กระทำ�ความผิด เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)
ความผิดฐานปลอมและสนับสนุนหรือตัวการร่วม จำ�นวน	  ๕
เรื่อง
(ผู้กระทำ�ความผิด มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)
๕.2 งานด้านนิติกรรมสัญญา
จำ�นวน
๒๕
เรื่อง
๕.3 งานด้านให้คำ�ปรึกษาแก่สมาชิก
จำ�นวน	๑,๒๐๐ เรื่อง
๕.4 การเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) คณะทำ�งานศึกษาและจัดทำ�ร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ
สาขาทัศนมาตรตามร่างพระราชกฤษฎีกาให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ....
(๓) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เสนอจากคณะกรรมการวิชาชีพ
(๔) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า
๕.๖ กระทำ�การในฐานะพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบใบอนุญาต ค้นหรือยึดเอกสารหลักฐานหรือสิง่ ของ
ที่อาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือดำ�เนินคดีอาญา กรณีมีการปลอมแปลง และ/หรือสวมสิทธิเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผิดกฎหมาย จำ�นวน ๔ ครั้ง
๕.๗ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สำ�หรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรที่บรรจุหรือปฏิบัติหน้าที่ใหม่
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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การผดุ งความเป็นธรรมแก่ สมาชิกสภาการพยาบาล
ด้วยปัจจุบนั ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เผชิญกับปัญหาทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้บริการ ผูบ้ งั คับบัญชา
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตที่คุกคามทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมาก
หากได้มกี ารช่วยสมาชิกสภาการพยาบาลทีเ่ ผชิญภาวะวิกฤตจากสือ่ สังคมในขณะทีย่ งั ไม่มคี วามผิดทีป่ ระจักษ์นี้ ก็จะ
เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ของสมาชิกได้ สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นในกรณีท่ีสมาชิก
สภาการพยาบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำ�หนด
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไขหรือวิธกี ารผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพือ่ พัฒนา
ความเป็นธรรมในหน่วยงานและวิชาชีพ รวมทั้งดำ�เนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย
ผลการด� ำเนินงาน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีเ่ กิดขึน้ รุนแรงทัว่ โลก ส่งผลกระทบต่อชีวติ
และความเป็นอยูข่ องประชาชนเป็นอย่างมาก ซึง่ ทุกภาคส่วนมีการปรับตัวและดำ�เนินชีวติ ในวิถใี หม่ (New Normal)
ในการอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกับไวรัสที่พร้อมจะระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง สภาการพยาบาลได้มีมาตรการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อขึ้นภายในองค์กร โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทำ�ให้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ได้งดการจัดกิจกรรม
การจัดประชุมวิชาการตามทีเ่ คยจัดมา รวมทัง้ จัดให้มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการฯ เท่าทีจ่ �ำ เป็นและเป็นการประชุม
ในรูปแบบออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ สรุปผลการดำ�เนินงานได้ดังนี้
๑. ด� ำเนินการกรณีร้ องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2564 มีกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาล ทั้งสิ้น ๕ กรณี คณะอนุกรรมการฯ ยุติ
กรณีร้องเรียนได้ จำ�นวน ๔ กรณี
๒. ประชุ มคณะอนุ กรรมการผดุ งความเป็นธรรมฯ

เพือ่ วางแผนการทำ�งาน กำ�กับติดตามการดำ�เนินงาน วาระปกติ 8 ครัง้ วาระพิเศษ ๑ ครัง้ รวมทัง้ หมด 9 ครัง้
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การพั ฒนามาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุ งครรภ์
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำ�คัญในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ปลอดภัย โดย
การส่งเสริมผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปฏิบตั งิ านให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล แนวทางการจัดทำ�ระบบข้อมูล
และค่าบริการการพยาบาลผดุงครรภ์ (Nursing Service) จัดระบบผู้ดูแลในทีมการพยาบาล ตลอดจนพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลให้ผู้ประกอบวิชาชีพนำ�สู่การปฏิบัติ โดยออกประกาศสภาการพยาบาล และได้มีการปรับ
ยกระดับมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความทันสมัยตามบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของ
ประชาชน และความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
ผลการด� ำเนินงาน
๑. การก� ำหนดอั ตราก� ำลั งของบุ คลากรพยาบาลในหน่ วยบริการประเภทต่ าง ๆ

คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีมติให้
ความเห็นชอบอัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย
(1) อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ
(2) อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร
(3) อัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลขั้นตํ่าในหน่วยงานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลตติยภูมิ และโรงพยาบาลทุติยภูมิ
(4) สัดส่วนพยาบาลเฉพาะทาง และพยาบาลที่มีความชำ�นาญพิเศษเฉพาะทาง
ในปี พ.ศ. 2564 สภาการพยาบาล โดยคณะทำ�งานการทบทวนหลักเกณฑ์ขดี ความสามารถและอัตรากำ�ลัง
ของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ อยู่ระหว่างการดำ�เนินการจัดทำ�เป็นหนังสือวิชาการเพื่อให้
หน่วยบริการสุขภาพนำ�ไปใช้ในการจัดอัตรากำ�ลังบุคลากรพยาบาลต่อไป
๒. พั ฒนาแนวปฏิบั ติการพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2564 สภาการพยาบาล โดยคณะทำ�งานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน
ได้ด�ำ เนินการทบทวนเนือ้ หา ปรับปรุงรูปแบบเนือ้ หา และอยูร่ ะหว่างการจัดทำ�เป็นหนังสือวิชาการเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลฯ นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลต่อไป ดังนี้
๒.๑ การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
(1) การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
(2) การจัดการความปวดเฉียบพลันที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บสำ�หรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
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(3) การพยาบาล เมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
(4) การบันทึกและรักษาหลักฐานวัตถุพยานทางนิตเิ วชในกระบวนการการพยาบาลผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
๒.๒ การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินเร่งด่วน
(1) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน และเร่งด่วน
(2) การพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ
(3) การจัดการผู้ป่วยภาวะกำ�เริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(4) การพยาบาลผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง
๒.๓ การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินระบบ FAST TRACT
(1) การพยาบาลผู้บาดเจ็บรุนแรง
(2) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
(3) การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง
(4) การพยาบาลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ และภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
๒.๔ การพยาบาลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินวิกฤต
(1) การส่งต่อผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างโรงพยาบาล
(2) การส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง
(3) การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
(4) การส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
๓. การจั ดท� ำหลั กเกณฑ์ แนวทางการจั ดท� ำระบบข้ อมู ลและค่ าบริการการพยาบาล

สภาการพยาบาลเห็นสมควรให้มกี ารจัดทำ�หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำ�ระบบข้อมูลและค่าบริการการพยาบาล
จึงได้แต่งตั้งคณะทำ�งานทำ�หน้าที่ทบทวนมาตรฐานของการจัดทำ�ระบบข้อมูลการให้การพยาบาล จัดทำ�หลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดทำ�ระบบข้อมูลการให้การพยาบาล ได้แก่ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความปลอดภัยและการรักษา
ความลับของข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนของผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมการพยาบาล (Data level) และกำ�หนดข้อมูล
ระบบบริการ ทัง้ Professional Data เช่น บันทึกข้อมูลผูใ้ ห้การพยาบาล การบันทึกเวชระเบียนของผูใ้ ห้การพยาบาล
และข้อมูลที่เป็น Supporting Data ระบบข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ICD 9, ICD 10 เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปการดำ�เนินงานได้ดังนี้
๓.๑ จัดทำ�ร่างเนือ้ หาและกำ�หนดรหัสกิจกรรมทีเ่ ป็น Chapter ของพยาบาล และได้น�ำ เสนอข้อมูลกิจกรรม
การพยาบาลทีเ่ ป็น Chapter ของพยาบาล ในการประชุมเรือ่ งการพัฒนาปรับปรุงรหัส HEALTH INTERVENTION
และแนวทางมาตรฐานการให้รหัสในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
โดยกิจกรรมการพยาบาลเหล่านี้อยู่ภายใต้ Chapter 18 ของ ICD-10-TM Health Intervention Codes 2021
๓.๒ จัดทำ�แนวทางมาตรฐานการให้รหัสกิจกรรมการพยาบาลฉบับประเทศไทย Standard Coding Guideline:
ICD-10-TM Health Intervention for Nursing Codes, 2021 อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการจัดทำ�เป็นหนังสือวิชาการ
เพื่อเป็นแนวทางการบันทึกข้อมูลกิจกรรมทางการพยาบาลที่ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้พยาบาลของสถานพยาบาล
ในระดับต่าง ๆ ใช้เป็นคู่มือในการบันทึกข้อมูลการให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็น
สื่อกลางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
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๔. ต้ นทุ นและค่ าใช้ จ่ ายในการบริการการพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2563 วันที่ 15 มิถนุ ายน 2563
มีมติให้ความเห็นชอบการกำ�หนดอัตราค่าบริการทางการพยาบาลผดุงครรภ์ (Nursing Service) ในปี พ.ศ. 2564
สภาการพยาบาลโดยคณะทำ�งานจัดทำ�ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล อยู่ระหว่างการจัดทำ�อัตรา
ค่าบริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นหนังสือวิชาการ ซึง่ ประกอบด้วย ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนค่าบริหารจัดการ
ต้ น ทุ น การพั ฒ นา ค่ า บริ ก ารพยาบาลเหมารวม และค่ า ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล องค์ ก ารบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ มี
การให้บริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ สามารถนำ�อัตราค่าบริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ทกี่ �ำ หนดไป
ใช้เป็นฐานในการพิจารณาและกำ�หนดค่าบริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ขององค์การได้อย่างสมเหตุผล
และเป็นธรรมกับประชาชนผู้รับบริการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
นำ�ไปสู่การจัดสรรงบประมาณกำ�ลังคน การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ต่อไป
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผูป
้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การพั ฒนาศักยภาพผู้ ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์
สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล รวมถึงผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ถกู ต้องตามมาตรฐานและกฎหมายข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล
ผลการด� ำเนินงาน
๑. งานเครือข่ ายผู้ แทนสภาการพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้อนุมัติโครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร
ประจำ�ปี 2564 : สภาการพยาบาลกับการคุม้ ครองประชาชน จำ�นวน 7 เขตสุขภาพ ซึง่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ ให้การจัดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ๑๓ เขตสุขภาพ
ทัว่ ประเทศ แต่เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการ
จัดประชุมได้ สำ�หรับงานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล มีผลการดำ�เนินงานดังนี้
1.1 การติดตามการรายงานผลการดำ�เนินงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด ประจำ�ปี ๒๕๖๔ มีรายงานผลการดำ�เนินงานฯ มาจำ�นวนทัง้ สิน้ ๕๑ จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒ พบว่ามีการดำ�เนินงาน ดังนี้
(๑) พัฒนากลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาการพยาบาล
ในแต่ ล ะจั ง หวั ด เพื่ อ สื่ อ สารนโยบาย กิ จ การของสภาการพยาบาล รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ จ ากสมาชิ ก และพั ฒ นา
ช่องทางการสื่อสาร การแจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางกลุ่มไลน์
(๒) การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำ�บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น จัดประชุมวิชาการ คัดกรองและให้ค�ำ แนะนำ�การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ออกรับบริจาค
โลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง จัดโรงทาน จัดบูธสอนการล้างมือที่ถูกวิธี ฯลฯ
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(๓) จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จัดพิธีเชิดชูเกียรติคุณค่าพยาบาล
จัดบอร์ดนิทรรศการ New Normal รณรงค์การล้างมือให้ถกู วิธี แจก mask และเจลล้างมือ เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยติดเตียง
กิจกรรมมิตรภาพบำ�บัด คัดกรองและให้คำ�แนะนำ�การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน
(๔) เข้าร่วมประชุมวิชาการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสภาการพยาบาล
(๕) การจัดระบบข้อมูลสมาชิก มีการสำ�รวจและปรับปรุงจัดระบบข้อมูลสมาชิกของจังหวัด ได้แก่
สมาชิกที่ปฏิบัติงาน เกษียณอายุ และสมาชิกที่เสียชีวิต โดยจัดระบบตรวจสอบให้สมาชิกที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
ระบบมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน ด้วยการประสานงานขอความร่วมมือไปยังหัวหน้า
พยาบาลแต่ละโรงพยาบาลทุกจังหวัด
(๖) ขับเคลือ่ นนโยบายและนำ�มาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล สูก่ ารปฏิบตั ิ มีการจัดประชุมชีแ้ จง
นโยบาย/ประกาศ/มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล ทีก่ �ำ หนดโดยสภาการพยาบาลแก่สมาชิกเพือ่ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
(๗) เยี่ยมพยาบาลในฐานะผู้แทนสภาการพยาบาล กรณีนํ้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน
1.2 แผนการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด
ประจำ�ปี 2564 (วาระ พ.ศ. 2561–2565) ผู้แทนสภาการพยาบาลฯ ส่งแผนการพัฒนาฯ มาจำ�นวนทั้งสิ้น
47 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 61
1.๓ ปรับปรุงรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน
๒. โครงการพั ฒนาสมรรถนะผู้ น� ำเพื่อการพั ฒนาระบบบริการสุ ขภาพ
ส�ำหรั บพยาบาลวิชาชีพ

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล มีแนวคิดว่าผูบ้ ริหารทางการพยาบาลจำ�เป็นต้องมีการพัฒนา
ภาวะผู้นำ�ด้านวิชาการที่จะสร้างเสริมสมรรถนะให้เป็นผู้นำ�วิชาชีพการพยาบาล
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ
และการวิจัยเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้บริการพยาบาลไทยก้าวสู่
การเป็นบริการชั้นนำ�ระดับนานาชาติด้วยการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ�ทางการพยาบาลในทุกระดับให้สามารถนำ�
การเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�ทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสำ�หรับพยาบาลวิชาชีพขึน้ ในปี ๒๕๖๓ และได้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ งมาในปี ๒๕๖๔ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาสมรรถนะผูน้ �ำ ทางการพยาบาล ให้สามารถเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงโดยสร้างผลงานวิชาการเพือ่ การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ได้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในสถานบริการทั่วประเทศ
การด� ำเนินงานโครงการ ประกอบด้ วยกิจกรรม

1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ระยะ ๖ เดือนแรก เดือนละ ๑ สัปดาห์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓–เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ครั้ง ณ สภาการพยาบาล
๒. ปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลด้วยตนเองภายใต้
คำ�แนะนำ�ของ Mentors ระยะ ๖ เดือนหลัง ณ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่เดือนเมษายน–
เดือนกันยายน ๒๕๖๔
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ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓–เดือนกันยายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ทีต่ อ้ งรับภาระงานบริหารจัดบริการในสถานการณ์โควิด ส่งผลให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมหารือมายังสภาการพยาบาลเกีย่ วกับ
ระยะเวลาและกิจกรรมปฏิบตั กิ ารพัฒนาผลงานวิชาการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำ�เนินการไปตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้ สภาการพยาบาลจึงมีมติอนุมตั ใิ ห้ขยายเวลาดำ�เนินการโครงการฯ จากเดือนกันยายน
๒๕๖๔ ไปถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และในปี ๒๕๖๔ มีการดำ�เนินงานต่อเนื่อง ดังนี้
 การอบรมครั้งที่ ๔  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลออกแบบโครงการพัฒนา
ระบบบริการพยาบาล การเขียนกรอบแนวคิด การกำ�หนดกลุม่ เป้าหมาย การสร้าง/พัฒนาเครือ่ งมือในการดำ�เนินงาน
และเครือ่ งมือในการประเมิน/วัดผลลัพธ์ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการเขียน
เพือ่ ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคนในการดำ�เนินโครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาล และให้ผรู้ บั การอบรม
ทำ�กิจกรรม สร้างเครื่องมือการดำ�เนินงานและเครื่องมือในการประเมิน/วัดผลลัพธ์ รวมถึงเขียนเอกสารเพื่อขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามแบบฟอร์ม
 การอบรมครัง
้ ที ๕ 
่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารการพยาบาลวางแผนดำ�เนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบบริการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยนำ�หลักการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลลัพธ์ และการนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และให้ผรู้ บั การอบรมทำ�กิจกรรมวางแผน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลลัพธ์ รวมถึงเขียนเอกสารเพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงานตามโครงการฯ
 การอบรมครัง
้ ที ๖ 
่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารการพยาบาล นำ�เสนอโครงการการพัฒนา
ระบบบริการพยาบาล ทีม่ คี ณ
ุ ภาพพร้อมดำ�เนินการจากอาจารย์ทปี่ รึกษา (Mentors) และ Facilitators เพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนำ�ไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำ�ไปดำ�เนินการขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
การติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินการโครงการ โดยการจัดประชุม online เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ร่วมนำ�เสนอโครงการฯ และประเด็นปัญหาที่พบในการดำ�เนินโครงการ ภายใต้คำ�แนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษา
และ Facilitator เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค แนวคิดในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลแต่ละโครงการ
และฝึกทักษะการนำ�เสนอในเวทีสาธารณะ
ผลลั พธ์ การเรียนรู้

1. คาดว่าจะได้ผลงานวิชาการจากการจัดทำ�โครงการฯ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล คนละ ๑ โครงการ
มีการนำ�เสนอรายละเอียดและกระบวนการดำ�เนินงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะ โดยผลงาน
จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการฯ กำ�หนด มีผลงานจำ�นวน ๒๙ โครงการ (มีผ้รู ับการอบรมผ่าตัดตา แพทย์
ให้งดใช้สายตา ๑ ราย) ประกอบด้วย
●●โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลจิตเวช/ยาเสพติด			๓	
โครงการ
●●โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน			
๕
โครงการ
●●โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลมารดา				๑	
โครงการ
●●โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลเด็กและทารกแรกเกิดวิกฤติ		
๔
โครงการ
●●โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลภาวะวิกฤติ				
๕
โครงการ
●●โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการพยาบาลทางอายุรกรรมและศัลยกรรม		๙	
โครงการ
รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

51

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล		
๒
โครงการ
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมแบ่งเป็น ๓ กลุม่ จัดทำ�บันทึกการเรียนรูจ้ ากการถอดบทเรียนผูน้ �ำ วิชาชีพการพยาบาล
จำ�นวน ๖ คน โดยร่วมกันศึกษาแนวคิดและความสำ�คัญของผู้นำ�ทางการพยาบาล บทบาทหน้าที่ สมรรถนะ
การเป็นผูน้ �ำ วิชาชีพการพยาบาล เพือ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของผูน้ �ำ ทาง
การพยาบาล
●●

๓. หลั กสู ตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสู ่ เส้นทางช� ำนาญการพิเศษ
(สาขาเฉพาะทาง)

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีส่ �ำ คัญในปกป้องสิทธิข์ องประชาชนทีไ่ ด้รบั การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพ
จึงมีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะสาขาที่มีปัญหา
ความรุนแรงซับซ้อน ต้องการการพยาบาลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะความสามารถที่ลุ่มลึกเฉพาะสาขา
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการการดูแลของประชาชน และสามารถนำ�ไปสูก่ ารออกแบบระบบบริการพยาบาลทีย่ ดึ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทันต่อสถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการ
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการจัดทำ�หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำ�แหน่งพยาบาล
ระดับชำ�นาญการพิเศษ (ระดับ 8) ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�และพัฒนาหลักสูตรตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการ
สภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักสูตร
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสูเ่ ส้นทางชำ�นาญการพิเศษ (สาขาเฉพาะทาง) ระยะเวลาการฝึกอบรม 1.5–2 ปี
และได้น�ำ เสนอหลักสูตรต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือที่ สภ.พ.01/01/449 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564)
โดยมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้
โครงสร้ างหลั กสู ตร

จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	44	
ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า				24	
ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า				20	

หน่วยกิต
หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง)

เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลั กสู ตร

ชุดความรู้ที่ 1 ฝึกอบรมเต็มเวลาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน เป็นไปตามหลักสูตรสาขาการพยาบาล
เฉพาะทางระยะสั้น 4 เดือน ที่สภาการพยาบาลกำ�หนด
 ชุดความรูท
้ ี่ 2 ฝึกอบรมเต็มเวลา ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๘ เดือน การพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรุนแรงซับซ้อน
ทางด้านพยาธิสภาพ จิตสังคม ทางด้านกฎหมายและจริยธรรม การพัฒนาทีมการพยาบาลและการประสานงานกับ
ทีมสุขภาพ (practice based learning)
 ชุดความรู้ที่ 3 ฝึกอบรมเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ เดือน การพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาล
เฉพาะทาง (system based practice) หลักการพัฒนาคุณภาพ โครงสร้าง การจัดหาทรัพยากร ค่าใช้จ่ายบริการ
พยาบาล คุณลักษณะองค์กรทีม่ มี าตรฐาน มาตรฐานและคุณภาพของหน่วยบริการพยาบาล การประเมินและประกัน
คุณภาพบริการสุขภาพ ตัวชี้วัด และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อมู ลเฉพาะของหลั กสู ตร Learning at workspace
Start

Module 1

Module 2

พยาบาลวิชาชีพ

เน้ นการพั ฒนาความรู้

ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาและได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ขั้น 1

เรียน 16 หน่วยกิต
(ภาคทฤษฎีอย่างน้อย 11 หน่วยกิต : 185-210 ชั่วโมง
  ภาคปฏิบัติอย่างน้อย 5 หน่วยกิต : 300-480 ชัว่ โมง)

เน้ นการพั ฒนาคน
Pratice and case based learning

ประกาศนียบั ตร
ช�ำนาญการพิเศษเฉพาะด้ าน

ผู้ที่มีความพร้อมและได้รับประกาศนียบัตร
เทียบเท่าระดับปริญญาโททางการพยาบาล

เรียน 15 หน่วยกิต
(ภาคทฤษฎีอย่างน้อย 7 หน่วยกิต : 105 ชั่วโมง และ
  ภาคปฏิบัติอย่างน้อย 8 หน่วยกิต : 480 ชั่วโมง)

Module 4

Module 3

เรียน 4 หน่วยกิต 6 เดือน
Thematic paper/project
based

เน้ นการพั ฒนาองค์ กร
System based learning/service inovation

เรียน 1๒ หน่วยกิต
(ภาคทฤษฎีอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต : ๙๐ ชั่วโมง และ
  ภาคปฏิบัติอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต : ๓๖๐ ชั่วโมง)

๔. การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรู ปแบบ Post Baccalaureate Residency
Training

การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบ
การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางที่เน้นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ในรูปแบบการปฏิบัติงานประจำ�ควบคู่
การฝึกอบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นผลลัพธ์ สมรรถนะที่หลักสูตรกำ�หนดในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
โดยไม่ตอ้ งลาอบรมเต็มเวลา เพือ่ พัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้มคี วามชำ�นาญเฉพาะทางอย่างต่อเนือ่ ง เป็นระบบเพือ่ ให้
พยาบาลใหม่สามารถให้การพยาบาลโดยตรงแก่ผู้รับบริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
ลดความเสีย่ ง ความสูญเสีย เป็นการฝึกอบรมตรงกับสาขาทีป่ ฏิบตั งิ าน ผ่านการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบจากการปฏิบตั งิ านจริง
โดยไม่ต้องลาเข้ารับการอบรม ช่วยลดความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ
๑ หลั กสู ตรการฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency
Training ต้ นแบบ

คณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ
Post Baccalaureate Residency Training ต้นแบบ ทั้งสิ้น 1๕ สาขา จำ�นวน 28 หลักสูตร ดังนี้
(1) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(1.1) การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป 		
(๑.2) การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท
(1.3) การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต			
(1.4) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
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(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(1.5) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
(1.6) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด
สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(2.1) การพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป
(2.2) การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต
(2.3) การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท (2.4) การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(3.1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(3.2) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
(3.3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ติดยาและสารเสพติด
สาขาการผดุงครรภ์
สาขาการพยาบาลเด็ก
(5.1) การพยาบาลเด็กทั่วไป		
(5.2) การพยาบาลวิกฤตเด็ก
(5.3) การพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด
สาขาการพยาบาลชุมชน
สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
สาขาการพยาบาลจักษุ
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
สาขาการพยาบาลนรีเวช

๒. สถาบั นที่จั ดฝึกอบรมหลั กสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency
Training

สถาบันที่จัดฝึกอบรม
1. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
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หลักสูตร
1)

สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2)

สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

3)

สาขาการพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์

4)

สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป

5)

สาขาการพยาบาลจักษุ
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หลักสูตร

ได้รับการรับรองจาก
สภาการพยาบาล

6)

สาขาการพยาบาลเด็ก

20 กรกฎาคม 2561

7)

สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

8)

สาขาการผดุงครรภ์

9)

สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป

สถาบันที่จัดฝึกอบรม
1. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

19 สิงหาคม 2562

10) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

16 กันยายน 2562

11) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

15 กุมภาพันธ์ 2564

12) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ระบบประสาท
13) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ระบบประสาท
14) สาขาการพยาบาลโสต ศอ นาสิก
15) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ระยะวิกฤต
16)	สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์หวั ใจหลอดเลือด
และทรวงอก
2. ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

1)

สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

14 มกราคม 2562

2)

สาขาการพยาบาลจักษุ

18 มีนาคม 2562

3)

สาขาการผดุงครรภ์

19 สิงหาคม 2562

4)

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

18 ตุลาคม 2562

5)

สาขาการพยาบาลโสต ศอ นาสิก

15 พฤศจิกายน 2562

6)

สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป

18 พฤษภาคม 2563

7)

สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

8)

สาขาการพยาบาลชุมชน

9)

สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์

21 กันยายน 2563

10) สาขาการพยาบาลเด็ก
11) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
3. ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

1)

สาขาการพยาบาลเด็ก

21 กันยายน 2563

2)

สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

16 สิงหาคม 2564
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สถาบันที่จัดฝึกอบรม
4. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ได้รับการรับรองจาก
สภาการพยาบาล

หลักสูตร
1)

สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

2)

สาขาการพยาบาลเด็ก

3)

สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป

4)

สาขาการพยาบาลประสาทศัลยศาสตร์

5)

สาขาการพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์

21 กันยายน 2563

6)	สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์หัวใจ
หลอดเลือด และทรวงอก
7)

สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

8)

สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

9)

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

10) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
11) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ระยะวิกฤต
๓. จ� ำนวนผู้ เข้ าฝึกอบรม

ปี 2561
(คน)

ปี 2562
(คน)

ปี 2563
(คน)

ปี 2564
(คน)

รวม
(คน)

148

305

367

417

1,237

2. โรงพยาบาลศิริราช

-

280

347

412

1,039

3. โรงพยาบาลรามาธิบดี

-

-

41

-

41

4. โรงพยาบาลขอนแก่น

-

-

-

180

180

148

585

755

1,009

2,497

สถาบัน
1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รวมจำ�นวน
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๔. โครงการวิจั ยประสบการณ์ และผลการจั ดการอบรมหลั กสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางรู ปแบบ
Post Baccalaureate Residency Training

คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายและวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขาและคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate
Residency Training) เห็นสมควรให้มีการทำ�วิจัยชุดโครงการวิจัยประสบการณ์ และผลการจัดการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์
การจัดการอบรม และแสดงผลลัพธ์การอบรมในรูปแบบดังกล่าวในเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาการจัดการอบรม
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 โครงการดังนี้
โครงการที่ 1 ศึกษาประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training (ดำ�เนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2564)
โครงการที่ 2 ประเมินผลการจัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate
Residency Training ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่
2.1 ศึกษาประสบการณ์ชวี ติ ของการเปลีย่ นสถานะจากพยาบาลใหม่สพู่ ยาบาลทีผ่ า่ นการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ในแต่ละสาขา (ดำ�เนินการวิจัย ปี พ.ศ. 2565)
2.2 ผลของหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency
Training ต่อสมรรถนะและทักษะที่ได้รับ และประสบการณ์ของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน หลังผ่าน
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training (ดำ�เนินการวิจัย
ปี พ.ศ. 2565)
โครงการที่ 3 การศึกษาผลสำ�เร็จของการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post
Baccalaureate Residency Training ในเรื่องค่าใช้จ่ายและอัตราการคงอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร (Retention
rate) ของผูผ้ า่ นการอบรม ในระยะเวลา 3, 4, 5 ปี หลังสำ�เร็จการอบรม (ดำ�เนินการวิจยั ปี พ.ศ. 2565-2567)
๕. โครงการประเมินผลการน� ำรู ปแบบการบรรจุ หลั กสู ตรการใช้ ยาอย่ างสมเหตุ ผล
ในหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิต

สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินโครงการประเมินผลการนำ�รูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2564 ได้ด�ำ เนินการเกีย่ วกับการพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ ามารถแบ่งปัน
ให้สถานศึกษาอื่นนำ�ไปประยุกต์ใช้ในสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดทำ�รายงานผลของหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอน
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และรายงานประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563
ผลการด� ำเนินงาน

1. รายงานการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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2. รายงานผลของหลักสูตรพัฒนาครูผสู้ อนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๓. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี
รองคณบดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร อาจารย์พยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ
พยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมรวมจำ�นวน 6๒0 คน และมีผู้ให้ความสนใจชม
การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กว่า 120 คน การประชุมในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งยกย่องเชิดชูสถาบันการศึกษาที่มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการบรรยายทีส่ �ำ คัญ เช่น ความสำ�คัญและการมีสว่ นร่วมของวิชาชีพพยาบาลในการดำ�เนินงาน
เพือ่ พัฒนาระบบยาแห่งชาติ การดำ�เนินงานของวิชาชีพการพยาบาลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา ตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การอภิปรายเรือ่ งการจัดการเรียนการสอน การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในลักษณะของสหวิชาชีพ (Inter professional
education: IPE) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึง่ หากผูร้ ว่ มประชุมสามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นครัง้ นีไ้ ปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ย่อมนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตพยาบาล
ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป
ในการประชุมมีการมอบเกียรติบัตร และโล่ให้สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 6 สถาบัน ได้แก่
(1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
(4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
(5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
(6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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๖. การพั ฒนาการจั ดการเรียนการสอนการเลี้ยงลู กด้ วยนมแม่ ในสถาบั นผลิตพยาบาล

สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การพัฒนาพยาบาลผดุงครรภ์ให้มสี มรรถนะ
ในการทำ�หน้าที่ ปกป้อง สนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่การศึกษาพยาบาล
ในระดับปริญญาตรี จึงได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล
ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ซึง่ ได้ด�ำ เนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้น�ำ แนวคิด “ความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ
ในกิจกรรมวิชาชีพ” (Entrustable Professional Activities; EPAs) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีเป้าหมายเพือ่ กำ�หนดสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ให้ชดั เจน
เนือ้ หาสาระสอดคล้องกับสมรรถนะและข้อจำ�กัดของเวลาในการจัดการเรียนการสอน จัดหาสือ่ ทีเ่ หมาะสม เข้าถึงได้งา่ ย
และวัดประเมินผลที่สะท้อนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล
ผลการด� ำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีดั งนี้

ทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ:การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการศึกษาพยาบาล
1. สำ�รวจความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้แทนสถาบันการศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. นำ�เอาข้อมูลจากข้อ 1 และข้อ 2 มาจัดทำ�แนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ตามกรอบแนวคิดกิจกรรมวิชาชีพทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ โดยมีผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ น EPAs เป็นทีป่ รึกษา มีรายละเอียด
ประกอบด้วย นิยาม กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ขอบเขตเนื้อหา/สาระหลักภาคทฤษฎี
ขอบเขตเนือ้ หา/สาระหลักภาคปฏิบตั ิ สือ่ และสิง่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
3. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
4. จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสภาการพยาบาล เพือ่ ให้สถาบันการศึกษาพยาบาลใช้แนวคิด “กิจกรรม
วิชาชีพทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ จัดประสบการณ์ การเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย” โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาคุณภาพ
ประชากรไทยรวมถึงการลดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของชาติในอนาคตได้
ซึง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วางแผนพัฒนาต้นแบบนำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายนีส้ กู่ ารปฏิบตั จิ ริง โดยการสานพลังระหว่าง
ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบริการพยาบาลในโรงพยาบาลแหล่งฝึก พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการให้สตรีหลังคลอด
สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำ�เร็จก่อนออกจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นขั้นตอนสำ�คัญสู่ความสำ�เร็จของการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนต่อไป
๗. การก� ำหนดบทบาทของพยาบาลในการใช้ กัญชาทางการแพทย์

จากสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีการออกพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศให้สามารถใช้กญ
ั ชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ตอ้ งดำ�เนินการ
ภายใต้เงื่อนไข กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกฎหมายยังอนุญาต
ให้หน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการ
ทางเกษตรกรรมเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการป้องกัน ปราบปราม
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และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทยสามารถครอบครองกัญชาได้เพือ่ การศึกษาวิจยั จึงมีหลาย ๆ หน่วยงาน
ร่วมมือกันผลิตและวิจัย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มกัญชาทางการแพทย์เป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนา
ระบบบริการ (Service Plan) อีกทั้งมีนโยบายเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ
สภาการพยาบาลได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานการจัดทำ�ร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กญั ชาทางการแพทย์ เพือ่ ศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ และบทบาทของพยาบาลในการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเสนอร่างนโยบาย และ/หรือบทบาทของพยาบาลกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์
โดยปี พ.ศ. 2562 ได้จัดทำ�หนังสือ “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำ�หรับพยาบาล” และในปี พ.ศ. 2563
ได้จัดทำ�แบบทดสอบท้ายบทของหนังสือดังกล่าวเพื่อให้พยาบาลสามารถนำ�ไปศึกษาและทำ�แบบทดสอบในการ
เก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ ง (CNEU) ได้ นอกจากนีย้ งั ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�หลักสูตรการอบรมพยาบาลผูจ้ ดั การ
การดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์และนโยบายของการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ ประโยชน์จาก
การใช้ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ อันตรกิรยิ า การคัดกรอง การบริหารยาตามแผนการรักษา
การให้ค�ำ ปรึกษาแก่ผใู้ ช้ และแนวปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สารสกัดกัญชา เพือ่ ให้พยาบาลมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็น
ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ และออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าพยาบาลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ที่สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วย
ที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
ในปี พ.ศ. 2564 สภาการพยาบาลได้รว่ มกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตร “พยาบาล
ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (Care manager)” ระหว่างวันที่ 22–24 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุมพิบลู สงคราม ชัน้ 12 โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พยาบาลทีม่ หี น้าทีใ่ ห้การดูแล
ผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์มีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ จำ�นวน 186 คน หัวข้อการประชุม
มีการบรรยายเรือ่ งสถานการณ์และนโยบายการใช้กญ
ั ชาและสารสกัดกัญชาในประเทศและต่างประเทศ นโยบายและ
ทิศทางของสภาการพยาบาลในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ กฎหมายเกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์
ในประเทศไทย แนวคิดและหลักการการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์และการใช้กัญชาในการแพทย์แผนไทย
และแผนปัจจุบัน ระบบ Endocannabinoid : เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) เภสัชจลนศาสตร์
(Pharmacokinetics) และผลข้างเคียงจากการใช้สารสกัดกัญชา สารสกัดกัญชาทางการแพทย์กบั การจัดการอาการ
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยต่าง ๆ นอกจากนีม้ กี ารอภิปรายประเด็น Care Protocol และทีมการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ และกิจกรรม Workshop การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
และมีการประเมินสมรรถนะการเป็น Care Manager จาก Case Based and System Based Scenario
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๘. โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพั ฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน

สภาการพยาบาลได้จดั ทำ�โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและพัฒนา
บทบาทของพยาบาล พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำ�หรับ
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพชุมชน ระยะเวลาในการดำ�เนินโครงการวันที่ 16 กรกฎาคม
2563–15 กรกฎาคม 2566
ในปี 2564 สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินโครงการตามแผนงานโครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
โดยศึกษาพืน้ ทีท่ สี่ มัครใจ มีศกั ยภาพและมีความพร้อมตามข้อตกลงความร่วมมือทีจ่ ะได้จดั ทำ�ขึน้ สนับสนุนให้องค์กร
ที่เกี่ยวข้องร่วมออกแบบระบบบริการและการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในชุมชน โดยครอบคลุมระบบข้อมูล
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาแผนสุขภาพชุมชน มาตรฐานการบริการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาบริการ
และการพัฒนาศักยภาพกำ�ลังคน รวมถึงการจัดทำ�แนวทางการบริการสุขภาพและกำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาล
และบุคลากรด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สนับสนุนระบบการบริการสุขภาพ ตลอดจน
พัฒนากลไกและแนวทางการเพิ่มศักยภาพและกำ�กับติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน
โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. การคั ดเลือกพื้นที่ต้ นแบบ

จากรายงานการสรุปบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
หน่วยบริการปฐมภูมิ จาก 13 เขตบริการสุขภาพ จำ�นวน 34 แห่ง มีหน่วยบริการปฐมภูมทิ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้เป็น
พื้นที่ต้นแบบจำ�นวน 17 แห่ง ดังนี้
เขตสุขภาพ

หน่วยบริการ

เขตสุขภาพที่ 1

รพ.สต.หนองหอย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เขตสุขภาพที่ 2

รพ.สต.หนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

เขตสุขภาพที่ 3

รพ.สต.ป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร

เขตสุขภาพที่ 4

รพ.สต.วัดพระญาติการาม ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

เขตสุขภาพที่ 5

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขตสุขภาพที่ 6

รพ.สต.ท่าพริก ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด

เขตสุขภาพที่ 7

รพ.สต.บ้านหัวขัว ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เขตสุขภาพที่ 8

ศสม.รพ.อุดรธานี 1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เขตสุขภาพที่ 9

รพ.สต.มะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำ�นาจเจริญ

เขตสุขภาพที่ 11

รพ.สต.บ้านบ่อทราย ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

เขตสุขภาพที่ 12

รพ.สต.โคกหล่อ ต.เมือง อ.เมือง จ.ตรัง
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เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 13

หน่วยบริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

๒. การประชุ มสรุ ปงานและกิจกรรมของพื้นที่ต้ นแบบ

ข้อมูลการดำ�เนินงานในปัจจุบันและงานที่ต้องการพัฒนาตามรูปแบบชุดกิจกรรมที่กำ�หนด โดยศึกษา
ครอบคลุมกลุ่มประชากร 12 กลุ่ม ใน 4 บริบท คือ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล 2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 3) ท้องที่ (กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น) และ 4) องค์กรชุมชน ภาคประชาชน ได้แก่ เด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
วัยเด็ก (อายุ 6-14 ปี) เด็กและเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) วัยทำ�งาน (อายุ 25-59 ปี) ผูส้ งู อายุ (อายุ 60 ปีขน้ึ ไป)
สตรีและทารกแรกเกิด โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มจิตเวช ผู้ป่วยระยะท้าย ภาวะฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ
ผู้ป่วยวิกฤต ภัยพิบัติ) และคนพิการ
๓. การประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจั ดบริการสุ ขภาพของหน่ วยบริการปฐมภู มิในสถานการณ์
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙

สภาการพยาบาลจัดการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมใิ นสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบออนไลน์ เพือ่ ให้พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของพยาบาลในการจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพผูร้ บั ผิดชอบงานบริการปฐมภูมิ
ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ จำ�นวน 17 พื้นที่ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพ 13 เขต
สุขภาพ และคณะกรรมการโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำ�นวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ ๒  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 0–5 ปี) วัยเด็ก (อายุ 6–14 ปี)
และวัยเด็กและเยาวชน (อายุ 15–24 ปี) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
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การส่งเสริมและสนั บสนุ นการวิจั ยและนวั ตกรรม
ทางการพยาบาล
ด้วยสภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
การพยาบาลของประเทศทีม่ คี วามเข้มแข็ง จะสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ี เพิม่ พูนคุณภาพชีวติ ของประชาชน
จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�วิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง
ผลการด� ำเนินงาน
๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลสนับสนุนการสร้างงานวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยการวิจยั ที่
ดำ�เนินการจะต้องเป็นงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมุง่ เน้นให้เกิดเป็นรูปแบบและแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในทุกบริบทการบริการ
สุขภาพและการบริการพยาบาล โดยคำ�นึงถึงจริยธรรมต่อผู้ถูกวิจัย และนักวิจัย สภาการพยาบาลจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สภาการพยาบาลขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕53 ได้ดำ�เนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
การดำ�เนินโครงการวิจัยของสภาการพยาบาลหรือโครงการที่สภาการพยาบาลมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานวิจัย
และโครงการวิจยั ของหน่วยงานอืน่ ทีจ่ ะขอดำ�เนินการทีส่ ภาการพยาบาลหรือขอรับทุนสนับสนุนจากสภาการพยาบาล
ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
จัดทำ�วิธีดำ�เนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล โดยมีเนื้อหาจำ�นวน ๑๖ บท ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนร่างฉบับสมบูรณ์
เพื่อเสนอขออนุมัติประกาศใช้ตามระเบียบของสภาการพยาบาล
จัดทำ�หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้วิจัยในการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยโดยสอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมสากลสำ�หรับการวิจยั ซึง่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯ ได้จดั ทำ�ร่างแบบฟอร์มประกอบการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั จำ�นวน ๑๒ แบบฟอร์ม ซึง่ อยูร่ ะหว่างทบทวนร่างแบบฟอร์มเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจยั
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการดำ�เนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัย
ประสบการณ์การวิจัย ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยที่เสนอให้พิจารณา
เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกกลุ่ม จำ�นวน ๓ โครงการ ดังนี้
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

(๑)

การดำ � เนิ น การขององค์ ก รพยาบาลในการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมและ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพยาบาลประจำ�การ (Nursing Service
Organizations’ Operations to Promote Moral Behaviors and Ethical
Decision Making of Nurse Administrators and Staff Nurses)

(๒)

ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม จากประสบการณ์ของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำ�การ (Ethical Dilemmas and Ethical
Decision Making from Experiences of Head Nurses and Staff Nurses)

(๓)

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการสื่อสารด้วยสติระหว่างพยาบาลจิตเวช นางบุญพา ณ นคร
กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี พ ฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว (The Development of Ethical
Communication with Mindfulness Guideline between Psychiatric
Nurses and Aggressive Behavior Clients)

๒. ให้ ทุ นสนั บสนุ นผู้ ประกอบวิชาชีพในการท� ำวิจั ยด้ านจริยธรรมทางการพยาบาล

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้ความสำ�คัญกับ
การส่งเสริมจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยจัดสรรทุนเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบวิชาชีพในการทำ�วิจยั
ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำ�นวน ๘ ทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำ�นวน ๑ ทุน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการวิจยั ซึง่ ได้รบั ทุนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีด่ �ำ เนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ ผลงานวิจยั
ทุกโครงการได้จดั ทำ�โปสเตอร์ออนไลน์น�ำ เสนอในงานประชุมวิชาการประจำ�ปีดา้ นจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครัง้ ที่ ๗
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล สำ�หรับทุนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
ประจำ�ปี ๒๕๖๔ ไม่มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การให้ทุนวิจัย
๓. ให้ ทุ นสนั บสนุ นโครงการวิจั ย ประสบการณ์ และผลการจั ดการอบรมหลั กสู ตรการพยาบาล
เฉพาะทางรู ปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

คณะกรรมการสภาการพยาบาลอนุมัติให้ทุนเพื่อทำ�วิจัยชุดโครงการวิจัยประสบการณ์ และผลการจัดการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เพื่อการเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการอบรม และแสดงผลลัพธ์การอบรมในรูปแบบดังกล่าวในเชิงวิชาการเพือ่ การพัฒนาการจัดการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๒,๗๙๕.๐๐ บาท ดังนี้
ลำ�ดับ
โครงการที่ ๑
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ทุนสนับสนุน

ศึกษาประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรม ดำ�เนินการวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate งบประมาณ ๗๘,๖๕๐.๐๐ บาท
Residency Training
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ลำ�ดับ
โครงการที่ 2

ชื่อโครงการวิจัย

ทุนสนับสนุน

ประเมินผลการจัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post ดำ�เนินการวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
Baccalaureate Residency Training ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย งบประมาณ ๑๒๓,๕๓๐.๐๐ บาท
ได้แก่
๒.๑ ศึกษาประสบการณ์ชวี ติ ของการเปลีย่ นสถานะจากพยาบาล
ใหม่สพู่ ยาบาลทีผ่ า่ นการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post
Baccalaureate Residency Training ในแต่ละสาขา
๒.๒ ผลของหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ ดำ�เนินการวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
Post Baccalaureate Residency Training ต่อสมรรถนะและ งบประมาณ ๗๗,๑๖๕.๐๐ บาท
ทักษะที่ได้รับ และประสบการณ์ของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ
ในงาน หลังผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ
Post Baccalaureate Residency Training

โครงการที่ 3

การศึกษาผลสำ�เร็จของการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ ดำ�เนินการวิจยั ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗
ทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ในเรื่อง งบประมาณ ๔๓,๔๕๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายและอัตราการคงอยู่ในหน่วยง่านหรือองค์กร (Retention
rate) ของผู้ผ่านการอบรม ในระยะเวลา ๓, ๔, ๕ ปี หลังสำ�เร็จ
การอบรม

