จดหมายข่ า ว

สภาการพยาบาล
Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter
ปี ที่ 21 ฉบับ ที่ 1 ประจาเดื อ นมกราคม - กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 http: // www.tnmc.or.th ISSN 2586 - 9922 (ออนไลน์)

บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากล อานาจคุณพระศาสดาทุกพระองค์ พระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์
ไทยทุกพระองค์ ได้โปรดอานวยพรและคุม้ ครองให้ทกุ ท่านและครอบครัว ประสบแต่สงิ่ ที่
ดีงาม มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง พรัง่ พร้อมด้วยธนสารสมบัติ สมหวังในสิง่ ที่
ปรารถนาตลอดไป

จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2562 ได้ตีพิมพ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของสภาการพยาบาลที่
น่าสนใจ สาหรับเนื้อหาในฉบับนี้ เน้นกรณีการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ซึ่งผู้กระทามีความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง และมีความผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ต้องถูกลงโทษ สาหรับผู้ที่
ไม่ใช่พยาบาล แต่ปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นาไปใช้สมัครทางาน
ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เมื่อถูกจับได้ นอกจากต้องโทษจาคุกแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สภาการพยาบาล
อีกด้วย ขอให้พี่ เพื่อน และน้อง ดูแลให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของตนเองเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คือไม่หมดอายุ
และช่วยกันดูแลมิให้มีผู้ที่ไม่ใช่พยาบาลปลอมแปลงและใช้ใบอนุญาตแสดงตนเป็นพยาบาลโดยไม่มีสิทธิ หากมี
ข้อสงสัย ขอให้แจ้งสภาการพยาบาลเพื่อดาเนินการต่อไป
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่

ฉบับนี้มีอะไร
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
สภาการพยาบาล นาโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจา
สภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ และคณาจารย์ตัวแทนจากสภาการพยาบาล เข้าร่วม
พิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมราลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัล ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิว าสราชนครินทร์ต่อวิช าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จั ดโดยมูล นิ ธิแพทย์ อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูล นิธิ พอ.สว.
เป็ น ประธานในพิ ธี เมื่ อ วั น ที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่ ง เป็ น วั น คล้ า ยวั น สิ้ น พระชนม์
ณ ห้องประชุมใหญ่ สานักงานมูลนิธิ พอ.สว.
นายกสภาการพยาบาล และคณะ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ตามที่ ส านั กพระราชวังออกแถลงการณ์เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อ ง สมเด็จ พระเจ้า ลู กเธอ เจ้าฟ้ าจุฬ าภรณ
วลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี เสด็ จ ไปรั บ การถวายการรั ก ษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี สภาการพยาบาล น าโดย
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 เลขาธิการสภาการพยาบาล และคณะ
ผู้ บ ริ ห ารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายกสภาการพยาบาล และคณะ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ตามที่สานักพระราชวังออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปรับการรักษาพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกาลังอย่างฉับพลัน
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สภาการพยาบาล นาโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 เลขาธิ ก ารสภาการพยาบาล และคณะผู้ บริ หารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ทั่ ว ประเทศ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายแจกั น ดอกไม้
หน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร และทรงมี พ ระพลานามั ย สมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง ด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี แ ละส านึ ก ในพระกรุ ณาธิ คุ ณ เมื่ อ วั น ที่
7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข

เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 นายกสภาการพยาบาล พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ บ ริ ห ารสภาการพยาบาล เข้ า อวยพร
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข เนื่ อ งในโอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ 2562 ณ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
สภาการพยาบาลจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care สาธิตการใช้โปรแกรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล

สภาการพยาบาลจั ด บรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ Trend Care ซึ่ ง เป็ น การสาธิ ต การใช้ โ ปรแกรมข้ อ มู ล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ การบริห ารจั ด การโรงพยาบาล และฝ่ า ยการพยาบาลให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยได้ รับ เกี ยรติจาก Miss Cherrie Lowe ผู้ บริ หารจาก Trend Care Systems Pty Ltd ประเทศออสเตรเลี ย
เป็นวิทยากรบรรยาย ด้วยสภาการพยาบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
การบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้บริหารการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
พยาบาล เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของการบริ ห ารจั ด การแนวใหม่ โดยมี ร องศาสตราจารย์ สุ ป านี เสนาดิ สั ย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การบรรยาย ณ ห้ อ งประชุ ม ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง สภาการพยาบาล เมื่ อ วั น ที่
13 กุมภาพันธ์ 2562
เชิญผู้สนใจสมัครวารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจยั
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับภาษาไทย มีกาหนดออกปีละ 4 เล่ม โดยมีอตั รา
ค่าสมาชิก 1 ปี 500 บาท, 3 ปี 1,200 บาท และจาหน่ายปลีกราคาเล่มละ 150 บาท
ท่านผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล และ
แบบฟอร์มชาระเงินทางธนาคาร ได้ท่เี ว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่.ี .. โทรศัพท์ 02-596-7526
โทรสาร 02-589-7121
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พยาบาลปลอม : กรณีการชดใช้ค่าเสียหายแก่สภาการพยาบาล
ข้อเท็จจริง
จ้าเลยท้าการปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และน้าไปใช้สมัคร
ท้างานในต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หัวหน้าพยาบาลได้ส่งใบอนุญาตปลอมของ
จ้าเลยมาให้สภาการพยาบาลตรวจสอบ และรับรองความถูกต้อง เนื่องจากสงสัยในความสามารถของ
จ้าเลยเมื่อให้ทดลองปฏิบัตงิ านในต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จากการตรวจสอบของสภาการพยาบาลพบว่ า ใบอนุ ญ าตของจ้ า เลยที่ น้ า ไปใช้ ป ระกอบ
การสมัครงานเป็นใบอนุญาตปลอมที่จ้าเลยได้ท้าขึ้น เพื่อแสดงให้กับบุคคลภายนอกว่าจ้าเลยมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จ้าเลยถูกจับกุมโดยพนักงานสอบสวน และสารภาพว่าส้าเร็จการศึกษา
หลักสูตรผู้ดูแล จ้าเลยมิได้ส้าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตแต่อย่างใด ใบอนุญาตที่จ้าเลยใช้
ประกอบการสมัครงานเป็นใบอนุญาตปลอมที่จ้าเลยได้ท้าขึ้นเอง
จ้าเลยถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องในข้อหาปลอมและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
อันเป็นเอกสารสิทธิของสภาการพยาบาล และแสดงตนเป็นพยาบาลโดยไม่มีสทิ ธิ
การชดใช้ค่าเสียหาย
ศาลได้พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสภาการพยาบาลในการกระท้าของจ้าเลย การลักลอบ
ปลอมแปลงและใช้ใ บอนุญ าตปลอมแสดงตนเป็ น พยาบาลเพื่อ ให้บ ริ การกับ ผู้ รับ บริก าร นอกจาก
ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารจะไม่ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย แล้ ว สภาการพยาบาลในฐานะผู้ ใ ห้ ใ บอนุ ญ าต
ย่อมได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์วิชาชีพ ศาลก้าหนดให้จ้าเลยชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับสภาการพยาบาล 50,000 บาท
คดีอาญาข้างต้น การลักลอบปลอมแปลงและใช้ใบอนุญาตปลอม เพื่อลักลอบประกอบวิชาชีพ
ของพยาบาลปลอม นอกจากโทษจ้าคุกแล้ว ศาลได้ก้าหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สภาการพยาบาล
หรือเจ้าของใบอนุญาตตัวจริงที่ถูกพยาบาลปลอมน้าไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายด้วย
“การแจ้งเบาะแสพยาบาลปลอม ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า นาใบอนุญาตปลอมไปใช้ที่ไหน
และหน่วยงานที่พยาบาลปลอมนาใบอนุญาตปลอมไปใช้ต้องให้ความร่วมมือในการจับกุม”
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กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: ปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ใบอนุญาต
ด้ ว ยสภาการพยาบาลได้ รั บ หนั ง สื อ จากบริ ษั ท ผลิ ต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ตรวจสอบใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่สมัครเข้าทางานเป็นพยาบาล
ประจ าห้ อ งปฐมพยาบาลของบริ ษั ท จากการตรวจสอบ
ฐานข้อมูล ทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาล พบว่า ส าเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของพยาบาลวิชาชีพผู้นั้น ไม่ตรง
กับฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาล ดังนี้ ครั้ง ที่
ต่ออายุ ใบอนุญ าตฯ ปี ที่ออกใบอนุญ าตฯ และปีที่ห มดอายุ
ลายเซ็ น นายกสภาการพยาบาลและลายเซ็ น เลขาธิ ก าร
สภาการพยาบาล ไม่สัมพันธ์กับช่วงวาระที่ดารงตาแหน่ง