๔. การจั ดการประชุ มวิจั ยทางการพยาบาลแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๗ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี
สภาการพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2563 สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัย
ทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (The 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 เพือ่ เฉลิมฉลองการครบรอบ 36 ปี สภาการพยาบาล
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดประชุมจึงต้องเลื่อนไปจัด
ในปี พ.ศ. 2565
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การจั ดท� ำข้ อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุ ดยืน
สภาการพยาบาล แถลงการณ์ และการบั นทึก
ข้ อตกลงความร่ วมมือต่ าง ๆ
๑. การให้ ความเห็ นต่ อ (ร่ าง) การก� ำหนดสายงานฯ การก� ำหนดหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารอั ตราก� ำลั ง และค� ำอธิบายลั กษณะงาน ของกองการพยาบาล
ส�ำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข

ด้วยกองการพยาบาล สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือมายัง
สภาการพยาบาลเพือ่ ขอความเห็นในเรือ่ งต่าง ๆ สภาการพยาบาลได้มกี ารประชุมโดยคณะทำ�งานเฉพาะกิจพิจารณา
หารือ เพื่อให้ความคิดเห็นดังนี้
1.1 การพิจารณาให้ความเห็นในการขอกำ�หนดสายงานวิชาการพยาบาล ตำ�แหน่งนักวิชาการพยาบาล
ให้ได้สทิ ธิได้รบั เงินประจำ�ตำ�แหน่งประเภท ระดับชำ�นาญการและระดับชำ�นาญการพิเศษ เช่นเดียวกับสายงาน
พยาบาลวิชาชีพ
สภาการพยาบาลได้มกี ารจัดประชุมพิจารณาการกำ�หนดสายงานดังกล่าวแล้วในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เห็นควรกำ�หนดให้ตำ�แหน่งนักวิชาการพยาบาลเป็นวิชาชีพเฉพาะและได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่ง เนื่องจากผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งนักวิชาการพยาบาล นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในฐานะนักวิชาชีพแล้ว
ยังต้องทำ�หน้าที่พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ พัฒนางานวิจัยเพื่อนำ�ผลไปพัฒนาการบริการวิชาชีพ ลักษณะงานของ
สายงานวิชาการพยาบาล มีลกั ษณะงานทีม่ คี วามเป็นวิชาชีพเฉพาะ และเป็นงานด้านวิจยั และพัฒนา ส่งเสริมกิจการ
พยาบาลไทยสู่ความเป็นสากล และมีแนวโน้มของการขาดแคลนผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำ�รงตำ�แหน่งนักวิชาการ
พยาบาลมากขึน้ ดังนัน้ การกำ�หนดให้สายงานวิชาการพยาบาลเป็นสายงานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินประจำ�ตำ�แหน่งตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่ง ระดับชำ�นาญการและระดับชำ�นาญการพิเศษ
จึงมีความสอดคล้องกับลักษณะงานของตำ�แหน่งในสายงานวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงานที่ขาดแคลนในภาคราชการ
ซึ่งไม่สามารถให้บุคลากรอื่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนางานด้าน
วิชาการพยาบาล ให้มมี าตรฐานและคุณภาพเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนโดยรวม ตามหนังสือที่ สภ.พ.01/018/448
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
1.2 การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การกำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารอั ต รากำ � ลั ง ทาง
การพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การกำ�หนดตำ�แหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการพิเศษ (ชั่วคราว) สายงานพยาบาลวิชาชีพ
สภาการพยาบาล ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุ ข ในการพั ฒ นาพยาบาลวิ ช าชี พ ระดั บชำ � นาญการ
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามชำ � นาญในการประกอบวิ ช าชี พ และสามารถเข้ า สู่ ตำ � แหน่ ง ชำ � นาญการพิ เ ศษได้ ทุ ก คน
และสภาการพยาบาลมีการจัดประชุมพิจารณาในเรือ่ งดังกล่าวในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบในหลักการ
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และวิธีการบริหารอัตรากำ�ลังทางการพยาบาลที่กำ�หนดให้พยาบาลผู้มีความรู้ ทักษะที่สามารถเทียบได้กับระดับ
ชำ�นาญการพิเศษ พัฒนาพยาบาลรุน่ ใหม่รว่ มกับทีมพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ เป็นผูจ้ ดั ระบบ
เฉพาะกลุ่มเฉพาะโรคโดยเฉพาะสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
เป็นการสร้างระบบใหม่ในสถานการณ์สาธารณภัย จึงให้ข้อคิดเห็นดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพระดับชำ�นาญการ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพ
และสามารถเข้าสู่ตำ�แหน่งชำ�นาญการพิเศษได้ทุกคน
2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานมากกว่า 8 ปี นับได้ว่าเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงในการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วย เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสูง สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่ยากมาก
2.2 เป็นผู้ทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทักษะ สอน หรือนิเทศงานให้กับพยาบาลวิชาชีพจบใหม่
และบุคลากรสุขภาพอื่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
2.3 เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลและบุคลากรสุขภาพทักษะผสมผสานสำ�หรับการดูแลประชาชน
เฉพาะกลุ่ม ผู้ป่วยเฉพาะโรคในการบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ
2.4 เป็นผู้จัดระบบ พัฒนาระบบการบริการสุขภาพและการพยาบาล ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ประสบการณ์ การหาความรู้เพิ่มเติม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน/ผู้ป่วย แม้ในสถานการณ์ขาดแคลนที่มีจำ�นวนพยาบาลน้อยกว่าความต้องการของผู้ป่วย
3. การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชำ�นาญการในสถานการณ์สาธารณภัยที่มีการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของโรคอุบัติใหม่ COVID-19
3.1 ปฏิบตั งิ านในฐานะบุคลากรด่านหน้าอย่างเต็มความสามารถด้วยความรูท้ กั ษะทางการพยาบาล
ทั้งด้านการป้องกันการแพร่ระบาด และตอบโต้กับภัยพิบัติในสถานการณ์ที่ยาก มีความไม่แน่นอน และผันผวน
ตลอดเวลา
3.2 เป็นผู้วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงในงาน จัดการทรัพยากรให้เพียงพอกับความต้องการ
รับผิดชอบหน้าที่ แนะนำ� กำ�กับ ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน
3.3 เป็นทีมงานหรือผูน้ �ำ สำ�คัญในการสร้างนวัตกรรม แนวปฏิบตั ิ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค ในระหว่างสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID-19
3.4 เป็นผู้สร้างหรือจัดระบบ และกำ�กับระบบการบริการใหม่ ในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
COVID-19 ให้ดำ�เนินไปได้ตามมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2564 วั น จั น ทร์ ที่ 20 กั น ยายน 2564
มีความเห็นว่า 1) พยาบาลวิชาชีพระดับชำ�นาญการ และ 2) พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านมากกว่า 8 ปี มีศกั ยภาพ
ในการครองตำ�แหน่งระดับชำ�นาญการพิเศษ ดังนัน้ พยาบาลวิชาชีพทีค่ าดว่าจะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2565–
2567 จึงเป็นกลุม่ วิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนรอบด้าน ในการเข้าสูต่ �ำ แหน่งระดับชำ�นาญการพิเศษ ตามหนังสือที่
สภ.พ.01/06/044 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
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1.3 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำ�อธิบายลักษณะงานของสายงานพยาบาลวิชาชีพและสายงาน
วิชาการพยาบาล
กองการพยาบาล สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความเห็นเกีย่ วกับ (ร่าง) คำ�อธิบายลักษณะงานของ
สายงานพยาบาลวิชาชีพและสายงานวิชาการพยาบาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิม่ สำ�หรับตำ�แหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษ
ของข้าราชการพลเรือน เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอปรับอัตราเงินเพิม่ สำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
สภาการพยาบาล โดยคณะทำ�งานเฉพาะกิจฯ ได้มกี ารประชุมเพือ่ หารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) คำ�อธิบาย
ลักษณะงานของสายงานพยาบาลวิชาชีพและสายงานวิชาการพยาบาล พิจารณาเห็นว่าไม่ควรเขียนแยกออกจาก
สายงานพยาบาลวิชาชีพ ควรทีจ่ ะศึกษาเทียบเคียงกับสายงานอืน่ ๆ ในการขอปรับอัตราเงินเพิม่ ในสายงานวิชาการ
และควรเขียนลักษณะงานในรูปแบบคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับสายงานพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นงานยากที่ทำ�ให้
เกิดประโยชน์กับประชาชนในภาพใหญ่ ทั้งด้านการกำ�กับดูแลพัฒนาและเพิ่มคุณภาพการพยาบาลทั้งระบบ และ
ลักษณะงานอาจเทียบได้กบั การเป็นผูช้ �ำ นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ เชีย่ วชาญฯ และได้สง่ ข้อคิดเห็นให้กองการพยาบาล
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาล ตามหนังสือที่ สภ.พ.01/01/704 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
๒. การให้ ความเห็ นต่ อร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่องมาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้ บริการเกี่ยวกั บ เวชศาสตร์ จีโนม

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่ง
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ งมาตรฐานสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการเกีย่ วกับเวชศาสตร์จโี นม ให้สภาการพยาบาล
พิจารณาในระดับสภาวิชาชีพ
สภาการพยาบาลได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานเฉพาะกิจจัดการประชุมแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นเรือ่ งบทบาทของ
พยาบาลเกีย่ วกับเวชศาสตร์จโี นม โดยมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูถ้ งึ บทบาทของพยาบาลในเรือ่ ง เวชพันธุศาสตร์
และจีโนมิกส์ ซึง่ เป็นศาสตร์สาขาใหม่ทเี่ ข้าสูป่ ระเทศไทย และได้น�ำ เสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
“เวชศาสตร์จีโนม” หมายความว่า การแพทย์ท่ีอาศัยเทคโนโลยีพันธุศาสตร์เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษา
พยากรณ์โรค และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค
“การแพทย์จโี นมิกส์” คือ กระบวนการวินจิ ฉัย รักษา ให้ค�ำ ปรึกษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟืน้ ฟูสขุ ภาพหรือ
ลดภาวะแทรกซ้อนโดยการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลจำ�เพาะอย่างอื่นในการวินิจฉัยทำ�นายหรือค้นหาโรค
หรือภาวะทางพันธุกรรม
บทบาทของพยาบาลกับการให้ค�ำ ปรึกษาด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ พยาบาลวิชาชีพผูท้ �ำ หน้าทีใ่ นการ
ให้คำ�ปรึกษา การปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้กระบวนการวางแผนให้การพยาบาล
ระดับบุคคลและครอบครัว โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองให้ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริม
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วยและความพิการ และการป้องกันโรค
คณะกรรมการสภาการพยาบาลเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนของ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยให้คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ให้บริการ
เกีย่ วกับเวชศาสตร์จโี นมต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ ภาการพยาบาลประกาศกำ�หนด และได้สง่ ข้อคิดเห็นให้ผอู้ �ำ นวยการ
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตามหนังสือที่ สภ.พ.01/01/021 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
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๓. การให้ ความเห็ นต่ อร่ างพระราชบั ญญั ติระเบียบข้ าราชการสาธารณสุ ข
และบุ คลากรสาธารณสุ ข พ.ศ. ...

เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขจำ�นวนหลายแสนคนทั้งสายงานวิชาชีพ
สายงานสนับสนุน สายงานวิชาการ สายงานบริหารต่าง ๆ นับร้อยสายงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เพือ่ ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐาน
อย่างทั่วถึงมีความเสมอภาค แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ขอความอนุเคราะห์มายังสภาการพยาบาลพิจารณา
ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ...
สภาการพยาบาลในฐานะผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้จัดประชุมพิจารณาร่าง
ฉบับดังกล่าว โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะออกพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้มีความเห็นส่งให้
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ ตามหนังสือที่ สภ.พ.01/03/216 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
๑. หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ ไม่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร
กับการมีพระราชบัญญัติดังกล่าว
๒. คณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข หรือ ก.สธ. มีองค์ประกอบที่โน้มเอียง
เอื้อประโยชน์กลุ่มบุคคลบางกลุ่ม และไม่มีบุคคลที่มีความเป็นกลางในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
๓. การจัดตั้งสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากรมอันเป็นการเพิ่มภาระ
งบประมาณที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๔. บันทึกข้ อตกลงโครงการ Life Begin with GHB
ระหว่ างสภาการพยาบาลกั บธนาคารอาคารสงเคราะห์

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานการตลาด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Life Begin with GHB ระหว่างสภาการพยาบาล
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งสินเชื่อและเงินฝากได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
งานมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์
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
ผลการด� ำเนินงาน
๑. การรั บรองสถาบั นการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖4
รวมจำ�นวน 23 สถาบัน ดังนี้
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
5) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
6) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

วิทยาลัยพยาบาลตำ�รวจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ปีที่ 5 ของการเปิดดำ�เนินการ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปีที่ 4 ของการเปิดดำ�เนินการ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี (ปีที่ 3 ของการเปิดดำ�เนินการ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ปีที่ 3 ของการเปิดดำ�เนินการ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (ปีที่ 3 ของการเปิดดำ�เนินการ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร (ปีที่ 2 ของการเปิดดำ�เนินการ)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ปีที่ 2 ของการเปิดดำ�เนินการ)

๒. การให้ ความเห็ นชอบการประเมินความพร้ อมสถาบั นที่จะเปิดสอนหลั กสู ตร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันทีจ่ ะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จำ�นวน 2 สถาบัน ดังนี้
(1) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(2) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
๓. การให้ ความเห็ นชอบ/รั บรองหลั กสู ตร

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ในปี พ.ศ. 2564
ดังนี้
3.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมจำ�นวน 17 หลักสูตร
●●หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำ�นวน 3 หลักสูตร ได้แก่
ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

(1)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(2)

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(3)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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หลักสูตรระดับปริญญาโท จำ�นวน 14 หลักสูตร ได้แก่

●●
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ลำ�ดับ

หลักสูตร

(1)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(2)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(3)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(4)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(5)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(6)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(7)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(8)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

(9)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

(10)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

(11)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

(12)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

(13)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(14)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
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คณะพยาบาลศาสตร์
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3.2 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมจำ�นวน 15 หลักสูตร
ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

(1)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(2)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(3)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

(4)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

(5)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำ�หรับผู้สำ�เร็จปริญญาตรีสาขาอื่น
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(6)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

(7)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(8)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

(9)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

(10)

Bachelor of Nursing Science Program International
Program (New Curriculum 2021)

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

(11)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

(12)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำ�หรับผู้สำ�เร็จปริญญาตรีสาขาอื่น
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

(13)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

(14)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(15)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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3.3 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมจำ�นวน 15 หลักสูตร ดังนี้
ลำ�ดับ

74

หลักสูตร

สถาบัน

(1)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

(2)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(หลักสูตรภาคพิเศษ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

(3)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี

(4)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

(5)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

(6)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(7)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี

(8)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(9)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(10)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

(11)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(12)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาเขตอุดรธานี

(13)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

(14)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

(15)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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3.4 ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รวมจำ�นวน 6 หลักสูตร ดังนี้
ลำ�ดับ

หลักสูตร

สถาบัน

(1)

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(2)

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

(3)

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(4)

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

(5)

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

(6)

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

๔. การให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ ผู้ รั บผิดชอบหลั กสู ตร/อาจารย์ ประจ� ำ
หลั กสู ตร และ/หรือปรั บเนื้อหาหลั กสู ตร ในหลั กสู ตรที่ผ่ านความเห็ นชอบจาก
สภาการพยาบาลแล้ ว

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ�หลักสูตร และ/
หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จำ�นวน
54 หลักสูตร ประกอบด้วย
๔.๑ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จำ�นวน 12 หลักสูตร
๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 			
จำ�นวน 39 หลักสูตร
๔.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล		
จำ�นวน   3 หลักสูตร
๕. การให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรั บนั กศึกษา

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จำ�นวน 46 สถาบัน ประกอบด้วย
5.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 			
จำ�นวน 45 สถาบัน
5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล		
จำ�นวน    1 สถาบัน
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๖. การขอเทียบวุ ฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียน
รั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์
ของผู้ ส�ำเร็ จการศึกษาพยาบาลจากสถาบั นการศึกษาในต่ างประเทศ

มีผู้สำ�เร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ ขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 9 คน
ลำ�ดับ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ประเทศ

จำ�นวน
(คน)

มีสิทธิสมัครสอบความรู้
เพื่อรับใบอนุญาต

(1)

Bachelor of Science in Nursing จาก Kristianstad University
ประเทศสวีเดน

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(2)

Bachelor of Nursing จาก University of South Australia
ประเทศออสเตรเลีย

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(3)

Bachelor of Science in Nursing จาก KOREA ARMED FORCED
NURSING ACADEMY: KAFNA สาธารณรัฐเกาหลี

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(4)

Bachelor of Nursing จาก Faculty of Health Sciences,
University of Muhammadiyah Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(5)

Bachelor of Nursing จาก Faculty of Health Sciences,
University of Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(6)

Bachelor of Nursing จาก Universitas Muhammadiyah
Jember ประเทศอินโดนีเซีย

3

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

(7)

Bachelor of Nursing จาก AP Hogeschool, Antwerpen
ประเทศเบลเยี่ยม

1

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๗. เรื่องอื่น ๆ

7.1 ปรับปรุงประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตัง้ สถาบันและเปิดสอนสาขา
วิชาพยาบาลศาสตร์ ข้อ 13.1 คำ�จำ�กัดความ “ผู้บริหาร” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ในเรื่องคุณสมบัติของ
ผู้บริหารระดับรอง
7.2 ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์) จากเดิม ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท
และการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากเดิม ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท
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๗.๓ จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำ�นวน 2 ครั้ง
ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล
●●ครั้งที่ ๑ การประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
●●
ครัง้ ที่ ๒ เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำ�เนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPex) เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2564
๘. การประชุ มวิชาการพยาบาลศาสตร์ ศึกษาแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๖

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ
วาระ พ.ศ. 2561–2565 จัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 เรือ่ ง “การปฏิรปู การจัดการ
ศึกษาพยาบาลเพือ่ ผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย Transforming nursing
education in a changing healthcare system: Policy recommendation” ระหว่างวันที่ 13–14 สิงหาคม
2564 ในรูปแบบ Virtual Conference โดยได้รบั เกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เป็นประธานการเปิดประชุม และปาฐกถาเรือ่ ง “นโยบาย
และแนวทางการอุดมศึกษาในสังคมวิถีปกติใหม่เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตคนด้านสุขภาพ” และ รศ.ดร.ทัศนา
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพในสังคมปกติใหม่”
โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา อาจารย์พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิต กรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วม
ประชุมกว่า 1,020 คน
การประชุมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย (Recommendations) ในการจัดการศึกษาพยาบาล
เพือ่ ผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพในอนาคต และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และพิจารณาร่างหลักสูตรการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวถิ ใี หม่ โดยมี รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีห่ นึง่
และรองประธานคณะกรรมการจัดทำ�แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตระหว่างและ
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการฯ
และคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายฯ ร่วมนำ�เสนอ และอภิปรายประเด็นนโยบายจากการประชุมย่อยพิจารณา
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ระหว่างเดือนตุลาคม 2562–กรกฎาคม 2563 รวม 5 ประเด็น ได้แก่ Transformative
Education for Future Nurses, Curriculum Design for Future Nurses and Health System, Community
Engaged Nursing Education, Research and Innovation in Nursing Education และ Accreditation for
Institutional Development โดยผู้เข้าประชุมได้ร่วมอภิปรายเพื่อให้มีระบบการจัดการศึกษาพยาบาลที่ทันสมัย
สนองตอบต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคมปกติใหม่ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การศึกษาพยาบาล และเครือข่ายผูเ้ กีย่ วข้องผนึกพลังปฏิรปู การศึกษาพยาบาล รวมทัง้ มีขอ้ เสนอเชิงนโยบาย (Policy
Recommendations) เพื่อผลิตพยาบาลผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสำ�หรับระบบสุขภาพในอนาคตต่อไป
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๙. การประชุ มวิชาการเรื่องการศึกษาพยาบาลเพื่อการขั บเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ
ด้ านการสาธารณสุ ข

สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของความร่วมมือกันระหว่างสภาการพยาบาลกับคณะกรรมการปฏิรปู
ประเทศด้านการสาธารณสุข จึงได้จัดทำ�หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต้นแบบ โดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลทุกสังกัด เพือ่ เป็นกลไกสำ�คัญในการสร้างบุคลากรพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมสูงอายุ และได้จดั ประชุมวิชาการเรือ่ งการศึกษาพยาบาลเพือ่ การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการสาธารณสุข
เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 4 สภาการพยาบาล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผแู้ ทน
สถาบันการศึกษาพยาบาลมีความรูค้ วามเข้าใจนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ
ด้านการสาธารณสุข บทบาทของสถาบันการศึกษาในการสร้างวิชาชีพการพยาบาลรองรับสังคมสูงอายุปกติวิถีใหม่
ตามแผนปฏิรปู ประเทศด้านการสาธารณสุข เพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการสาธารณสุขต่อไป โดยได้รบั เกียรติ
จาก ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง
“วิชาชีพการพยาบาล : A big rock เพือ่ การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการสาธารณสุข” รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสาธารณสุข” และ รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีห่ นึง่ บรรยายพิเศษเรือ่ ง “แนวทาง
การใช้หลักสูตรต้นแบบสังคมปกติวถิ ใี หม่ เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ” นอกจากนัน้ ยังมีผนู้ �ำ ทางการศึกษา
พยาบาลจากหลากหลายหน่วยงานและสถาบันร่วมบรรยายและเสวนาด้วย ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ จากภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วมประชุมจำ�นวนกว่า 400 คน
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๑๐. การประชุ มวิชาการ “การจั ดการศึกษาและการฝึกอบรมทุ กระดั บ
หลั งปริญญาตรี”

สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี” ระหว่าง
วันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบและเข้าใจในนโยบายสภาการพยาบาลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และการจัดการ
ฝึกอบรมหลังปริญญาตรี รวมทัง้ แนวทางในการนำ�หลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังปริญญาตรี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายสภาการพยาบาลและนโยบายของประเทศ
โดยมีผบู้ ริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/ผูบ้ ริหารพยาบาล
ของหน่วยงาน ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน กรรมการสภาการพยาบาลและผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุม
ในรูปแบบ Virtual Conference กว่า 420 คน
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งานการศึกษาต่ อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.) ของสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการรับรองสถาบัน
ทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ รับรองหลักสูตรและโครงการอบรมระยะสัน้ การจัดการศึกษาต่อเนือ่ ง
ด้วยตนเองสำ�หรับสมาชิก กำ�หนดและบันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ที่เข้าศึกษาอบรมได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
ผลการด� ำเนินงาน
๑. การรั บรองสถาบั นที่จั ดการศึกษาต่ อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ให้การรับรองสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
และรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้นเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1.1 รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 65 แห่ง ดังนี้
1) สถาบันหลัก จำ�นวน 22 แห่ง (สมัครใหม่ จำ�นวน - แห่ง ต่ออายุ จำ�นวน 22 แห่ง)
2) สถาบันสมทบ จำ�นวน 39 แห่ง (สมัครใหม่ จำ�นวน 3 แห่ง ต่ออายุ จำ�นวน 36 แห่ง)
3) สถาบันสมทบ ที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำ�หรับบุคลากรในหน่วยงาน จำ�นวน 4 แห่ง
1.2 สรุปสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
รวมจำ�นวนทัง้ สิน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๔ มีสถาบันหลัก จำ�นวน 78 แห่ง สถาบันสมทบ จำ�นวน 1๓9 แห่ง
และสถาบันสมทบที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำ�หรับบุคลากรในหน่วยงาน จำ�นวน 78 แห่ง
๒. การรั บรองหน่ วยคะแนนโครงการการศึกษาต่ อเนื่องและหน่ วยคะแนนรายบุ คคล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ให้การรับรองหน่วยคะแนนโครงการการศึกษาต่อเนื่องและ
หน่วยคะแนนรายบุคคล เพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
2.1 รับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น
รวมจำ�นวน 1,010 โครงการ
2.2 รับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล		
รวมจำ�นวน 1,344 ราย
๓. การรั บรองหลั กสู ตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และจ� ำนวนผู้ ผ่ านการอบรม

สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ปี พ.ศ. 256๔ ดังนี้
3.1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
(1) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล จำ�นวน ๖ หลักสูตร
(1.1) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(1.2) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
(1.3) สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(1.4) สาขาสารสนเทศทางการพยาบาล
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(๑.๕) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
(๑.๖) สาขาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิและการพยาบาลเวชปฏิบัติในชุมชน
(2) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Nursing Residency
Training ต้นแบบ จำ�นวน 5 หลักสูตร
(๒.1) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก
(๒.๒) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
(๒.๓) สาขาการพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยา
(๒.4) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด
(๒.5) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช
(๓) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ จำ�นวน 45 หลักสูตร
(๓.1) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำ�นวน ๓๖ หลักสูตร
(๓.2) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency
Training จำ�นวน ๙ หลักสูตร
3.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
(1) จำ�นวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ๓๑ ธันวาคม
256๔ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำ�นวน 71,351 คน
(๒) จำ�นวนผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ตัง้ แต่ปี 2547
ถึง ๓๑ ธันวาคม 256๔ ทุกสาขารวม จำ�นวน 39,765 คน จำ�แนกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ลำ�ดับ

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

จำ�นวน (คน)

(1)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

29,038

(2)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

39

(3)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

1,398

(4)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

1,431

(5)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

4,420

(6)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)

(7)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

(8)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด

4๒๘

(9)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด

4๗๕

(10)

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น

7๔๖
๑,๗๔๙

๔๑
๓๙,๗๖๕
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๔. งานจั ดการศึกษาด้ วยตนเองส�ำหรั บสมาชิกจากหนั งสือวิชาการ/บทความวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ปรับชุดบทความวิชาการเป็นหนังสือวิชาการ
เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเอง จำ�นวน 3 เล่ม
ลำ�ดับ

เรื่อง

ช่วงเวลาให้บริการ

จำ�นวน (คน)
ผู้ลงทะเบียน

๑-31 ธันวาคม 256๔

30,026

บรรณาธิการ

เล่มที่ 20

พยาบาลนำ�การจัดการ
ภาวะนํ้าหนักเกิน
(๓๐ หน่วยคะแนน)

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

เล่มที่ 2๑

การใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ สำ�หรับพยาบาล
(๘ หน่วยคะแนน)

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ

16 เมษายน–
31 ธันวาคม 2564

9,356

เล่มที่ 2๒

แผลและการดูแลแผล
(๒๐ หน่วยคะแนน)

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ

1 พฤศจิกายน–
31 ธันวาคม 2564

5,124

๕. การบั นทึกคะแนนและออกหนั งสือรั บรองการขึ้นทะเบียน

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ดำ�เนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ ขึ้นทะเบียนและ
ออกหนังสือรับรองสำ�หรับผู้ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 256๔ ดังนี้
5.1 การบันทึกหน่วยคะแนน
ลำ�ดับ
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รายการ

(1)

สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ บันทึกข้อมูลและคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
ส่งให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

(2)

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดและพยาบาลจิตอาสา กรณีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 (7 วันขึ้นไป)
ได้รับ 20 หน่วยคะแนน

(3)

การปฏิบัติงานพยาบาลจิตอาสาฉีดวัคซีน ได้รับวันละ 5 หน่วยคะแนน
 โครงการของสภาการพยาบาล
 โครงการอื่น ๆ
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จำ�นวน
1,059
โครงการ/หลักสูตร
69,241 คน

1,870 คน
1,012 คน
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5.2 การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสำ�หรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ลำ�ดับ

หลักสูตรการฝึกอบรม

จำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียน (คน)
ในปี พ.ศ. 256๔

รวมจำ�นวน (คน)
ผู้ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น

(1)

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

545

28,134

(2)

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

10

10

(3)

พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

๓

17๕

(4)

การให้ยาเคมีบำ�บัด

168

8,327

๖. การจั ดท� ำ (ร่ าง) ข้ อบั งคั บ ประกาศ และแนวปฏิบั ติ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์มีการดำ�เนินการจัดทำ� (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล
และปรับแก้ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ในปี พ.ศ. 256๔ ดังนี้
1) (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564
2) ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอขึน้ ทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบตั สิ าขาต่าง ๆ
3) ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งการกำ�หนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ งและการกำ�หนดหน่วยคะแนน
ของพยาบาลเวชปฏิบัติ พ.ศ. 2564
4) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)
5) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
6) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต ฉบับที่ 2
7) ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งมาตรฐานการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมประเภทที่ 1
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2564
๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2564 เว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งฯ ที่ ดำ � เนิ น การในปั จ จุ บั น มี 1 เว็ บ ไซต์ ได้ แ ก่
www.cnethai.org เพื่อให้สมาชิกทำ�แบบทดสอบจากการลงทะเบียนซื้อหนังสือวิชาการหรือบทความวิชาการ
สภาการพยาบาลมีการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ โดยโปรแกรมใหม่ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นการใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 7 ระบบ ได้แก่
1) การขอหน่วยคะแนนรายบุคคล
2) การลงทะเบียนบทความวิชาการ
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3) การรับรองสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
4) การรับรองหลักสูตรเฉพาะทาง
5) การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น
6) การบันทึกหน่วยคะแนน
7) การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม
การตรวจสอบหน่วยคะแนน และการยืน่ คำ�ขอต่าง ๆ ของสมาชิกและสถาบัน จะสามารถยืน่ คำ�ขอผ่านระบบ
เว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก ใน www.tnmc.or.th

งานสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนรั บใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2540 ในมาตรา 30 กำ�หนดให้ผมู้ สี ทิ ธิขนึ้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ต้องสำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและผ่านการสอบความรู้
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ เพื่อให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพมั่นใจว่าจะได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการด� ำเนินงาน
๑. การจั ดสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพฯ

ในปี พ.ศ. 256๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และข้อจำ�กัดของจำ�นวนทีน่ งั่ สอบ สภาการพยาบาล
ได้ดำ�เนินการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยกำ�หนดให้ผู้สอบความรู้ฯ
8 รายวิชาใน 1 วัน จำ�นวน 3 ครั้ง สรุปผลการจัดสอบได้ดังนี้
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รายการ

ครั้งที่ 1/256๔
27-28 มีนาคม 256๔
(คน)

ครั้งที่ 2/256๔
26-27 มิถุนายน 256๔
(คน)

ครั้งที่ 3/256๔
16 ตุลาคม 256๔
(คน)

จำ�นวนรวม
(คน)

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวนผู้สมัครสอบ

5,378

7,211

2,437

15,026

สอบครั้งแรก

5,131

4,240

501

9,872

สอบแก้ตัว

247

2,971

1,936

5,154

2,376

5,288

1,480

9,144

155

371

113

639

สอบผ่าน 8 วิชา
สอบผ่าน 7 วิชา
(ยกเว้นวิชาผดุงครรภ์)

๒. การขึ้นทะเบียนสมาชิกสามั ญสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการขึน้ ทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล ให้แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ที่มีคุณสมบัติและดำ�เนินการถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔2 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน	๙,๘๗๑	คน
สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ชั้นสอง
จำ�นวน – คน
๓. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุ ญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพฯ

สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ การพยาบาล ให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและ
สอบความรู้ฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำ�หนด ในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
จำ�นวน 9,144 คน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง			
จำ�นวน 639 คน
๔. การประเมินความรู้ กรณีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ

สภาการพยาบาลจัดให้มีการประเมินความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ เนื่องจากใบอนุญาตฯ
เดิมขาดอายุ โดยจัดให้มกี ารประเมินความรู้ จำ�นวน ๓ ครัง้ ซึง่ มีผลการประเมินความรูใ้ นภาพรวมทัง้ ๓ ครัง้ ดังนี้
4.1 กรณีมหี ลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า  50 หน่วยคะแนน และยืน่ ขอรับ
ใบอนุญาตฯ ใหม่ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีใ่ บอนุญาตฯ ขาดอายุ ประเมินความรูว้ ชิ ากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1 รายวิชา
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รายการ

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นหนึ่ง (คน)

ชั้นสอง (คน)

จำ�นวนรวม (คน)

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

188

๑9

20๗

จำ�นวนผู้สอบผ่าน

๑๖๙

๑๕

๑๘๔

4.2 กรณีมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า  50 หน่วยคะแนน หรือเก็บหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน แต่ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่เกินกำ�หนด 1 ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้ 8 รายวิชา
รายการ

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นหนึ่ง (คน)

ชั้นสอง (คน)

จำ�นวนรวม (คน)

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

๑๖๓

๕

๑๖๘

จำ�นวนผู้สอบผ่าน

๑๕๕

๔

๑๕๙

สรุปผลการประเมินความรู้กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ พ.ศ. 2564
รายการ
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ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นหนึ่ง (คน)

ชั้นสอง (คน)

จำ�นวนรวม (คน)

จำ�นวนผู้สมัครสอบ

๓๕๑

๒๔

๓๗๕

จำ�นวนผู้สอบผ่าน

๓๒๔

๑๙

๓4๓
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งานทะเบียนสมาชิกและการต่ ออายุ ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
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
ผลการด� ำเนินงาน
๑. การต่ ออายุ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพฯ

สภาการพยาบาล ได้ดำ�เนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิ ช าชี พ ที่ ใบอนุ ญ าตฯ หมดอายุ โดยดำ � เนิ นการผ่ า นระบบ
เว็บแอปพลิเคชัน ในปี พ.ศ. 256๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
จำ�นวนผู้ที่ใบอนุญาตฯ
หมดอายุ (คน)

จำ�นวนผู้ที่ต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ (คน)

34,974

33,769

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

825

138

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

14

2

35,813

33,909

108

62

การพยาบาล ชั้นสอง

5

1

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง

14

5

รวมผู้ต่อใบอนุญาตฯ ชั้นสอง

127

68

38.46

35,940

33,977

94.54

ประเภทและชั้น ของใบอนุญาตฯ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

รวมผู้ต่อใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

จำ�นวนผู้ต่อใบอนุญาตฯ รวมทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

94.68
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๒. การให้ บริการสมาชิกเกี่ยวกั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพฯ
รายการ

จำ�นวน (คน)

ต่ออายุบัตรประจำ�ตัวสมาชิกสภาการพยาบาล

33,977

ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีสูญหาย

301

แก้ไขชื่อ–นามสกุลในใบอนุญาตฯ

674

ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

2,143

แปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ

1,008

ตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

8,071

ตรวจสอบสถานภาพพยาบาลอาสาฉีดวัคซีน

3,040

แก้ไขอีเมลของสมาชิก ในการเข้าใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชัน

3,708

๓. สถานภาพการขึ้นทะเบียนและรั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพฯ
สิ้นสุ ด ณ วั นที่ ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๖๔
ประเภทใบอนุญาตฯ

หญิง

รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

12,400

93.88

226,648

98.26

239,048

98.02

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

453

3.43

1,213

0.53

1,666

0.68

การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

0

0.00

181

0.07

181

0.07

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

รวมผู้รับใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง

12,853

228,042

240,895

343

2.60

2,133

0.92

2,476

1.02

การพยาบาล ชั้นสอง

7

0.05

43

0.02

50

0.02

การผดุงครรภ์ ชั้นสอง

5

0.04

453

0.20

458

0.19

รวมผู้รับใบอนุญาตฯ ชั้นสอง
จำ�นวนผู้รับใบอนุญาตฯ รวมทั้งหมด

88
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๔. จ�ำนวนผู้ ขึ้นทะเบียนและต่ ออายุ ใบอนุ ญาตฯ แยกประเภทตามกลุ่ มอายุ
สิ้นสุ ด ณ วั นที่ ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๖๔
กลุ่มอายุ

ชั้นหนึ่ง

ชั้นสอง

รวม

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

< 25

10,230

4.25

0

0.00

10,230

4.19

25 - 29

45,034

18.69

49

1.64

45,083

18.49

30 - 34

39,391

16.35

74

2.48

39,465

16.18

35 - 39

27,794

11.54

25

0.84

27,819

11.41

40 - 44

27,198

11.29

81

2.71

27,279

11.19

45 - 49

31,622

13.13

229

7.67

31,851

13.06

50 - 54

20,972

8.71

319

10.69

21,291

8.73

55 - 59

21,819

9.06

739

24.77

22,558

9.25

60 +

16,835

6.99

1,468

49.20

18,303

7.50

240,895

98.78

2,984

1.22

243,879

100.00

จำ�นวนรวมทั้งหมด

งานสอบความรู้ เพื่อรั บหนั งสืออนุ มั ติ/วุ ฒิบั ตร
แสดงความรู้ ความช� ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์
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

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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ผลการด� ำเนินงาน
๑. การฝึกอบรมหลั กสู ตรฝึกอบรมพยาบาลระดั บวุ ฒิบั ตร

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร
รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยเปิด 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2) สาขาการพยาบาลเด็ ก 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน เปิ ด สอนที่ โรงเรี ย นพยาบาลรามาธิ บ ดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
เปิดสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
(2) สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ และได้
ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยประกาศกำ�หนด
(3) มีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมเต็มเวลาได้
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้สำ�เร็จหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตรในปีการศึกษา 2563 จำ�นวน 5 คน
และมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 8 จำ�นวน
5 คน
๒. การสอบความรู้ เพื่อรั บวุ ฒิบั ตรแสดงความรู้ ความช� ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์

วุฒบิ ตั ร หมายความว่า วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตรในสาขาที่ยื่นขอสอบ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้สำ�เร็จจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2564 จำ�นวน 5 คน
สมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี
ผู้สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรฯ จำ�นวน ๕ คน
๓. การสอบความรู้ เพื่อขอรั บหนั งสืออนุ มั ติแสดงความรู้ ความช� ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์

หนั ง สื อ อนุ มั ติ หมายความว่ า หนั ง สื อ อนุ มั ติ แ สดงความรู้ ค วามชำ � นาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำ�นาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560
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ในปี พ.ศ. 256๔ ว.พย.ท. ได้จดั ให้มกี ารสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 1๔ คนและมีผู้สอบผ่าน ๗ คน จาก 3 สาขา ดังนี้
สาขา

ผู้สมัครสอบ (คน)

ผู้สอบผ่าน (คน)

(๑) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8

5

(๒) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2

1

(๓) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

4

1

รวม

14

7

๔. การรั บรองวุ ฒิบั ตรหรือหนั งสืออนุ มั ติฯ ให้ เทียบเท่ าคุ ณวุ ฒิปริญญาเอก

ว.พย.ท. ได้เสนอหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒบิ ตั ร จำ�นวน 4 สาขา 1) สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่และ
ผูส้ งู อายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และ 4) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน เพื่อขอเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 และที่ประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในการรับรอง
คุณวุฒิใน 4 สาขาข้างต้น ว่าเทียบได้กับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยในการพิจารณาเพื่อขอรับรองการเทียบเท่าคุณวุฒิเท่ากับ
ระดับปริญญาเอกให้สภาการพยาบาลพิจารณากลัน่ กรองและเทียบเท่าเป็นรายกรณี โดยต้องสอบผ่านการสอบเพือ่
ให้ได้วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ และผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำ�หนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว.พย.ท. ได้เสนอรายชือ่ ผูส้ �ำ เร็จ
การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร เพื่อขอเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก รวมจำ�นวน ๕๓ คน
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2563 จำ�นวน 37 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จำ�นวน 5 คน และ
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จำ�นวน 11 คน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม แจ้ ง ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒบิ ตั ร เทียบได้เท่ากับวุฒริ ะดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 จำ�นวน ๔๒ คน ครัง้ ที่ 1 จำ�นวน 37 คน และครัง้ ที่ 2 จำ�นวน 5 คน ได้น�ำ รายชือ่ ประกาศในเว็บไซต์
www.bhes.mua.go.th แยกตามสาขาได้ดังนี้
●●สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ		
จำ�นวน ๒๘ คน
●●สาขาการพยาบาลเด็ก				
จำ�นวน  ๓ คน
●●สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต		
จำ�นวน ๒ คน
●●สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน		
จำ�นวน  ๙ คน
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๕. คณะผู้ บริหารวิทยาลั ยพยาบาลและผดุ งครรภ์ แห่ งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. ๒๕ ๖๔-๒๕๖๖

คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓ ได้ครบวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ จึงได้ด�ำ เนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยฯ
วาระ พ.ศ. 2564–2566 ตามประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึง่ คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัย
พยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 รวมจำ�นวน 21 คน ดังนี้
(๑) ผูท้ รงคุณวุฒใิ นวิชาชีพฯ จำ�นวน ๕ คน ซึง่ วิทยาลัยฯ ได้ด�ำ เนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา เพือ่
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการให้ได้มาซึง่ คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัย และได้เสนอรายชือ่ ผูท้ ผ่ี า่ นการสรรหาเพือ่ ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
(๒) ผู้แทนจากสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำ�นาญในสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่สภาการพยาบาลรับรอง และสถาบันที่จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาเอก
จำ�นวน 8 คน
(๓) ผูแ้ ทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูเ้ ป็นผูม้ คี วามรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะสาขาทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เพื่อรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขาละ ๑ คน จำ�นวน 8 คน
คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๖๔ ได้พิจารณาเลือกผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ ดังนี้
1. รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยฯ
2. ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร รองประธานผู้บริหารวิทยาลัยฯ
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย เลขาธิการวิทยาลัยฯ
4. นางจินตนา พรรณเนตร นายทะเบียน
๖. การประชุ มวิชาการประจ� ำปี ๒๕๖๔ และพิธีมอบวุ ฒิบั ตรและหนั งสืออนุ มั ติแสดง
ความรู้ ความช� ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ประจ� ำปี ๒๕๖๔

ว.พย.ท. ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ร่วมกับการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2564 เรื่อง
ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Keep Up with An Era of
Change for Innovation and Best Practices in Nursing) ระหว่างวันที่ 20–21 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม จำ�นวน 330 คน รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยาย การอภิปราย และการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) เรือ่ งการพัฒนาตนเองเพือ่ การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ รวมถึงการนำ�เสนอผลงานวิจยั นวัตกรรม
และ CQI เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ
ผู้ได้รับมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี 256๔
จำ�นวน ๕ คน และผูไ้ ด้รบั หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำ�ปี
256๔ จำ�นวน ๗ คน ดังนี้
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ชื่อ – สกุล

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ
๑. นางสาวมลฤดี เกษเพชร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒. นางสาวศิริวรรณ วรรณศิริ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

๓. นางพรรณี บัลลังก์

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สถาบันโรคทรวงอก

๔. นาวาอากาศโทหญิงธิดา ขุนทอง

การพยาบาลเด็ก

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

๕. นางมาลินี นักบุญ

การพยาบาลเด็ก

โรงพยาบาลรามาธิบดี

๑. นางมารยาท สุจริตวรกุล

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลชลบุรี

๒. นางสาวพนาวรรณ บุญพิมล

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

๓. นางนิภา ศรีมุกดา

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

๔. นางกิตติญาภรณ์ พันวิไล

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

๕. นายสุรัตน์ ครํ่าสุข

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๖. นางวนาลักษณ์ รอวิลาน

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

โรงพยาบาลภูเพียง

๗. นายอาคม รัฐวงษา

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ
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๗. การจั ดท� ำจดหมายข่ าววิทยาลั ยพยาบาลและผดุ งครรภ์ ขั้ นสู งแห่ งประเทศไทย
(APN Newsletter)

ว.พย.ท. ได้ด�ำ เนินการออกจดหมายข่าว ในปี 256๔ เพือ่ ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารกับสมาชิก ทัง้ หมด 3 ฉบับ
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th

ฉบับที่ 1
ประจำ�เดือนมกราคม-เมษายน 2564
APN Newsletter Jan-April 2021
Volume 8, Issue 1

ฉบับที่ 2
ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564
APN Newsletter May-August 2021
Volume 8, Issue 2

ฉบับที่ 3
ประจำ�เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564
APN Newsletter Sep-Dec 2021
Volume 8, Issue 3

องค์ กรรั บรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
พนั กงานให้ การดู แล (Nurses’ Aides / Care Givers)
สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและแผนงานขององค์กรรับรองฯ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาลและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วางแผนและดำ�เนินงาน บริหารกำ�ลังคน
งบประมาณ จัดการทดสอบ พิจารณาตัดสินผลการประเมิน กำ�กับติดตามงาน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและหลัก
ฐานเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล
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ผลการด� ำเนินงาน
๑. จ
 ั ดประชุ มเตรียมความพร้ อมเจ้ าหน้ าที่สอบ สาขาวิชาชีพ
การบริการสุ ขภาพ อาชีพพนั กงานให้ การดู แล ระดั บ ๒

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สภาการพยาบาล ร่วมกับสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ อบ สาขาวิชาชีพ
การบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2” ให้กบั เจ้าหน้าทีส่ อบ ซึง่ เป็น
อาจารย์พยาบาลจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี
ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาลและคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานองค์กรรับรองฯ ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ คณะกรรมการดำ�เนินงาน
องค์กรรับรองฯ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล
๒. จัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุ ขภาพ อาชีพพนั กงานให้ การดู แล

ในปี พ.ศ. 2564 องค์กรรับรองฯ ได้ด�ำ เนินการจัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ใน 2 หน่วยทดสอบ คือ 1) คณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ 2) สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผลการดำ�เนินงานเป็นดังนี้
ผู้ลงทะเบียน
(คน)

ผู้เข้าสอบ
(คน)

ผู้ขาดสอบ
(คน)

ผู้สอบผ่าน
(คน)