ปัจจัยส่งเสริม ประเด็นเชิงจริยธรรม
1) ขาดความซื่ อสั ตย์ ความรับ ผิด ชอบต่อ ตนเองและ
วิชาชีพ
2) แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สาหรับตนเอง
ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
1) ความผิดต่อกฎหมายอาญา
1.1) ฐานปลอมแปลงเอกสาร มาตรา 264
“ผู้ ใ ดทาเอกสารปลอมขึ้ น ทั้ ง ฉบั บ หรื อ แต่ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใด
เติ ม หรื อ ตั ด ทอนข้ อ ความ หรื อ แก้ ไ ขด้ ว ยประการใด ๆ ใน
เอกสารที่แท้จ ริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อ
ปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่า จะเกิดความเสีย หายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทาเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่า
เป็ น เอกสารที่ แ ท้ จ ริ ง ผู้ นั้ น กระท าความผิ ด ฐานปลอม
เอกสารต้อ งระวางโทษจาคุก ไม่เ กิน สามปี หรือ ปรั บไม่ เกิ น
หกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ชั้ น สอบสวนจริ ย ธรรม พยาบาลวิ ช าชี พ ยอมรั บ ว่ า
ใบอนุญาตฯ ไม่ตรงตามฐานข้อมูล จริง ใบอนุญ าตฯ ปลอม
ตนได้ รั บ มาจากบริ ษั ท ผู้ จั ด หาพยาบาลไปประจ าห้ อ ง
ปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นการสมัครทางานในระบบออนไลน์ โดย
ตนได้ ส่ ง ใบอนุ ญ าตฯ ที่ ห มดอายุ แ ล้ ว ไปให้ บ ริ ษั ท ดั ง กล่ า ว
เมื่อบริษัทได้ทาการปลอมแปลงแล้ว บริษัทจะส่งกลับมาให้
ตนรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วนาไปใช้รายงานตัวเมื่อต้องเข้า
ไปปฏิ บั ติ ง านเป็ น พยาบาลประจ าห้ อ งปฐมพยาบาล ซึ่ ง
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือ
รวมทั้งบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้ด้วย
วัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
พยาบาลวิ ช าชี พ ยอมรั บ ว่ า มิ ไ ด้ ต่ อ ใบอนุ ญ าตฯ ให้ หรื อ โดยฝ่ า ฝื น คาสั่ ง ของผู้ อื่ น นั้ น ถ้ า ได้ ก ระทาเพื่ อ น าเอา
เป็ น ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ ยาบาลไประยะ เอกสารนั้นไปใช้ในกิจ การที่อาจเกิดเสี ย หายแก่ ผู้ห นึ่ง ผู้ใ ด
หนึ่ง โดยไปทาธุรกิจ ส่วนตัว แต่ไ ม่ประสบความสาเร็จ และ หรือประชาชน ให้ถือว่า ผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษ
เห็นประกาศรับพยาบาลประจาห้องปฐมพยาบาลแล้วสนใจ เช่นเดียวกัน"
1.2) ฐานใช้เ อกสารปลอม มาตรา 268 ผู้ ใ ด
ที่จะทางานดังกล่าว จึง สมัครเข้าทางานและใช้ใบอนุญ าตฯ
ใช้ ห รื อ อ้ า งเอกสารอั น เกิ ด จากกระทาความผิ ด ตามมาตรา
ปลอมเข้าไปรายงานตัวเพื่อการทางาน
264.... ในประการที่ น่ า จะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ อื่ น หรื อ
วิเคราะห์กรณี
ประชาชน ต้องระวางโทษ
สาเหตุ
1) ความเดื อ ดร้ อ นทางด้ า นเศรษฐกิ จ จากธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ประเด็นเชิงจริยธรรม
1. ดารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อ
ประสบความสาเร็จ ทาให้จาเป็นต้องกลับมาปฏิบัติงานเป็น
พยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพเดิมของตนเอง
กฎหมายบ้านเมือง
2) ขาดความซื่อสัต ย์ต่ อตนเอง ข้อกล่าวอ้า งว่า ไม่ไ ด้
2. ไม่ประพฤติหรือกระทาการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้
เป็นผู้ แก้ไขใบอนุญาตฯ เอง แต่การที่ตนเองยอมรับและลง เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ”
ลายมื อ ชื่อ รั บรองความถูก ต้ องในใบอนุ ญ าตฯ ปลอม ย่ อ ม
แสดงให้ เห็ น ถึง การขาดความซื่อ สั ตย์ แ ละความรับ ผิ ดชอบ
ต่อการกระทาผิด
....อ่านต่อหน้า 7
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ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน
การกระทาความผิด จริ ย ธรรมแห่ง วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ์ หมวดที่ 1 บททั่ ว ไป ข้ อ 4 “ผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพ ย่อมดารงตนให้ สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพ
ต่อกฎหมายบ้ านเมือง” และ ข้อ 6 “ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ย่อม
ไม่ประพฤติหรื อกระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุให้ เสื่ อมเสี ย
เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ” อั น เป็ น การประพฤติ ผิ ด จริ ย ธรรม
แห่งวิชาชีพ ตามข้อบังคับ สภาการพยาบาล ว่าด้ว ยการรักษา
จริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
พ.ศ. 2550 เห็นควรลงโทษพักใช้ ใบอนุญาตประกอบวิ ช าชี พ
เป็นเวลาสามเดือน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยให้ ลงโทษพักใช้
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
ของพยาบาลวิ ช าชีพ เป็น ระยะเวลาสามเดื อน อาศั ยอานาจ
ตามมาตรา 41 วรรคสาม (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ทั้ ง นี้ การพั ก ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ์ จ ะด าเนิ น การหลั ง จากพยาบาลวิ ช าชี พ
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า สอบเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ ใหม่ และ
สอบผ่านได้รับใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว.