๑. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
14 มิถุนายน ๒๕64
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
15 มิถุนายน ๒๕64

44

44

-

0

52

51

1

0

๒. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

19 มิถุนายน ๒๕64

41

36

5

0

20 มิถุนายน ๒๕64

48

43

5

1

185

174

11

1

119

65

1

หน่วยทดสอบ

วันที่จัดทดสอบ

รวม

สรุปผู้ลงทะเบียนในระบบ 185 คน ผู้สอบผ่าน 1 คน คงเหลือผู้เข้ารับการสอบซ่อม 184 คน
3. การสอบซ่อมในรูปแบบออนไลน์

20 สิงหาคม ๒๕64

184

สรุปผู้ลงทะเบียนในระบบทั้งหมด 185 คน ผู้สอบผ่านทั้งหมด 2 คน
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
การประชาสัมพั นธ์ องค์ กรและวิชาชีพ
ภาพลักษณ์วิชาชีพที่ปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนสำ�คัญต่อการเลือก
เข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลจึงมีบทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพด้วยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจกรรมของสภาการพยาบาล และของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพือ่ ให้สงั คมและผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีการรับรู้ เข้าใจความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น
ผลการด� ำเนินงาน
๑. มู ลนิธิรางวั ลสมเด็ จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชู ปถั มภ์

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการถวาย
พระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบ 100 ปี
แห่งการเสด็จพระราชสมภพ รางวัลนี้จัดให้มีปีละ ๑ รางวัลทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา
๒๒ ปีอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่น
เป็นทีป่ ระจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ โดยมูลนิธริ างวัลฯ ได้รบั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้อยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานมูลนิธริ างวัลฯ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550 และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ รับเป็นองค์ประธานมูลนิธริ างวัลฯ ต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน ผลการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
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๑.๑ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมสามัญ
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณา
ตัดสินผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. 256๔ มีหน่วยงานด้านวิชาชีพ
การพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา
จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๕ ราย จาก ๑๑ ประเทศ มูลนิธิรางวัลฯ ได้ทำ�การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการมูลนิธริ างวัลฯ ได้พจิ ารณาตัดสินผูส้ มควรได้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ ศาสตราจารย์ ดร.เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส (Professor Dr.Erlinda Castro
PALAGANAS) จากสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ แต่เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ทั่วโลกยังคงมีอยู่ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ จึงมีมติให้เลื่อนพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. 256๔ ไปในปีถัดไป เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว
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๑.๒ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ศ.ดร.เออร์ ลิ น ดา คาสโตร พาลากานั ส ชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อายุ 64 ปี
เป็นผูน้ �ำ ทางการพยาบาลทีม่ งุ่ มัน่ ทุม่ เท ในการพัฒนาวิชาการ การปฏิบตั ิ การวิจยั
และวิชาชีพการพยาบาลให้เข้มแข็ง อีกทัง้ เป็นผูน้ �ำ ในการเรียกร้องความเท่าเทียม
ความเป็นธรรมให้กับพยาบาล รวมทั้งสวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้กับชนเผ่า
อย่างยาวนานนับสี่ทศวรรษจนถึงปัจจุบัน มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ศ.ดร.พาลากานัส มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาการให้บริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ และบทบาทพยาบาลชุมชน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพ
ที่เน้นชุมชน จัดทำ�โครงสร้างพื้นฐาน จัดหาทรัพยากรในการให้บริการสุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร. เออร์ ลินดา
ชุมชน พัฒนาสมรรถนะของคนทำ�งานในหมูบ่ า้ นและคนทำ�งานสุขภาพในชุมชน
คาสโตร พาลากานั ส
(Professor Dr. Erlinda
รวมทัง้ เสริมสร้างพลังอำ�นาจให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง จนชนเผ่า
Castro PALAGANAS)
บางกลุ่มมีความเป็นอิสระ ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นและเข้าถึงบริการสุขภาพได้
นอกจากการสร้างความตระหนักแก่ผู้กำ�หนดนโยบายและคนทำ�งานด้านสุขภาพในเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ
สุขภาพแล้ว ศ.ดร.พาลากานัส ให้ความสำ�คัญในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
เป็นผู้นำ�ในการจัดทำ�คำ�ร้อง การประชุมโต๊ะกลม และการประชุมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อต่อต้านเหมืองทอง
ในการขุดหลุมเปิดและการขุดสกัด ระหว่าง พ.ศ. 2543–2546 เป็นผูน้ �ำ ชาวบ้านร่วมเคลือ่ นไหวเพือ่ “ดำ�รงรักษา
แม่นาํ้ อะบรา” ทีไ่ หลผ่าน ๔ จังหวัด 47 เมือง และบ้านเรือนของชนเผ่ากว่า 1.6 ล้านคน ไม่ให้เหมืองทองนำ�ดิน
หินทีข่ ดุ จากเหมืองมาทิง้ ในแม่นาํ้ ทำ�ให้ปจั จุบนั มีการจำ�กัดปริมาณการทิง้ ของเสียในแม่นาํ้ และหลายประเทศยังคง
สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องแม่นํ้า
ศ.ดร.พาลากานัส ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิก และสร้างคุณค่างานวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาพยาบาลศาสตร์
ในประเทศฟิลิปปินส์ จนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งมีการบรรจุกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทุกระดับ เป็นผู้ก่อตั้งและดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานผู้ก่อตั้งสมาคมวิจัย
ทางการพยาบาลของประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2551 เป็นผลให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยในสถาบันการศึกษา
หลายแห่งทั่วประเทศ อีกทั้งร่วมทำ�งานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น ศึกษาการย้ายถิ่นของพยาบาล
กับมหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศคานาดา ทำ�วิจยั เรือ่ งความยากจนของสตรีกบั มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
เป็นต้น รวมทั้งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือนำ�เสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นประจำ�
เป็นพยาบาลนักวิจยั เพียงคนเดียวทีม่ ตี �ำ แหน่งบริหารร่วมเป็นบรรณาธิการของวารสารของแพทยสมาคมแห่งฟิลปิ ปินส์
และวารสารของแพทยสมาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ศ.ดร.พาลากานัส ได้รว่ มรณรงค์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้กบั วิชาชีพ และในการ
ทำ�งานให้กบั พยาบาลอยูเ่ นือง ๆ โดยเฉพาะเมือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคมพยาบาลในระดับภูมภิ าคคอร์เดลเลอร์ลา
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศฟิลปิ ปินส์ ได้แสดงจุดยืนของกรรมการบริหาร และข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ ป้องกัน
การถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำ�งานของพยาบาล และประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลดความเหลื่อมลํ้า การมีสัดส่วน
พยาบาลต่ อ ผู้ ป่ ว ยที่ เ หมาะสม การมี ข้ อ บั ง คั บ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มในการทำ � งานในสถานพยาบาลทุ ก ระดั บ ให้ มี
ความปลอดภัยและเหมาะสม และการยกเลิกการห้ามพยาบาลไปทำ�งานต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งนำ�พยาบาล
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ทั่วประเทศร่วมเดินขบวนกับประชาชนประท้วงเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน เป็นผลให้พยาบาลประมาณ 20,000 คน
ในภาครัฐได้รับการขึ้นเงินเดือนที่ชะลอมานาน เพิ่มขึ้น 43%
ในเดือนมีนาคม 2563 ทีเ่ ริม่ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นผูจ้ ดั ตัง้ กลุม่ องค์กรพยาบาล เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของพยาบาลในการเผชิญกับโควิด-19 เชิญชวนพยาบาลและประชาชนให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง และอุปกรณ์จำ�เป็นในการทำ�งาน ซึ่งกลุ่มองค์กรพยาบาลกลุ่มนี้เคยช่วยเหลือชุมชนเมื่อประเทศประสบ
พายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่สองครั้งในปลายปี พ.ศ. 2563
นับว่า ศ.ดร.เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส เป็นผู้นำ�ด้านวิชาการ การปฏิบัติ การวิจัย และการพัฒนา
วิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายและแนวทางการให้บริการสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิสำ�หรับชนเผ่า
ตลอดจนการพัฒนาพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง เท่าเทียม และเป็นสากล
๑.๓ โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ได้เริ่มดำ�เนินการ
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการทีแ่ ต่ละปี
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนกั เรียนสำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำ�นวนมากแต่ขาดโอกาสในการศึกษาระดับทีส่ งู ขึน้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเพิม่ การผลิต
พยาบาลและผดุงครรภ์ พร้อมให้มกี ารบรรจุเข้ารับราชการตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพเพือ่ ปฏิบตั งิ าน จึงเปิดโอกาสให้
นักเรียนทีม่ ศี กั ยภาพและมีภมู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายแดน ได้มโี อกาสศึกษาต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือผูช้ ว่ ยพยาบาล
เพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานที่บ้านเกิด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมโครงการฯ โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก หรือทุนการศึกษา
และได้รับการจัดสรรตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพที่สำ�เร็จการศึกษาจากโครงการฯ จำ�นวนทั้งสิ้น ๕๐๐ อัตรา เพื่อ
การบรรจุเข้ารับราชการตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ทีอ่ ยูต่ ามจังหวัดชายแดนของ
ประเทศ เพื่อการดูแลและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการเดินตาม
รอยพระบาทสมเด็จย่า
โครงการระยะที ๑
่ เริม่ รับนักศึกษารุน่ แรกมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวม ๔ รุน่
ปัจจุบันนักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาแล้วทั้ง ๔ รุ่น และได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔ อีก ๖ รุ่น รวมเป็น ๑๐ รุ่น
(๑) สรุปจำ�นวนการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
(๑.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด 10 รุ่น (รุ่นที่ ๑–รุ่นที่ ๑๐)
จำ�นวน 482 คน สำ�เร็จการศึกษาแล้ว ๖ รุน่ (รุน่ ที่ 1–รุน่ ที่ ๖) จำ�นวน 286 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
256๔ แยกตามปีการศึกษาได้ดังนี้
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รุ่นที่

ปี
การศึกษา

รับนักศึกษา
(คน)

นักศึกษา
ลาออก
(คน)

สำ�เร็จ
การศึกษา
(คน)

ยังไม่จบ
(คน)

ได้รับบรรจุ
ราชการ
(คน)

สละสิทธิ
ไม่รับราชการ
(คน)

รุ่นที่ 1

2555

41

-

41

-

3๙

2

รุ่นที่ 2

2556

54

2

52

-

4๗

5

รุ่นที่ 3

2557

55

5

50

-

4๘

2

รุ่นที่ 4

2558

55

1

54

-

๕๓

1

รุ่นที่ ๕

255๙

50

1

๔๙

-

๔7

2

รุ่นที่ ๖

25๖๐

๔๙

3

๔๓

3

42

1

รุ่นที่ ๗

25๖๑

๔๙

5

กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ ๔

รุ่นที่ ๘

25๖๒

๔๗

-

กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ ๓

รุ่นที่ ๙

25๖๓

๔๘

-

กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ ๒

รุ่นที่ ๑๐

25๖๔

๔๙

-

กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ ๑

(๑.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด ๑๐ รุ่น (รุ่นที่ 1–
รุ่นที่ ๑๐) จำ�นวน 122 คน มีผู้สำ�เร็จการศึกษาและทำ�งานแล้ว จำ�นวน 121 คน แยกตามปีการศึกษาได้ดังนี้
รุ่นที่

ปีการศึกษา

จำ�นวนรับนักศึกษา (คน)

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาและทำ�งานแล้ว (คน)

รุ่นที่ 1

2555

29

29

รุ่นที่ 2

2556

20

20

รุ่นที่ 3

2557

7

7

รุ่นที่ 4

2558

5

5

รุ่นที่ ๕

255๙

๑๑

๑๑

รุ่นที่ ๖

25๖๐

๑๐

๑๐

รุ่นที่ ๗

25๖๑

9

8

รุ่นที่ ๘

25๖๒

รุ่นที่ ๙

25๖๓

๑๓

๑๓

รุ่นที่ ๑๐

25๖๔

๑๘

๑๘

ไม่มีผู้เข้าศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ได้
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๒. วั นพยาบาลแห่ งชาติ ประจ� ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ ตุลาคม นับเป็นวันที่มีความสำ�คัญยิ่งสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงสำ�เร็จการศึกษา
ด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล) ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำ�คัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัย
แก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ
ของประชาชนในชนบททีห่ า่ งไกล คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติก�ำ หนดให้วนั ที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ
สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในนามของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เป็นประจำ�ทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา เพื่อ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศพร้อมใจกันน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย
และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล มู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
และกองการพยาบาล สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รว่ มกัน
จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยจัดพิธวี างพานพุม่ ถวายราชสักการะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมหิตลาธิเ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เพื่อร่วมน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระเมตตาต่อวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบททีห่ า่ งไกล โดยมี นายสาธิต ปิตเุ ตชะ
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ประธานในพิ ธี
พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ
เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ฯ
เข้าร่วมพิธี และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สภาการพยาบาลได้เชิญผูแ้ ทนผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทง้ั ภาครัฐและภาคเอกชน และนักศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรมในจำ�นวนที่จำ�กัดตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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๓. รางวั ลศรีสังวาลย์ ประจ� ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รางวัลศรีสงั วาลย์ เป็นรางวัลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงสาธารณสุข และสภาการพยาบาล เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
และน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบ ๑๑๐ ปี โดยการยุบรวมรางวัล “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ “รางวัลพยาบาลดีเด่น”
ของสภาการพยาบาล ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวมอบให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์จากทุกสังกัดทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ ผี ลงานดีเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ในระดับชาติทงั้ ในด้านบริหาร บริการ
และวิชาการ ปีละ ๓ รางวัล โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์”
เป็นชือ่ รางวัล และอักษรย่อพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ผูไ้ ด้รบั การพิจารณาให้ได้รบั รางวัลศรีสงั วาลย์
จะได้รบั พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�หรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ตามกระบวนการ
และเกณฑ์การคัดเลือก จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับรางวัล ดังนี้
(1) สาขาผู้นำ�การพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา
(2) สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวหรรษา เทียนทอง
(3) สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางเสาวณีย์ อุ๋ยตระกูล

สาขาผู้ น� ำการพยาบาลระดั บนโยบาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุ จฉายา

สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
นางสาวหรรษา เทียนทอง

สาขาการพยาบาลในชุ มชน
นางเสาวณีย์ อุ๋ ยตระกู ล

๔. การจั ดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ ๓๖ ปี
(พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๖๔)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้มกี ฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๕ กันยายน
๒๕๒๘ ให้สภาการพยาบาลเป็นนิตบิ คุ คล และมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ถัดจากวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งการครบรอบ ๓๖ ปีของการสถาปนาสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลจึงรวบรวม
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสสำ�คัญดังนี้
๑. โครงการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ เรือ่ งการปฏิรปู การจัดการศึกษาพยาบาล
เพือ่ ผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ในรูปแบบ Virtual Conference จัดโดยคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล
แห่งชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การกำ�หนดข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีสว่ นร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล
ผู้ใช้บัณฑิตในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลสำ�หรับระบบสุขภาพในอนาคตและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
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๒. การประชุมวิชาการเรือ่ งการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๒๙–๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดโดยคณะทำ�งานจัดประชุมวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับ
หลังปริญญาตรีในรูปแบบ Virtual Conference กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและการมีโรคติดต่อ
อุบตั ใิ หม่เกิดขึน้ ในสังคมโลกมีผลกระทบต่อระบบการบริการทางด้านสุขภาพของประเทศ อันส่งผลให้ความต้องการ
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในทีมสุขภาพสูงขึน้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ในการพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลหลังปริญญาตรี ให้เป็นผูช้ �ำ นาญเฉพาะทางทีม่ สี มรรถนะในการให้บริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ การศึกษา
พยาบาลทุกระดับทั้งหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร และปริญญาโท–เอก
ล้วนมีบทบาทสำ�คัญในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงและความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบนั
สภาการพยาบาลตระหนักถึงความจำ�เป็นในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการดังกล่าว เพื่อเอื้ออำ�นวยให้ผู้บริหารสถาบันทางการศึกษาและสถาบัน/
โรงพยาบาล/หน่วยงานที่ให้บริการทางการพยาบาล รับทราบถึงนโยบายสภาการพยาบาลในการจัดการศึกษาและ
การฝึกอบรมหลังปริญญาตรี และการนำ�หลักสูตรไปใช้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังปริญญาตรี เพื่อเตรียม
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๓. การประชุมวิชาการประจำ�ปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี
ของสภาการพยาบาลเรื่ อ ง “การพั ฒ นาสมรรถนะทางจริ ย ธรรมของผู้ ขั บ เคลื่ อ นระบบและกลไกจริ ย ธรรม
ทางการพยาบาล Best Practice และ Ethic Learning Center” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดโดย
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็นปีทค่ี รบรอบ 30 ปีของสภาการพยาบาล ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
สภาการพยาบาล ได้จัดประชุมวิชาการด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา
สมรรถนะทางจริยธรรมของผู้บริหารในสถานบริการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล และ
ผู้รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมในองค์กรพยาบาล เพื่อให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล ซึง่ จะส่งผลต่อจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การจัดประชุมวิชาการ
ด้านจริยธรรมดังกล่าวได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มาเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน จึงทำ�ให้องค์กรพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาพยาบาลทีส่ ามารถพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลมีจ�ำ นวนมากขึน้ ทุกปี รวมทัง้
มีหลายแห่งสามารถพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ ในปี พ.ศ. 2564
เป็นปีที่ครบรอบ 36 ปีแห่งการสถาปนาสภาการพยาบาล คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย เล็งเห็นว่าองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลทีม่ รี ะบบและกลไกจริยธรรมอยูแ่ ล้ว สามารถ
พัฒนาให้เป็น Best Practice ได้ ส่วนองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีระบบและกลไกจริยธรรม
ที่เป็น Best Practice อยู่แล้ว สามารถพัฒนาให้เป็น “Ethics Learning Center” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ จึงจัดประชุมวิชาการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการนำ�หลัก
จริยธรรมและแนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ตัดสินใจเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และมี
ความสามารถในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice/Ethics Learning Center
๔. การเตรียมการในการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่องแนวโน้ม ความท้าทาย
และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
ในรูปแบบ Virtual Conference
๕. การเตรียมการโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ประวัติสภาการพยาบาลและหอจดหมายเหตุ
๖. การเตรียมการจัดทำ�หนังสือ ๓๖ ปี สภาการพยาบาล
รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล
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๕. การจั ดกิจกรรมและการเข้ าร่ วมกิจกรรมพิเศษต่ าง ๆ

๕.๑ จัดพิธีถวายราชสักการะและบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สภาการพยาบาล จัดพิธีถวายราชสักการะและบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ ๕ ปี วันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ
น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี และเนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สภาการพยาบาลจึงจัดพิธีเป็นการภายใน โดยมีกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล
เข้าร่วมพิธี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข

5.๒ บั น ทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชั ย มงคล
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนาม
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามิ น ทราธิ เ บศรราชวโรดม บรมนาถบพิ ต ร พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม
2564 ณ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ. 5)
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5.๓ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ด้วยสำ�นักพระราชวังออกแถลงการณ์เมื่อ 11 มกราคม 2564 เรื่อง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประสบอุบตั เิ หตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดาํ เนินออกกาํ ลังพระวรกายตามปกติ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและ
ข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดําเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่าควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
และต่อมาสำ�นักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม
2564 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า ฯ ได้ เ สด็ จ พระราชดำ � เนิ น ไปประทั บ
ณ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ อ ทรงรั บ การผ่ า ตั ด รั ก ษา
ข้อพระบาททั้งสองข้าง ในวันที่ 20 มกราคม 2564
มูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสภาการพยาบาล นำ�โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลฯ
และนายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เหรัญญิกมูลนิธิ
รางวัลฯ และเลขาธิการสภาการพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมี พ ระพลานามั ย สมบู ร ณ์ แข็ ง แรง ด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี แ ละสำ � นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง

5.๔ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนทีส่ อง และคณะ เป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาลร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
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5.๕ ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จัดโดย มูลนิธิ พอ.สว.
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำ�สภาการพยาบาลด้านกิจการ
พิเศษ และคณะ เป็นผู้แทนจากสภาการพยาบาลเข้าร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศล
เนือ่ งในวันคล้ายวันสิน้ พระชนม์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เพือ่ น้อมรำ�ลึกถึง
พระกรุณาธิคณ
ุ จัดโดยมูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ณ ห้องประชุมใหญ่ส�ำ นักงานมูลนิธิ พอ.สว. โดยมีพลอากาศเอกชลิต
พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่
2 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำ�นักงานมูลนิธิ พอ.สว.

5.๖ ร่วมพิธวี างพานพุม่ ถวายสักการะพระอนุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงแต่งตัง้ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ ชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข
พระองค์แรก ซึง่ พระองค์ทรงบำ�เพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ตอ่ การแพทย์
การสาธารณสุข และการเภสัชกรรมตลอดพระชนม์ชพี ทำ�ให้การสาธารณสุขไทย
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นลำ�ดับ จนยกฐานะขึน้ เป็นกระทรวงสาธารณสุขเมือ่ วันที่
10 มีนาคม 2485 และเมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2509 คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ิ
ให้วนั ที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรำ�ลึกความสำ�คัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาสุขภาพประชาชนตลอดมา
และสำ�หรับในปีนี้เป็นปีครบรอบ 79 ปี ของวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
และคณะเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล ร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชั ย นาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุข
พระองค์แรก เนือ่ งในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2564
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๖. การศึกษาดู งานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล

ในปี พ.ศ. 256๔ มีหน่วยงาน/สถาบันทัง้ ภายในและต่างประเทศมาศึกษาดูงานในเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญเกีย่ วกับ
วิชาชีพการพยาบาล เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล การบริหาร
องค์กรวิชาชีพของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ และเยี่ยมชมสภาการพยาบาล พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล จำ�นวน ๕ หน่วยงาน มีผู้เข้าชม จำ�นวน 396 คน ดังนี้
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

วันที่

จำ�นวน (คน)

1

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔๕

2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๑๘

3

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๑๐

4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๗

5

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๐๖
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๗. การประชาสัมพั นธ์ สภาการพยาบาล ผ่ านช่ องทางออนไลน์

ปัจจุบนั การสือ่ สารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสือ่ สารถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสือ่ 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
ที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม รวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง สำ � หรั บ การดำ � เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข อง
สภาการพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้
7.1 Website สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล
คือ www.tnmc.or.th ให้มคี วามทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีเ่ ข้ามาสืบค้นข้อมูลอยูเ่ สมอ ในปี พ.ศ. 256๔ สภาการพยาบาลดำ�เนินการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ ข่าว
7.2 Facebook Fanpage สภาการพยาบาล เริ่ ม เปิ ด ใช้ ง านวั น ที่ 10
กันยายน 2560 ปัจจุบันมีผู้ติดตามจำ�นวน ๔๔,๙๖๐ คน เป็นเพศหญิง ๓๕,๙๖๘ คน
และเพศชาย ๘,๙๙๒ คน รวมแล้วมีผตู้ ดิ ตามเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 256๔ จำ�นวน 1๔,4๖๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๘ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๔) และสภาการพยาบาล
ได้ด�ำ เนินการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว
รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ โพสต์
7.3 Line@สภาการพยาบาล เริ่ม เปิ ด ใช้ ง านวั นที่ 28 กั นยายน 2560
ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ ตามจำ�นวน ๒๗,๘๕๐ คน เป็นเพศหญิง 2๕,61๓ คน และเพศชาย ๒,๒๒๗ คน
รวมแล้วมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 256๔ จำ�นวน ๑,๘๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๔
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๔ ) และสภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ โพสต์
7.4 YouTube สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2560 การเปิดใช้งานช่องทาง
ออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล โดยในปี พ.ศ. 256๔
ได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์จำ�นวน ๒ คลิป คือแนวปฏิบัติผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพือ่ การเตรียมวัคซีนชนิด Multiple dose และแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–๑๙
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การจั ดท� ำวารสาร จดหมายข่ าว และหนั งสือของ
สภาการพยาบาล
๑. วารสารสภาการพยาบาล
(Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council)

วารสารสภาการพยาบาล (Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council) มี รศ.ดร.สายพิณ
เกษมกิจวัฒนา เป็นบรรณาธิการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจยั ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ใช้เป็นแหล่งเสนอผลงานวิชาการสำ�หรับบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง 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 3๖ จัดทำ�ทุก 3 เดือน จำ�นวน 4 ฉบับ ดังนี้

ปีที่ ๓๖ ฉบั บที่ ๑
ประจ� ำเดือนมกราคม–มีนาคม
๒๕๖๔

ปีที่ ๓๖ ฉบั บที่ ๒
ประจ� ำเดือนเมษายน–มิถุ นายน
๒๕๖๔

ปีที่ ๓๖ ฉบั บที่ ๓
ประจ� ำเดือนกรกฎาคม–กั นยายน
๒๕๖๔

ปีที่ ๓๖ ฉบั บที่ ๔
ประจ� ำเดือนตุ ลาคม–ธั นวาคม
๒๕๖๔
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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.ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ Professor Dr.Sue Turale วารสารนี้เมื่อแรกดำ�เนินการ
ใช้ชื่อว่าวารสารวิจัยทางการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Research) โดยมุ่งหวังให้วารสารนี้เป็นเวที
เพื่อสร้างนักวิจัยทางการพยาบาล ต่อมาได้พัฒนาทั้งรูปแบบและกระบวนการจัดทำ�วารสารเป็นระยะ ๆ จนกระทั่ง
ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2561
นอกจากนี้ยังอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) และฐานข้อมูล CINAHL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำ�หรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
สำ�หรับค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสาร (Journal Metric) พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 ค่าควอไทม์ (Q) ของ
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research คือ Q3 และค่า SCImago Journal Rank
คือ 0.2 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2564 วารสารได้รับเลือกให้เข้าโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพ
วารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการปรับปรุงคุณภาพเพือ่ ร่วมผลักดันทัง้ ปริมาณและคุณภาพงานวิจยั ทางวิชาการ
ของประเทศโดยรวม
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ในปี ค.ศ. 2021 ตีพมิ พ์เป็นปีท่ี 2๕
จัดทำ�ทุก 3 เดือน จำ�นวน 4 ฉบับ ดังนี้

Vol. 25 No. 1
January–March 2021
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Vol. 25 No. 2
April–June 2021
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Vol. 25 No. 3
July–September 2021

Vol. 25 No. 4
October–December 2021
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๓. จดหมายข่ าวสภาการพยาบาล
(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
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก กำ�หนดออกเป็น
ประจำ�ทุก ๒ เดือน ปีละ ๖ ฉบับ จดหมายข่าวปี ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๒๓ จัดทำ�ทั้งสิ้น ๖ ฉบับ ดังนี้
●●ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
●●ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔
●●ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ ประจำ�เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔
●●ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔
●●ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๕ ประจำ�เดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔
●●ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๖ ประจำ�เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔
นอกจากนี้ สภาการพยาบาลได้เผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (ฉบับออนไลน์) ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล
www.tnmc.or.th โดยจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ฉบับย้อนหลัง สามารถสืบค้นได้ที่ shorturl.at/glvOV
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๔. หนั งสือของสภาการพยาบาล

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข และข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บและประกาศ
สภาการพยาบาล
ราคา
250.–

สมรรถนะและการออก
วุฒิบัตรรับรองความรู้และ
ความชำ�นาญเฉพาะทางของ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ราคา
150.–

พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
ราคา
30.–

สมรรถนะผู้บริหาร
การพยาบาล
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ราคา
350.–

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม
สำ�หรับองค์กรพยาบาล :
กลไกและการปฏิบัติ

ราคา
150.–

สมรรถนะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ราคา
30.–
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การปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง : บูรณาการสู่
การปฏิบัติ

ราคา
60.–
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ความร่ วมมือกั บองค์ กรในประเทศ
๑. สมาพั นธ์ สภาวิชาชีพแห่ งประเทศไทย
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 ของผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 256๔ สมาพันธ์สภาวิชาชีพมีการประชุม
ร่วมกัน จำ�นวน ๖ ครั้ง
ผลการด� ำเนินงาน
๑. การแต่ งตั้ งประธานกรรมการบริหารสมาพั นธ์ สภาวิชาชีพแห่ งประเทศไทย

ตามที่สภาวิชาชีพ 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
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๙๔–๕ /256๓ เมื่อวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติให้ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธานกรรมการ
บริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ วาระเดือนมกราคม–มิถนุ ายน 256๔ และในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 9๖–3/256๔
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน
กรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ วาระเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 256๔
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๒. ก� ำหนดวิสัยทั ศน์ และยุ ทธศาสตร์ ของสมาพั นธ์ สภาวิชาชีพแห่ งประเทศไทย

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสมาพั น ธ์ ฯ ได้ ร่ ว มกั น กำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ และยุ ท ธศาสตร์ ข องสมาพั น ธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ดังนี้
วิสัยทัศน์ ยึดมั่นจรรยาบรรณ ก้าวทันวิทยาการ ทำ�งานคุ้มครองประชาชน
ยุทธศาสตร์สมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ
1. การดำ�เนินการในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒. การบริหารสภาวิชาชีพในเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. การรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ
๔. การประชาสัมพันธ์ สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
๓. จัดแถลงข่ าว “สมาพั นธ์ สภาวิชาชีพรวมใจ สู ้ ภัยโควิด-๑๙”
ร่ วมระดมก� ำลั งบุ คลากรในแต่ ละวิชาชีพสู ้ ภัยโควิด

สืบเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย
ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะ
เพิม่ ขึน้ อีก สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยทัง้ 11 สภาวิชาชีพ ตระหนักถึงภาวะวิกฤตทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ ดังกล่าว
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย จึงมีมติรว่ มกันในการรวบรวมผูป้ ระกอบวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ และสามารถจัดสรร
เวลาเพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำ�งานของกระทรวง
สาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ โดยจัดแถลงข่าวเรือ่ ง “สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมระดมกำ�ลังบุคลากร
ในแต่ละวิชาชีพสูภ้ ยั โควิด โดยมี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหลักการร่วมกันว่า
1. การปฏิบตั ภิ ารกิจในสถานการณ์น้ี ไม่ถอื ว่าเป็นการก้าวล่วงการปฏิบตั ขิ องวิชาชีพอืน่ ทีม่ กี ฎหมายกำ�กับอยู่
2. ต้องมีการเตรียมความรู้ และความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมี
ความปลอดภัย
ประเด็นที่บุคลากรของแต่ละสภาวิชาชีพ จะร่วมปฏิบัติได้ มีดังนี้
1) การให้ข้อมูลและให้คำ�ปรึกษา–ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ
2) การฉีด Vaccine–วิชาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ปฏิบัติได้
3) การบริหารจัดการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/UHOSNET/Hospitel–ปฏิบตั ไิ ด้ทกุ สาขาวิชาชีพ
4) การให้บริการ การดูแลในหอผูป้ ว่ ยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ผปู้ ว่ ย COVID-19–วิชาชีพการพยาบาล ปฏิบตั ไิ ด้
5) การตรวจคัดกรอง และ swab เพือ่ หาเชือ้ COVID-19–ปฏิบตั ไิ ด้ทกุ สาขาวิชาชีพสุขภาพทีไ่ ด้รบั
การอบรมเพิ่มเติม
6) การจัดเตรียมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม ดัดแปลงอาคาร ห้องความดันลบ เครือ่ งช่วยหายใจ
เครือ่ งมือและปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละสิง่ อำ�นวยความสะดวกให้มคี วาม
ปลอดภัย–วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก ปฏิบัติได้
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ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์
สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” หรือได้ที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9

๔. แถลงข่ าวความร่ วมมือในการจั ดหน่ วยบริการวั คซีน COVID-19
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว
ความร่วมมือในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรัตนโกสินทร์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ มีมติร่วมกันในการรวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพ
ทีม่ คี วามรูแ้ ละสามารถจัดสรรเวลา เพือ่ มาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เพือ่ ช่วยแบ่งเบา
การทำ�งานของกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ สำ�หรับการดำ�เนินการ
ของกรุงเทพมหานครในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ทีจ่ ะเริม่ ขึน้ ใน
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เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ บุคลากรในวิชาชีพพยาบาลทีอ่ าสาสมัครเข้ามาจะเป็นอีกหนึ่งกำ�ลังหลักสำ�คัญในการร่วมให้
บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (herd immunity) โดยผู้สนใจ
สามารถลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัย
โควิด-19” หรือที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9

๒. ภาคีสภาวิชาชีพด้ านสุ ขภาพ
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. 256๔ มีการประชุม
ร่วมกัน จำ�นวน 5 ครั้ง
ผลการด� ำเนินงาน
๑. ให้ ความเห็ นต่ อ (ร่ าง) คู่ มือการปฏิบั ติงานด้ านการจั ดบริการที่กระท� ำต่ อมนุ ษย์
ส�ำหรั บผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุ มชน

ทีป่ ระชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/256๔ เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้เชิญ
ผูแ้ ทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือกับภาคีสภาวิชาชีพฯ เพือ่ รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) คูม่ อื
การปฏิบตั งิ านด้านการจัดบริการทีก่ ระทำ�ต่อมนุษย์ส�ำ หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทำ�ความเข้าใจ
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ร่วมกันในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าจะสามารถกระทำ�ได้หรือไม่ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ และมีการปฏิบัติงานที่ก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับ
วิชาชีพเวชกรรม พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ หรือไม่ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจาก (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้
๒. ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรการให้ การปรึกษาและแนะน� ำทางพั นธุ กรรมเบื้องต้ น
(Foundation Genetic Counselor)

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้เห็นชอบให้มกี ารผลิตบุคลากรผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจากพันธุกรรม
(Genetic Counselors) ในระบบสาธารณสุขไทยโดยความร่วมมือของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยแพทยสภา
ได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรการให้ค�ำ ปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling) มีผแู้ ทนจาก 5 สภาวิชาชีพ
ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นคณะทำ�งาน
ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำ�ปรึกษาทางพันธุศาสตร์ของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ชื่อหลั กสู ตร

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำ�ปรึกษาทางพันธุศาสตร์
Training Curriculum in Genetic Counseling

ชื่อประกาศนียบั ตร

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศนียบัตรการให้คำ�ปรึกษาทางพันธุศาสตร์
Certificate of Genetic Counseling

หน่ วยงานที่รั บผิดชอบ

สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกซ์ทางการแพทย์ในกำ�กับดูแลของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสภาเทคนิคการแพทย์
โครงสร้ างหลั กสู ตร

หลักสูตรการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมโดยผ่านความเห็นชอบจาก ๕ สภาวิชาชีพ
จำ�นวนหน่วยกิต
16 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต = 15-16 ชม.)
ระยะเวลาการอบรม	4 เดือน มี 2 Module (ชุดการเรียนรู้) และวิชาเลือก 1 รายวิชา
Module I ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์และจีโนมิก (8 หน่วยกิต) ประกอบด้วย ๗ รายวิชาดังนี้
(1) Introduction to clinical genetics					
1 credit
(2) Clinical and dental genetics 						2 credits
(3) Cancer genomics 							
1 credit
(4) Genetics in prevention, public health, and ethical-legal issues 1 credit
(5) Pharmacogenomics and precision medicine 				
1 credit
(6) Evidence based in genetics 						
1 credit
(7) Genetic testing and bioinformatics 					
1 credit

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

117

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

Module II การสื่อสารและการให้คำ�ปรึกษา (7 หน่วยกิต) ประกอบด้วย 3 รายวิชาดังนี้
(1) Communication and genetic counseling 				
3 credits
(2) Practicum in genetic and genomic counseling I 			2 credits
(3) Practicum in genetic and genomic counseling II 			2 credits
วิชาเลือก (Selective course)							
1 credit
(ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของผู้เข้าอบรม 1 รายวิชา)
คุ ณสมบั ติของผู้ เข้ าอบรม

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ
ทั้ ง นี้ สำ � หรั บ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ มี ต้ น สั ง กั ด ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ล าอบรมเต็ ม เวลาจากต้ น สั ง กั ด
และหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูตร

๓. ส�ำนั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)
๑. โครงการพั ฒนารู ปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ เป็นหน่ วยบริการร่ วม
ให้ บริการในระบบหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ ประจ� ำปี ๒๕๖๔ :
คลินิกพยาบาลชุ มชนอบอุ่ น

สภาการพยาบาลได้ดำ�เนินโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 และ
ขยายพืน้ ทีก่ ารดำ�เนินงานจากกรุงเทพมหานครไปยังพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 1, 4, 6, 9 และ 11 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
พระนครศรีอยุธยา ระยอง ตราด นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุราษฎร์ธานี รวมมีคลินิกที่ขึ้นทะเบียนกับสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วจำ�นวน 35 แห่ง คลินกิ ทีย่ น่ื ใบสมัครแล้วและอยูร่ ะหว่างการรอขึน้ ทะเบียน 8 แห่ง
คลินิกที่อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นใบสมัคร 4 แห่ง
ผลการด� ำเนินการ
1. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในพื้นที่เขต 13
กรุงเทพมหานคร มีจำ�นวน 8 แห่ง อยู่ในเขตตลิ่งชัน 1 แห่ง เขตราษฎร์บูรณะ 1 แห่ง เขตทวีวัฒนา 1 แห่ง
เขตสะพานสูง 1 แห่ง เขตคลองสามวา 2 แห่ง เขตมีนบุรี 1 แห่ง และเขตหลักสี่ 1 แห่ง
2. คลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทขี่ นึ้ ทะเบียนเป็นคลินกิ พยาบาลชุมชนอบอุน่ ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่
1, 4, 6, 9, และ 11 มี จำ � นวนรวม 27 แห่ ง อยู่ ใ นเขต 1 จั ง หวั ด เชี ย งราย 7 แห่ ง เขต 4 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง เขต 6 จังหวัดระยอง 4 แห่ง จังหวัดตราด 1 แห่ง เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 7 แห่ง
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จังหวัดบุรีรัมย์ 2 แห่ง และเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 แห่ง มีคลินิกที่ยื่นใบสมัครและรอการขึ้นทะเบียนอีก
8 แห่ง คลินิกในจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนใจจะยื่นใบสมัครอีก 4 แห่ง
3. ดำ�เนินโครงการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผลคลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทเี่ ป็นหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 2 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมคลินิกในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนำ�ร่องรวม 8 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำ�เนินงานของคลินิก วิเคราะห์จุดเด่นและประเด็นที่ควรพัฒนา/
ปรับปรุง และจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. จัดทำ�คูม่ อื แนวทางการดำ�เนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) และการบริการผูป้ ว่ ยนอก
(OP) รวมทั้งจัดทำ�แบบฟอร์มเวชระเบียน เพื่อให้คลินิกใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน
5. จั ด การประชุ ม ทั้ ง หมด 9 ครั้ ง โดยมี ค ณะทำ � งานและ/หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสำ � นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. ร่วมพิจารณาโครงการพื้นที่นำ�ร่องการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจัดการประชุมชี้แจงแก่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง จำ�นวน 10 สถาบัน
1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน
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ความร่ วมมือกั บองค์ กรระหว่ างประเทศ
๑. การเข้ าร่ วมประชุ มระหว่ างประเทศหรือระดั บภู มิภาค

๑.๑ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
“ทิศทางยุทธศาสตร์โลกสำ�หรับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564–2568” (Global strategic
directions for strengthening nursing and midwifery 2021-2025–SDNM) จัดโดยสำ�นักงานองค์การอนามัยโลก
ประจำ�ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เมือ่ วันที่
25 มกราคม 2564 SDNM ร่างโดยองค์การอนามัยโลก สภาพยาบาลระหว่างประเทศ และสหพันธ์ผดุงครรภ์
ประกอบด้วย 4 ทิศทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ การมีจ�ำ นวนพยาบาลและผดุงครรภ์ทเี่ พียงพอ การศึกษาสำ�หรับพยาบาล
และผดุงครรภ์ระดับอุดมศึกษา การเพิ่มสัดส่วนพยาบาลในตำ�แหน่งบริหารระดับสูงทั้งในฝ่ายบริการและการศึกษา
พยาบาล และการมีระบบการให้บริการสุขภาพทีท่ นั สมัย ผลการประชุมนำ�ไปประมวลกับความคิดเห็นจากภูมภิ าคอืน่ ๆ
เพื่อรวบรวมนำ�เสนอที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 74
๑.๒ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา เป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุม เรือ่ ง Envisioning the Future
of Nursing Regulation through Research ซึง่ จัดโดย Research National Council of the State Boards
of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2564 เพือ่ ระดมความคิดเห็น
เกีย่ วกับวาระการวิจยั เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาการพยาบาล หรือหน่วยงานตามกฎหมายทีค่ วบคุมวิชาชีพ
การพยาบาลในการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ก�ำ หนดนโยบายหรือดำ�เนินงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธรรมาภิบาลและกฎหมาย
ข้อบังคับ การตักเตือนและลงโทษ การศึกษาและการปฏิบัติ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการเคลื่อนย้าย
เป็นต้น
๑.๓ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมอภิปรายกับผู้นำ�ทางการพยาบาลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงานประชุมปิดโครงการ Nursing Now Campaign ที่ได้ดำ�เนินการมา 3 ปี โดยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายกสภาการพยาบาลได้นำ�เสนอกิจกรรมที่สภาการพยาบาล
ได้ผลักดัน หรือ ดำ�เนินการ เช่น การจัดหาตำ�แหน่งให้พยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาสมรรถนะ
ทางคลินกิ หลังปริญญาตรีและโท คลินกิ ชุมชนอบอุน่ และบทบาทพยาบาลในช่วงการระบาดของโควิด-19 และเน้น
การร่วมกันเป็นหนึง่ เดียวในการเรียกร้องให้มกี ารลงทุนและปกป้องพยาบาลทัว่ โลกเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้พยาบาล
และผดุงครรภ์
๒. การเข้ าร่ วมประชุ มในเวทีระดั บโลก

๒.๑ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก
สมัยที่ 74 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2564 พร้อมกับผู้แทนจากสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผูแ้ ทนจากกองการพยาบาล สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อนประชุมสมัชชา
องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุขโดยกองการต่างประเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program–IHPP) ได้จดั ประชุม
เตรียมการให้คณะผู้แทนไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 เมษายน 2564 และ 14 พฤษภาคม
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2564 รวมทั้งจัดประชุมเรื่อง Global Health Diplomacy และ WHA Fundamental ระหว่างวันที่ 5–7
พฤษภาคม 2564
ในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกสมัยที่ 74 ประเทศสมาชิกมีมติรับรองรายงานฉบับที่ A74.13 เรื่อง
“กำ�ลังคนทางสุขภาพ : ทิศทางยุทธศาสตร์โลกสำ�หรับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2564-2568” และรับรอง
ข้อมติ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : การลงทุนในด้านการศึกษา การสร้างงาน
การเป็นผู้นำ� และการให้บริการ” ภายหลังการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก คณะกรรมการสภาการพยาบาล
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อจัดทำ�ร่างแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2565–2569
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย และทิศทางยุทธศาสตร์โลกสำ�หรับ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2564–2568 และร่างแผนกลยุทธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่
กำ�ลังคน งาน และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน การศึกษา ภาวะผูน้ �ำ และการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และกำ�หนดนำ�เสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกและผูท้ รงคุณวุฒใิ นต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
๒.๒ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2021 จัดโดย
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses-ICN) ร่วมกับสมาคมพยาบาลของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2–4 พฤศจิกายน 2564 ในหัวข้อ การพยาบาลทัว่ โลก
(nursing around the world) เพื่อให้พยาบาลจาก 121 ประเทศสมาชิกได้นำ�เสนอผลงานความก้าวหน้า และ
ความท้าทายที่ต้องเผชิญในอนาคต ในหัวข้อการอภิปรายของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยฯ ได้ นำ � เสนอประสบการณ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาในวิ ถี ป กติ ใ หม่ โดยมี
ผศ.ดร.นั น ทพั น ธ์ ชิ น ลํ้ า ประเสริ ฐ กรรมการอำ � นวยการ ICN เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น รายการ นอกจากนี้ ผู้ จั ด ได้ เชิ ญ
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลกล่าวในนามของพยาบาลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่
ท่านเป็นผู้นำ�ทางการพยาบาลของประเทศไทยและภูมิภาค อดีตกรรมการอำ�นวยการ ICN และอดีตนายกสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นายกสภาการพยาบาลได้กล่าวชื่นชมพยาบาลทั่วโลกที่ได้ทำ�งานอย่างหนัก และทุ่มเท
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศทั่วโลกลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาพยาบาล
และปกป้องพยาบาลให้ปลอดภัยและทำ�งานด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
๓. การเข้ าร่ วมประชุ มกั บเครือข่ าย

๓.๑ สภาการพยาบาลเป็นองค์กรสมาชิกของ World Academy of Nursing Science (WANS) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนทั่วโลกโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ได้มาจาก
การทำ�วิจัยร่วมกัน การจัดประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นกรรมการบริหาร (Board of Directors) และในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำ�งานเฉพาะกิจ (Ad hoc committee) เพื่อศึกษาข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร
ประกอบการตัดสินใจ โดยมี รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ร่วมเป็นคณะทำ�งาน มีการประชุม
2 ครั้ง ในการประชุมกรรมการบริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเป็น
เอกฉันท์เห็นชอบให้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน WANS วาระ พ.ศ. 2565–2566
๓.๒ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้รบั เชิญจาก Dame Yvonne Moores ประธานมูลนิธิ
ฟลอเรนซ์ไนติงเกล (Florence Nightingale Foundation) ให้เป็นคณะกรรมการโลกของมูลนิธิไนติงเกล
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(Florence Nightingale Foundation Global Committee) ในฐานะผูแ้ ทนจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มูลนิธิฟลอเรนซ์ไนติงเกล ก่อตั้งโดยองค์กรสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2472 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผูบ้ กุ เบิกการพยาบาลสมัยใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาความก้าวหน้าของการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พัฒนาภาวะผู้นำ� และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล
๔. ความร่ วมมือกั บองค์ กรต่ างประเทศ

๔.๑ คณะผูแ้ ทนจาก Japan International Cooperation Assistance (JICA) และ สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำ�โดย Professor Yamamoto Meguru ได้เข้าพบ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ทีป่ รึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล
คนที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เพื่อหารือโครงการ Partnership for
Global Health and Universal Coverage ระยะที่ 2 ที่ JICA ทำ�ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยหนึ่งในโครงการคือโครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (continuing
professional development) สำ�หรับพยาบาล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพ
เพือ่ สนับสนุนงานหลักประกันสุขภาพโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของพยาบาลไทย
และพยาบาลในอาเซียน 7 ประเทศ รวมทั้งเคนยา โดยจัดการประชุมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 4 ครั้ง
ครัง้ ละ 1–2 วัน เกีย่ วกับการพัฒนาพยาบาลจบใหม่ การพัฒนาผูบ้ ริหารการพยาบาล การพัฒนาทักษะทางคลินกิ
ของพยาบาล และการถอดบทเรียน ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม 2565 นายกสภาการพยาบาลยินดี
ให้ความร่วมมือในการจัดประชุม การจัดหาวิทยากร และส่งผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องสำ�หรับพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
๔.๒ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักวิชาการองค์การอนามัยโลก เรื่อง
ประสบการณ์ของนายกสภาการพยาบาลทีเ่ ป็นประธานเรือ่ ง Mutual Recognition Agreement ของการเคลือ่ นย้าย
ของพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อทำ�งานในอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ�แนวทางในการทำ�ข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับบุคลากรสุขภาพ
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ผลการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
สภาการพยาบาลให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาหน่วยงานภายในของสภาการพยาบาลให้มรี ะบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบริหารงานพัสดุ บริหารจัดการงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส มีการดำ�เนินงานตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการพยาบาลเพือ่ มุง่ สูย่ คุ ดิจทิ ลั มีขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ ป็นปัจจุบนั และรองรับภารกิจของ
สภาการพยาบาลในอนาคต ตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

การพั ฒนาระบบบริหารจั ดการการเงินและสินทรั พย์
ผลการด� ำเนินงาน
สภาการพยาบาลมีนโยบายการดำ�เนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านความโปร่งใส
การลดภาวะเสี่ยงด้านการเงินของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามนโนบาย วัตถุประสงค์ และอำ�นาจหน้าที่ของ
สภาการพยาบาลในการดำ�เนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มกี ารจัดทำ�แผนงบประมาณของสภาการพยาบาล
เพื่อใช้กำ�กับการบริหารงบประมาณประจำ�ปี 2564 โดยยึดหลักการดังนี้
1. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2564 ในลักษณะที่ประหยัด
และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
2. ใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ อำ�นาจหน้าที่และพันธกิจของสภาการพยาบาล
3. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2563
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การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคมของปีงบประมาณนัน้ งบการเงินดังกล่าวของสภาการพยาบาลได้ผา่ นการตรวจรับรองของผูต้ รวจสอบ
บัญชีรบั อนุญาตตามทีส่ ภาการพยาบาลอนุมตั จิ า้ ง สามารถรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการเงินและงบประมาณได้
ดังนี้
1. รายได้ของสภาการพยาบาลเกิดขึน้ จากการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล ตามอำ�นาจหน้าทีท่ ก่ี �ำ หนดไว้
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจที่กำ�หนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำ�
ปีงบประมาณ 2564 สภาการพยาบาลมีรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนและจากการบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 148,809,928.64 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อย
ยี่สิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
(1) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน	48,554,800.00	บาท
(2) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก	46,005,900.00	บาท
(3) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร	  8,659,000.00	บาท
(4) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ	  9,208,980.00	บาท
(5) งานวุฒิบัตร	   125,000.00	บาท
(6) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ
13,683,900.00	บาท
(7) งานหนังสือและวารสาร	   946,006.12	บาท
(8) เงินดอกผลจากการลงทุน
18,063,788.00	บาท
(9) เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม	  1,190,767.00	บาท
(10) เบ็ดเตล็ด	  2,371,787.52	บาท
2. รายจ่ายของสภาการพยาบาล เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานและพัฒนาสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล การดำ�เนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการคุ้มครอง
ประชาชน แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แผนงาน
ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพ และแผนงานส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จ่ายจากเงินงบประมาณประจำ�ปี และเงินกองทุนต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งสิ้นจำ�นวน
86,797,990.78 บาท (แปดสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) แยกเป็น
รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	54,127,716.59 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแผนงาน
32,670,274.19 บาท
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การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล
เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๖๘ คน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
แบ่งตามงานออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้
(1) กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล			
จำ�นวน ๑3 คน
(2) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ					
จำ�นวน ๔6 คน
(3) กลุ่มสนับสนุนบริการ					
จำ�นวน 9 คน
ผลการด� ำเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. การรั บสมั ครบุ คคลเพื่อบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็นเจ้ าหน้ าที่ประจ� ำสภาการพยาบาล

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 				
นิติกร							
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
			
เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์			
จ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ ๑ ปี		

จำ�นวน ๑ อัตรา
จำ�นวน ๒ อัตรา
จำ�นวน ๒ อัตรา
จำ�นวน ๒ อัตรา
จำ�นวน ๗ อัตรา

๒. โครงการการตรวจสุ ขภาพเจ้ าหน้ าที่สภาการพยาบาล

สุขภาพของบุคลากรทีแ่ ข็งแรงเป็นสิง่ สำ�คัญต่อการทำ�งานในทุกองค์กร สภาการพยาบาลได้ให้ความสำ�คัญต่อ
การส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล สำ�หรับในปี ๒๕๖๔ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเคยมาให้บริการตรวจสุขภาพเป็นประจำ�ทุกปี ไม่ได้มาให้บริการเนื่องจากในช่วงระยะดังกล่าว
มีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างแพร่หลายและรุนแรง สภาการพยาบาลได้ด�ำ เนินการ
ติดต่อประสานงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
และวัคซีนโควิด–19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด ขณะนี้
บุคลากรทุกคนได้รับการวัคซีนโควิด–19 เข็มที่ 3 แล้ว
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การบริหารจั ดการพั สดุ ครุ ภัณฑ์ อาคารสถานที่
ภู มิทั ศน์ และยานพาหนะ
งานพัสดุ งานอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารงานทัว่ ไป ฝ่ายบริหารกลาง
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล มีภารกิจด้านการสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน
ผลการด� ำเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การบริหารจัดการพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. การจั ดซื้อจั ดหาวั สดุ ส�ำนั กงานและครุ ภัณฑ์

(1) จัดซื้อวัสดุสำ�นักงาน
(2) จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดทำ�ทะเบียนครุภัณฑ์
(3) จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว

จำ�นวน	221 รายการ
จำ�นวน	  93 รายการ
จำ�นวน	๑44	 รายการ

๒. การจ้ างพิมพ์ จดหมายข่ าว วารสาร และหนั งสือ

(1) จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
จำ�นวน ๖ ฉบับ ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม
(2) วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ ๓๕
จำ�นวน ๔ ฉบับ ๆ ละ	    ๖๐๐ เล่ม
(3) วารสาร Pacific Rim International Journal
จำ�นวน ๔ ฉบับ ๆ ละ	     ๕๐๐ เล่ม
of Nursing Research
(4) หนังสือคู่มือส่งเสริมจริยธรรมสำ�หรับองค์กรพยาบาล :
จำ�นวน	   5,๐๐๐ เล่ม
กลไกและการปฏิบัติ
(5) หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ ๒๐
จำ�นวน	 ๑5,๐๐๐ เล่ม
เรื่อง พยาบาลนำ�การจัดการนํ้าหนักเกิน
(6) หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่ม ๒๑	
จำ�นวน	 ๑๐,๐๐๐ เล่ม
เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
(7) หนังสือบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง เล่ม 22	
จำ�นวน	 ๑๐,๐๐๐ เล่ม
เรื่องแผลและการดูแลแผล
(8) จดหมายข่าวฉบับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล
จำ�นวน ๒๕๐,๐๐๐ เล่ม
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙
(9) บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และสิ่งพิมพ์ พร้อมบริการจัดส่งให้กับสมาชิก จำ�นวน	240,000 ราย
(10) รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
จำ�นวน	   1,๐๐๐ เล่ม
(11) บัตรอวยพรประจำ�ปี ๒๕๖๕
จำ�นวน	 ๑๒,๐๐๐ ใบ
(12) ไดอารี่สภาการพยาบาล
จำ�นวน	     ๕๐๐ เล่ม
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๓. งานส่ั งซื้อส่ั งจ้ างและท� ำสัญญาจ้ างอื่น ๆ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

จ้างทำ�ระบบการเลือกตั้ง แบบออนไลน์ (E-Voting)
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย กับ สำ�นักงานกฎหมายไชยรพี
สัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ICT ช่วงที่สอง
สัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบเสียงในห้องประชุม
สัญญาจ้างบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก
สัญญาจ้างบริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Virtual Conference ในการประชุมวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
สญ
ั ญาจ้างทำ�ระบบการประชุมในรูปแบบ Virtual Conference ในการประชุมวิจยั ทางการพยาบาล
แห่งชาติ ครั้งที่ ๗
สัญญาเช่าใช้โปรแกรม Zoom การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รอง (Power Generator)
สัญญาซื้อขายปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)
สั ญ ญาจ้ า งบำ � รุ ง รั ก ษาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละฐานข้ อ มู ล สภาการพยาบาลรวมโปรแกรม
Web Applications ระยะเวลา ๑ ปี
เช่าซื้อโปรแกรม Photoshop CC จำ�นวน ๒ License
เช่าใช้บริการ Cloud Server
จ้างพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารนครินทรศรี
จ้างบริการบำ�รุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำ�ตอบ

๔. การจ้ างบริการบ� ำรุ งรั กษา ซ่ อมแซม วั สดุ ครุ ภัณฑ์ อาคารและภู มิทั ศน์

(1) บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์			
จำ�นวน ๒๔ รายการ
(2) บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม อาคาร					
จำ�นวน ๑๑ รายการ
(3) เบ็ดเตล็ด							
จำ�นวน 3 รายการ
●●จัดซื้อแผงกั้นจราจร จัดซื้อล้อรถเข็น และจัดจ้างทำ�ความสะอาดผ้าสำ�หรับจัดพิธีการต่าง ๆ
(4) บำ�รุงรักษายานพาหนะ (รถยนต์)				
จำ�นวน  ๖ คัน
●●ตรวจเช็กระยะตามกำ�หนดและบำ�รุงรักษา ต่อประกันภัยรถยนต์พร้อม พ.ร.บ. และต่อภาษี
๕. งานท� ำสัญญาจ้ างบริการต่ าง ๆ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

การรักษาความปลอดภัย
การบำ�รุงรักษาลิฟต์โดยสาร
การบริการบำ�รุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Chiller
การบริการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
การบริการบำ�รุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
การบริการทำ�ความสะอาดอาคาร
การทำ�ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
การบริการกำ�จัดปลวก
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การบริหารจั ดการการประชุ ม
การจัดการประชุมเป็นภารกิจหนึง่ ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลเพือ่ ระดมความคิดในการกำ�หนด
นโยบายและวางแผนงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาการพยาบาล
ตามอำ�นาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม
ผลการด� ำเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำ�งานของสภาการพยาบาล และจัดประชุม
ภาคีเครือข่าย ดังนี้
๑. จัดประชุ มคณะกรรมการ อนุ กรรมการ คณะท� ำงานของสภาการพยาบาล
รวมจ� ำนวน ๕๑๔ ครั้ ง ดั งนี้
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(๑)

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

จำ�นวน

12

ครั้ง

(๒)

คณะกรรมการกำ�กับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล

จำ�นวน

12

ครั้ง

(๓)

คณะกรรมการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

11

ครั้ง

(4)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

11

ครั้ง

(5)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

6

ครั้ง

(6)

คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ

จำ�นวน

4

ครั้ง

(7)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล

จำ�นวน

3

ครั้ง

(8)

คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของสภาการพยาบาล

จำ�นวน

11

ครั้ง

(9)

คณะกรรมการอำ�นวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จำ�นวน

3

ครั้ง

(10) คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

จำ�นวน

5

ครั้ง

(11) คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

จำ�นวน

12

ครั้ง

(12) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล

จำ�นวน

8

ครั้ง
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(13) คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล

จำ�นวน

9

ครั้ง

(1๔) คณะกรรมการอำ�นวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

จำ�นวน

13

ครั้ง

(๑๕) คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
เรื่อง Nursing Education Reform: Nurse as a Change Agent in Future Health
System

จำ�นวน

๔

ครั้ง

(16) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการจัดประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6

จำ�นวน

๕

ครั้ง

(๑๗) คณะกรรมการจัดทำ�หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตำ�แหน่งพยาบาล
ชำ�นาญการพิเศษ (ระดับ 8)

จำ�นวน

7

ครั้ง

(๑๘) คณะทำ�งานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวน

9

ครั้ง

(๑๙) คณะทำ�งานจัดทำ�ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการการพยาบาล

จำ�นวน

11

ครั้ง

(๒๐) คณะทำ�งานจัดทำ�หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำ�ระบบข้อมูลและค่าบริการการพยาบาล

จำ�นวน

11

ครั้ง

(๒๑) คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างบทบาทของพยาบาลในการใช้กัญชาทางการแพทย์

จำ�นวน

4

ครั้ง

(๒๒) คณะกรรมการดำ�เนินงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงาน
ให้การดูแล (Nurses’ aides / Caregivers)

จำ�นวน

5

ครั้ง

(๒๓) คณะทำ�งานโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

จำ�นวน

10

ครั้ง

(๒๔) คณะทำ�งานโครงการประเมินผลการนำ�รูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

จำ�นวน

6

ครั้ง

(๒๕) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล

จำ�นวน

4

ครั้ง

(๒๖) คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือโรค
หรือการปัจจุบันพยาบาล

จำ�นวน

10

ครั้ง

(๒๗) คณะทำ�งานพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

จำ�นวน

1

ครั้ง

(๒๘) คณะทำ�งานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

จำ�นวน

1

ครั้ง

(๒๙) คณะทำ�งานกำ�หนดมาตรฐานการปฏิบตั เิ พือ่ สร้างเสริมจริยธรรมต่อผูก้ ระทำ�ผิดทางจริยธรรม

จำ�นวน

5

ครั้ง

(๓๐) คณะทำ�งานจัดทำ�ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานภายใต้ทีมทักษะผสมทางการพยาบาล
(Skill mixed team)

จำ�นวน

6

ครั้ง
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(๓๑) คณะทำ�งานทำ�แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย หรือคณะทำ�งาน จำ�นวน
เพื่อศึกษาร่าง WHA Resolution on Strengthening Nursing and Midwifery
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19

ครั้ง

(๓๒) คณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569

จำ�นวน

5

ครั้ง

(๓๓) คณะทำ�งานจัดทำ�โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2566-2570) ระยะที่ 3

จำ�นวน

5

ครั้ง

(๓๔) คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2563

จำ�นวน

7

ครั้ง

(๓๕) คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการพยาบาล
ในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel

จำ�นวน

2

ครั้ง

(๓๖) คณะทำ�งานการจัดทำ�แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

จำ�นวน

2

ครั้ง

(๓๗) คณะทำ�งานเฉพาะกิจรวมใจผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สูภ้ ยั โควิด-19

จำ�นวน

1

ครั้ง

(๓๘) คณะทำ�งานพัฒนาระบบการพยาบาล การอบรมระยะสั้น และการจัดอัตรากำ�ลัง
เพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

จำ�นวน

7

ครั้ง

(๓๙) คณะทำ�งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของวิสัญญีพยาบาล

จำ�นวน

3

ครั้ง

(๔๐) คณะทำ�งานจัดประชุมวิชาการเรือ่ งการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี

จำ�นวน

2

ครั้ง

(๔๑) คณะทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน

จำ�นวน

10

ครั้ง

(๔๒) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง

จำ�นวน

39

ครั้ง

(๔๓) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล
และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

จำ�นวน

๒๓

ครั้ง

(๔๔) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

จำ�นวน

46

ครั้ง

(๔๕) คณะทำ�งานจัดทำ�การบริการต้นแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม

จำ�นวน

2

ครั้ง

(๔๖) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จำ�นวน

20

ครั้ง

(๔๗) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาสารสนเทศทางการพยาบาล

จำ�นวน

๑๑

ครั้ง

(๔๘) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

จำ�นวน

๒๒

ครั้ง
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(๔๙) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำ�

จำ�นวน

๔

ครั้ง

(๕๐) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

จำ�นวน

๑๑

ครั้ง

(๕๑) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

จำ�นวน

๓

ครั้ง

(๕๒) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สาขาการพยาบาลระบบบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติชุมชน

จำ�นวน

๖

ครั้ง

(๕๓) คณะกรรมการดำ�เนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี

จำ�นวน

3

ครั้ง

(๕๔) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ
Post Baccalaureate Residency Training

จำ�นวน

6

ครั้ง

(๕๕) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate จำ�นวน
Residency Training ต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช

3

ครั้ง

(๕๖) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate
Residency Training ต้นแบบ สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

จำ�นวน

6

ครั้ง

(๕๗) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate
Residency Training ต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

จำ�นวน

3

ครั้ง

(๕๘) คณะทำ�งานการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

จำ�นวน

๒๗

ครั้ง

๒. จัดประชุ มภาคีเครือข่ ายของสภาการพยาบาล รวมจ� ำนวน ๑๒ ครั้ ง
(๑)

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

จำ�นวน

6

ครั้ง

(๒)

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

จำ�นวน

6

ครั้ง
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การพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาการพยาบาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล มีหน้าทีห่ ลักในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
งานคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ดูแลบำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้มนั่ คง ปลอดภัย และเสถียรภาพ ประสานดูแลการใช้งาน Web Appications เพือ่ ให้บริการสมาชิก
และพัฒนาเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล ดูแลระบบสารสนเทศให้ด�ำ เนินการได้ตลอดเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งเสนอรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ผลการด� ำเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการพยาบาล มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. พั ฒนาเว็ บไซต์ www.tnmc.or.th

พัฒนาเว็บไซต์ของสภาการพยาบาลให้มีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ให้
สมาชิกเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
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๒. โครงการจั ดจ้ างปรั บปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ าย (SERVER)

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาการพยาบาลได้อนุมตั โิ ครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ของสภาการพยาบาล
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยมีคณ
ุ ภาพและสมรรถนะสูงขึน้ รองรับ Transactions ของสมาชิก
ที่เข้ามาใช้บริการและเป็นความเร่งด่วนให้ทันต่อความต้องการในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(2) อุปกรณ์เชื่อมกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) โปรแกรมจำ�ลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจริงแบบ Hypervisor และโปรแกรมสำ�รอง
การจำ�ลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจริงแบบเบ็ดเสร็จ
๓. ต่ อสัญญาจ้ างการให้ บริการสัญญาณอินเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง

สภาการพยาบาล ได้พจิ ารณาต่อสัญญาจ้างการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นระยะเวลา ๓ ปี
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๗) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการทำ�งานและการให้บริการสมาชิกสภาการพยาบาล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ Router และ Firewall (เพิ่มเติมจากปัจจุบัน)
และดำ�เนินการ Upgrade Bandwidth จากปัจจุบัน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ 350/150 Mbps ในปีที่ ๑
จนถึง 400/200 Mbps ในปีท่ี ๓ ของการใช้งาน และบริษทั ฯ จัดส่ง Performance Report และ Incident Log
ในแต่ละเดือนให้สภาการพยาบาลเก็บเป็นหลักฐาน รวมทั้งเก็บ System Log ตลอดเวลาการใช้งาน ตามระเบียบ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. โครงการพั ฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (ระบบการเงินและการบั ญชี)

สภาการพยาบาลพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (ระบบการเงินและการบัญชี) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ทัง้ การจัดการการเงินรับและการจัดการเงินจ่าย ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
๕. โครงการจั ดท� ำระบบเครื่องก� ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง (Power Generator)

สภาการพยาบาลดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รอง เพื่อเป็นระบบไฟฟ้าสำ�รองให้เกิด
ความต่อเนือ่ งในขณะไฟฟ้าดับ จากต้นแหล่งกำ�เนิดจากการไฟฟ้านครหลวง เมือ่ เกิดขัดข้องและมีระยะเวลายาวนาน
เป็นชัว่ โมง ทัง้ นีร้ ะบบเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รองนีจ้ ะจ่ายไฟฟ้าให้แก่หอ้ งประชุมหลัก ๒ ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์
๒ ห้อง รวมทั้งห้องระบบโทรศัพท์ (PBX) และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสภาการพยาบาล
๖. ประสานงานการดู แลและพั ฒนาระบบ MIS และ Web Appications

ตามที่สภาการพยาบาลได้จัดทำ� Web Appications บริการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสภาการพยาบาล
สามารถดำ�เนินการยืน่ คำ�ร้องขอสมัครสอบความรูฯ้ การเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ ง การต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ และการยื่นขอรับรองสถาบัน โดยได้เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้การดำ�เนินการต่าง ๆ รวมทั้งการชำ�ระเงิน สามารถทำ�ได้สะดวก มีความปลอดภัยสูง และเพื่อให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

133

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

๗. การบริหารจั ดการระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่ อความต้ องการ

๗.๑ จัดทำ�ข้อมูลสารสนเทศเสนอผู้บริหารสภาการพยาบาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำ�เนินการจัดทำ�ข้อมูลสารสนเทศเสนอผู้บริหารสภาการพยาบาลทุกเดือน
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสภาการพยาบาล ดังนี้
1) รายงานจำ�นวนผู้ ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
2) รายงานจำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ แยกประเภทตามกลุ่มอายุ
๗.๒ ระบบ Helpdesk.tnmc.or.th
เป็นระบบทีร่ บั แจ้งปัญหาของเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาลกรณีเกิดปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล รวมถึงการให้บริการ
การ Download เอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลมีการพัฒนา
แบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องกรอกข้อมูล (Fillable) นำ�ขึ้นไว้ในระบบ
Helpdesk.tnmc.or.th จำ�นวน ๓๑ แบบฟอร์ม (เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔)
๗.๓ นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของสภาการพยาบาล
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้จัดทำ� “คู่มือการใช้งานสารสนเทศสภาการพยาบาล สำ�หรับ
เจ้าหน้าที่” เป็นการกำ�หนดแผนผังการดำ�เนินงาน ผู้รับผิดชอบ และช่องทางบริการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการแก่เจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล ทัง้ ๙ งานสำ�คัญ เพือ่ เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาลปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างถูกต้องต่อไป (เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔)
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๗.๔ พัฒนาระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e–Meeting)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรุนแรง
ทัว่ โลกในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบนั ทำ�ให้รปู แบบการใช้ชวี ติ และการทำ�งานต้องปรับเปลีย่ นไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการจัดประชุมวิชาการของสภาการพยาบาล ต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบ
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e–Meeting) สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล จึงได้ดำ�เนินการติดตั้ง
กล้องวิดโี อและระบบควบคุมเสียงแบบถาวร เพือ่ ใช้ในการประชุมรูปแบบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ ห้องประชุม
จำ�นวน ๖ ห้อง และจัดซื้อกล้องวิดีโอขนาดเล็ก (Web Camera) แบบเคลื่อนที่ จำ�นวน ๒ ตัว สำ�หรับรองรับ
การประชุมของผูบ้ ริหารและการประชุมย่อย รวมทัง้ ได้ด�ำ เนินการจัดซือ้ โปรแกรม Cisco WebEx/โปรแกรม Zoom
ที่มีความเหมาะสมและรองรับภารกิจในงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์อื่น
ที่ใช้ประกอบการจัดประชุมฯ ได้แก่ Portable Green Screen จำ�นวน ๒ ฉาก และไฟ LED กำ�ลังไฟ ๓๖ วัตต์
ปรับแสงได้ 3200-5500K พร้อมขาตั้ง จำ�นวน ๒ ดวง เพื่อเพิ่มแสงสว่างและช่วยลดการเกิดเงาบนเวที
นอกจากนี้ ได้จดั ซือ้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละระบบปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถ
รองรับงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำ�นวน ๑๐ เครื่อง สำ�หรับงานวิชาการและ
งานประชุมฯ ดังกล่าว
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ภารกิจสภาการพยาบาลในการสนับสนุน
รัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)
ตามที่ได้มีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้จำ�นวนผู้ป่วย
สะสมรักษาตัวมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนในการเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการเพื่อรองรับ
จำ � นวนผู้ ป่ ว ยรายใหม่ และขอการสนั บ สนุ น จากสภาการพยาบาลให้ พิ จ ารณาระดมหาอาสาสมั ค รพยาบาล
เพื่อการเสริมศักยภาพหน่วยบริการดังกล่าว สภาการพยาบาลได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
การระบาดครัง้ นี้ โดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
เครือข่ายโรงพยาบาลกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และภาคเอกชน ดำ�เนินภารกิจต่าง ๆ
ผลการด� ำเนินงาน
๑. การให้ การสนั บสนุ นรั ฐบาลในการแก้ ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.๑ โครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19
สภาการพยาบาล เป็นสภาวิชาชีพหนึง่ ในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ทั้ง 11 สาขาวิชาชีพ ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตจากที่มีการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด 19 และตระหนักถึงภารกิจของสมาชิกของสภาวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่กำ�ลังปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน อยู่ใน
ระบบสุขภาพอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถอยูใ่ นขณะนี้ จึงได้ด�ำ เนินการในการร่วม
ระดมบุคลากรในแต่ละวิชาชีพในสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในการปฏิบัติงานเป็นกำ�ลังเสริมตามกำ�ลังความสามารถและความถนัด ซึ่งได้มี
การจัดงานแถลงข่าว “โครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2564 และ สภาการพยาบาลได้มกี ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้พยาบาลเข้ามาร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครผ่าน Google forms
ทัง้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ของสภาการพยาบาล และการส่งต่อกัน
โดยตรงในไลน์กลุม่ มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียน
เป็นอาสาสมัครในระบบดังกล่าวทัง้ สิน้ 1,2๙๑ คน คิดเป็น ๗๙.๘% ของสมาชิก
ทุกสภาวิชาชีพที่ลงทะเบียนในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 2564)
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๑.๒ สภาการพยาบาลให้ความร่วมมือจัดพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนเพือ่ ป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
(๑) ความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและกรุงเทพมหานครให้บริการประชาชน Cluster คลองเตย
●●ร ะหว่ า งวั น ที่ 8–13 พฤษภาคม 2564 ลงพื้ น ที่ 2 จุ ด ได้ แ ก่ 1) โบสถ์ พ ระมหาไถ่ และ
2) บริเวณสนามฟุตบอลโปโล พาร์ค เขตปทุมวัน มีประชาชนได้รบั วัคซีนรวมทัง้ สิน้ 14,000 ราย
●●ร ะหว่ า งวั น ที่ 14–21 พฤษภาคม 2564 ลงพื้ น ที่ 3 จุ ด ได้ แ ก่ 1) โรงเรี ย นวั ด คลองเตย
2) ลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 และ 3) สนามฟุตซอล โกดัง สเตเดี้ยม
(คลองเตย) มีประชาชนได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น 20,331 ราย

(๒) โครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล หอการค้าไทย และสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เริม่ ฉีดวัคซีนตัง้ แต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม–31 ธันวาคม 2564 สำ�หรับหน่วยบริการนีต้ อ้ งการพยาบาลอาสาเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ 48–50 คน/วัน มีพยาบาลอาสาลงทะเบียนในระบบ
●●Phase 1 ระหว่างวันที่ 24	พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564	
จำ�นวนทั้งสิ้น ๗๕๐ คน
●●Phase 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564	
จำ�นวนทั้งสิ้น ๓๔๕ คน
●●Phase 3 ระหว่างวันที่  ๑	 กันยายน
– 3๑ ตุลาคม 2564	
จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๓๕ คน
●●Phase 4 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564	
จำ�นวนทั้งสิ้น  ๗๓ คน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 2564)
(๓) ความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHOSNET
●●UHOSNET ประสานขออาสาสมัครพยาบาล ICU–COVID เพือ
่ ช่วยปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ยโควิดวิกฤต
ณ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สภาการพยาบาล จัดส่งพยาบาลอาสาสมัคร
ICU–COVID จำ�นวน 7 คนร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 (อาสาสมัครพยาบาล
ICU–COVID ลงชื่อไว้มีจำ�นวน 117 คน)
●●U HOSNET ประสานขอพยาบาลอาสาสมั ค รให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 สำ � หรั บ ประชาชน
ณ สถานบริการนอกโรงพยาบาล เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน ถึง 30 ธันวาคม 2564 ซึง่ หน่วยบริการนี้
ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 6-10 คน/วัน มีพยาบาลอาสาลงทะเบียนในระบบ
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Phase 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน–30 มิถุนายน 2564	
●●Phase 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2564	
●●Phase 3 ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน–3๑ ตุลาคม 2564		
●●Phase 4 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–31 ธันวาคม 2564	
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 2564)
●●

จำ�นวนทั้งสิ้น 10๒ คน
จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๕๕ คน
จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๐๔ คน
จำ�นวนทั้งสิ้น   ๔๒ คน

(๔) ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
นายกสภาการพยาบาล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำ�นวยการบริหารศูนย์วัคซีน
กลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการดำ�เนินงานศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุข
โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 แก่ประชาชน ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิด
ให้บริการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอการสนับสนุนจากสภาการพยาบาล
ทำ�การสำ�รวจเพือ่ รับสมัครพยาบาลทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างพนักงานราชการพิเศษ ระยะเวลาการทำ�งาน 1 ปี
เพื่อให้มีจำ�นวนพยาบาลเพียงพอที่จะขยายพื้นที่และจำ�นวนเตียงให้บริการผู้ป่วย
ความร่ ว มมื อ กั บ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ขอการสนั บ สนุ น จาก
สภาการพยาบาล จัดทำ�หลักสูตรอบรมระยะสั้นเพิ่มพูนทักษะเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เตรียมความรู้เฉพาะ
ให้พยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิดทุกระดับอาการ และพิจารณาอนุญาตให้พยาบาลชาวต่างชาติ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชัว่ คราวในประเทศไทยได้ ในกรณีทพ่ี ยาบาลชาวต่างชาติเป็นอาสาสมัครดูแลผูป้ ว่ ยโควิด
และการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

138

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

(๕) ความร่วมมือกับภาคเอกชน
บริษัทธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ขอการสนับสนุนพยาบาลอาสาสมัครที่มีประสบการณ์
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต (ICU) ไปปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ที่ มี อ าการกึ่ ง วิ ก ฤต และถึ ง ขั้ น วิ ก ฤต
(โซนสีเหลือง–สีแดง) ณ โรงพยาบาลสนามราชพิพฒ
ั น์ โรงพยาบาลสนามผูส้ งู อายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสนาม
มณฑลทหารบกที่ 11 แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของบริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
กับกรุงเทพมหานคร ในการจัดตัง้ โรงพยาบาลสนามเพิม่ เติม เพือ่ ขยายเตียงรองรับผูป้ ว่ ยโควิด-19 สีแดง อีกจำ�นวน
40 เตียง และผูป้ ว่ ยสีเหลือง จำ�นวน 150 เตียง สภาการพยาบาลจัดส่งพยาบาลอาสาสมัคร ICU–COVID ปฏิบตั งิ าน
หน้าที่ Manager/Incharge จำ�นวน 3 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
(๖) ความร่วมมือกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอรับการสนับสนุนพยาบาลอาสาสมัครดูแลผูป้ ว่ ยโควิดสีเขียว
รูปแบบ Home Isolation สภาการพยาบาลจัดส่งรายชือ่ พยาบาลอาสาสมัครดูแลผูป้ ว่ ย Home Isolation จำ�นวน
56 คน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
๒. การดู แลผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์

2.1 นายกสภาการพยาบาลขออั ญ เชิ ญ สำ � เนาหนั ง สื อ ลายพระหั ต ถ์ ข อขอบใจและเป็ น กำ � ลั ง ใจให้
แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
นายกสภาการพยาบาล คณะกรรมการสภาการพยาบาล และผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทุกคน รูส้ กึ สำ�นึกในพระกรุณาธิคณ
ุ อันล้นพ้น ยังความปลืม้ ปีตแิ ละเป็นกำ�ลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ
และอดทน เพือ่ ให้การพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยในทุกระยะของการเจ็บป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ให้กับผู้ป่วยและประชาชน

รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔ สภาการพยาบาล

139

Annual Report 2021
Thailand Nursing and Midwifery Council

2.2 โครงการจัดหาวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
สภาการพยาบาลได้ ดำ � เนิ น การสำ � รวจความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทยี่ งั ไม่เคยได้รบั วัคซีนเลย และประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูล
ใน Google Forms จำ�นวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปิดให้ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน จำ�นวน 1,559 คน รวมกับผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในโครงการ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจสูภ้ ยั โควิด-19 จำ�นวน 185 คน รวมมีผปู้ ระสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน จำ�นวน 1,744 คน
ได้รับวัคซีน จำ�นวน 1,415 คน
ครั้งที่ 2 เปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการศูนย์วัคซีนอาสาร่วมใจ สำ�รวจความต้องการรับวัคซีน
Phase 1 เมื่อวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2564 โดยกำ�หนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่
ประสงค์รบั การฉีดวัคซีน มารับการฉีดวัคซีน ณ อาคารสภาวิชาชีพ มีผแู้ จ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน จำ�นวน 204 คน
แต่โครงการยกเลิก เนื่องจากไม่มีวัคซีน ภายหลังได้โอนสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งหมด ไปรับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 3 นายกสภาการพยาบาลมีความห่วงใยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยัง
ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้นำ�ความห่วงใยนี้หารือกับนายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ จึงได้รับพระเมตตาจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานวัคซีนให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและประสงค์จะรับวัคซีนซิโนฟาร์ม
สภาการพยาบาล ได้เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 มีผลู้ งทะเบียน
ขอรับวัคซีนมา จำ�นวน 9,103 คน ตรวจสอบข้อมูลพบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทีใ่ บอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ยังไม่หมดอายุ และยังไม่เคยได้รบั วัคซีน จำ�นวน 9,038 คน ส่งรายชือ่ ให้ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน มีพยาบาลเข้ารับการฉีดวัคซีนจำ�นวน 5,692 ราย
2.3 สภาการพยาบาลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแถลงการณ์ขอให้
คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด–19
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมกับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร อันประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
องค์การเภสัชกรรม แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำ�บัด
ร่วมประกาศแถลงการณ์เรือ่ ง “ขอให้คมุ้ ครองผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานการณ์โควิด–19” เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข
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กระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเห็นพ้องกันว่า
โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง ที่มีผลกระทบในวงกว้างทุกมิติ
ทำ�ให้มีผู้คนเจ็บป่วยจำ�นวนมาก และบางครอบครัวต้องสูญเสียบุคคล
อันเป็นทีร่ กั ระบบสาธารณสุขของไทยได้ตอ่ สูก้ บั โรคนีม้ านานเกือบ 2 ปี
ด้วยสรรพกำ�ลังทัง้ ภาครัฐ เอกชน จิตอาสา ประชาสังคม และประชาชน
ด้วยสถานการณ์ทุกด้านที่มีความเร่งด่วน ต้องการความร่วมมือร่วมใจ
ในการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลในทุกวิถีทางที่จะกระทำ�ได้
รวมทัง้ การจัดหายา เวชภัณฑ์ และวัคซีน ซึง่ การตัดสินใจและการทำ�งาน
ในภาวะเร่งด่วน รวมทั้งมีข้อจำ�กัดในเรื่องขององค์ความรู้และทรัพยากร
อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั งิ าน
โดยสุจริตใจได้
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
เสนอให้รัฐบาลพิจารณาดำ�เนินการหามาตรการในการปกป้องคุ้มครอง
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ตลอดจนนักวิชาการต่าง ๆ เพือ่ ลดความวิตกกังวล และสร้าง
ความมั่นใจในการทำ�งานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๓. การสนั บสนุ นเตรียมความพร้ อมและพั ฒนาทั กษะในการปฏิบั ติงานของ
ผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ เพื่อให้ บริการที่มีมาตรฐาน
และปลอดภั ย

๓.๑ จัดทำ�ประกาศและคลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ป ระกาศสภาการพยาบาล เรื่องแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covid-19%20Vaccine.pdf

●●

ค ลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพือ่ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 
https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0

●●
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๓.๒ จัดทำ�ประกาศและคลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อการฉีดวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แ นวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียม
วัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด–19
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Vaccine-Multiple%20Dose.pdf

●●

ค ลิ ป วิ ดี โ อแนวปฏิ บั ติ สำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
เพื่อการเตรียมวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด–19
https://www.youtube.com/watch?v=hfGxKz7oXnY

●●

3.3 การพัฒนาระบบการพยาบาล การอบรมระยะสัน้ และการจัดอัตรากำ�ลังพยาบาลเพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ย
โควิด–19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นรุนแรงในประเทศไทย
สภาการพยาบาลจึงเห็นสมควรกำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�ระบบการพยาบาล การอบรมระยะสัน้ และการจัดอัตรากำ�ลัง
เพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 เพื่อทำ�หน้าที่จัดระบบการพยาบาล การจัดอัตรากำ�ลัง และจัดทำ�หลักสูตรระยะสั้น
ในการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 โดยได้จัดทำ�หลักสูตรการอบรมระยะสั้นเร่งด่วนต้นแบบ การกำ�หนดอัตรากำ�ลัง
และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 ดังนี้
(1) หลักสูตรการอบรมระยะสั้นและการจัดอัตรากำ�ลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด–19
●●การแบ่งระดับอาการความรุนแรงของผู้ป่วยโควิด–19
●●อัตรากำ�ลังทีมการพยาบาลและฝ่ายสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 กลุ่มต่าง ๆ
●●ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโควิด–19 กลุ่มต่าง ๆ
(2) หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด–19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง
(Home Isolation/Community Isolation/ Hospitel /โรงพยาบาลสนาม) ระยะเวลา
การอบรม 1 วัน
(3) หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด–19 ใน Cohort ward สำ�หรับหอผู้ป่วย
Cohort ward ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
(4) หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด–19 ในระยะวิกฤต ระยะเวลา
การอบรม 5 วัน
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม
และ Hospitel
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มี
การแพร่ระบาดไปทั่วโลกในหลายประเทศ ในประเทศไทยเริ่มมีการพบการติดเชื้อตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณสุขเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบบริการสาธารณสุขตามแนววิถีใหม่ จนถึงปี พ.ศ. 2564 เริ่มมีรายงานการระบาดและการกลายพันธุ์ ทำ�ให้
มีการกระจายของเชือ้ โรคอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งขาดเครือ่ งมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำ�นวนเตียง
เพื่อรองรับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
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สภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงปัญหาของระบบบริการสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉินนี้เป็นอย่างดี
จึงได้มกี ารศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel โดยเชิญ
ผู้ทรงวุฒิ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และผู้รับผิดชอบบริหารอัตรากำ�ลังในโรงพยาบาล ร่วมหารือและศึกษารูปแบบ
ของโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เพือ่ สนับสนุนการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบตั ิ
การในโรงพยาบาลสนาม การปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าวต้องอาศัยทักษะเชิงวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง เป็นการปฏิบตั งิ านทีย่ ากมากในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัย รวมทัง้ ต้องป้องกัน
ตนเองต่อการได้รบั เชือ้ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ส่งผลต่อภาวะกดดันทางด้านจิตใจและสังคมของพยาบาลวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป
3.5 ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)
ตามที่สภาการพยาบาลได้ประกาศรับสมัครพยาบาลอาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 สำ�หรับประชาชน ณ สถานบริการนอกโรงพยาบาลนั้น พยาบาลอาสาสมัครผู้ทำ�หน้าที่
ฉีดวัคซีนดังกล่าวจะได้รบั หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ งฯ รายละเอียดตามประกาศสภาการพยาบาล
https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/AN_CNEU%20COVID-19.pdf
3.6 แถลงการณ์สภาการพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด–19
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำ�ให้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา
ต้องเผชิญกับภาระงานหนักอย่างต่อเนือ่ ง และยาวนาน ขาดอัตรากำ�ลัง มีความเครียด มีความกดดันและความเสีย่ งสูง
บุคลากรมีการติดเชือ้ เพิม่ สูงขึน้ และถึงขัน้ เสียชีวติ จากการปฏิบตั หิ น้าที่ และจากสถิตพิ บว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์มีการติดเชื้อเกินกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรที่ติดเชื้อทั้งหมด
สภาการพยาบาล ในฐานะผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ออกประกาศ
สภาการพยาบาลเรือ่ งแถลงการณ์สภาการพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด–19 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
2564 ดังนี้
1. สภาการพยาบาลในนามของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะให้ความร่วมมือ
กับรัฐในการปฏิบัติเพื่อต่อสู้ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด–๑๙ อย่างเต็มความสามารถ
2. สภาการพยาบาลสนับสนุนให้มีการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงให้เพียงพอโดยเร็วที่สุด
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคน
3. สภาการพยาบาลสนับสนุนให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ สถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
ให้เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงสุดให้เหมาะสม
และปลอดภัย
4. สภาการพยาบาลสนับสนุนรัฐบาลให้มีการบริหารอัตรากำ�ลังในทีมการดูแลผู้ป่วยโควิด–19
โดยเพิม่ จำ�นวนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสาขาอืน่ ๆ ร่วมปฏิบตั ชิ ว่ ยงานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ การดูแล
ผู้ป่วยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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5. สภาการพยาบาลสนับสนุนให้มรี ะบบการแยกกักตัวทีบ่ า้ น (Home Isolation) โดยมีบคุ ลากร
สุขภาพให้คำ�ปรึกษา และติดตามอาการการเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคลเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
6. สภาการพยาบาลสนับสนุนให้ประชาชนในทุกภาคส่วนร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด
3.7 นายกสภาการพยาบาลร่วมแถลงความสำ�เร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” และ
รับโล่ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ระลอกใหม่
ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและมีจำ�นวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก จำ�เป็นต้องเร่งดำ�เนินการให้ประชาชนได้รับ
การฉีดวัคซีนอย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุม่ เสีย่ งและในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่ระบาด และเพือ่ ให้การกระจาย
วัคซีนไปถึงประชาชนกลุม่ เสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็วทีส่ ดุ
จึงเกิดความร่วมมือโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ขึ้นระหว่าง กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย
สภาการพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน
นอกโรงพยาบาลและเปิดให้บริการจำ�นวน 25 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม-15 พฤศจิกายน 2564 กระจาย
ครอบคลุมทัว่ พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ลดความแออัดในสถานพยาบาล และเป็นส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมให้เกิดภูมคิ มุ้ กันหมู่
ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยสภาการพยาบาลได้ร่วมส่งพยาบาลอาสาสมัครไปร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตามการร้องขอของ
กรุ ง เทพมหานคร ตลอดโครงการ ณ หน่ ว ยความร่ ว มมื อ บริ ก ารวั ค ซี น โควิ ด -19 ระหว่ า งกรุ ง เทพมหานคร
สภาการพยาบาล หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ บริษทั ปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน) (SCG)
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร และหน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร
สภาการพยาบาล หอการค้าไทย เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ลาดพร้าว Sky Hall ชัน้ 3 กรุงเทพมหานคร รวม 25 ศูนย์ ได้ด�ำ เนินการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,089,060 โดส
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รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมงานแถลงความสำ�เร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ
ปลอดภัย” ซึง่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล และภาคีเครือข่าย เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ให้ได้รบั การฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง
โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมกันนี้นายกสภาการพยาบาล
และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเครือข่าย 60 หน่วยงาน ร่วมรับโล่แสดงความขอบคุณในฐานะหน่วยงานพันธมิตร
ผูใ้ ห้การสนับสนุนโครงการ เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
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รายงานประจ� ำปี ๒๕๖๔
จัดพิมพ์โดย:
		
		
		
		

สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0–2596–7500 โทรสาร 0–2589–7121

คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 25๖๔
1. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร
3. รองศาสตราจารย์สุปราณี
4. นางนวลขนิษฐ์
5. นางพรวลัย
6. นางสาวยอดขวัญ
7. นางสาวจนัญญา
8. นางสาวนฤมล
9. นางสาวจันทร์ทิมา
10. นางพรทิพย์
11. นางอภิญญา
จำ�นวนพิมพ์

1,000 เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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
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ผู้ทำ�งานและเลขานุการ
ผู้ทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ

สภาการพยาบาล
อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
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