รักบริสุทธิ์: อารมณ์ท่ปี ราศจากทุกข์โทมนัส
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเข้าใจว่า "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์" มิได้หมายความว่าพระองค์ทรงปฏิเสธ
ความรัก มองโลกในแง่ร้าย แต่เพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่า โลกเป็นอนิจจัง มีการพลัดพรากหล่นหายไปจากกันได้
เมื่อเรารัก สิ่งใด หากสิ่งนั้นหลุ ด มือเราไป เราก็ เ ป็นทุกข์ เพีย งสร้อยคอถูก ขโมยไป เราก็ เสีย ใจไปหลายเดือน
นับประสาอะไรกับการต้องสูญเสียสิ่งอื่นที่มากกว่า
พระองค์จึงทรงสอนให้มีสติในรัก แม้จ ะเป็น รัก ที่บ ริสุท ธิ์เ ช่น รัก ของพ่อ แม่ลูก ก็ต าม ทุก อย่า งล้ว นแฝงไว้
ด้วยการพลัดพรากทั้งสิน้ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ จึงเป็นอมตวาจาที่ไม่มที างคัดค้านได้
ขอให้เราทั้งหลายมาทาความเข้าใจในคาว่า "รัก" จะเป็นรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของพ่อแม่ลูกก็ตาม หรือเป็นรัก ที่
ร้อนแรง หรือร้อนรนก็ตาม เราต้องตามให้ทัน อารมณ์รักมักเป็นอารมณ์สุดโต่ง เป็นอารมณ์ที่อยู่เหนือความเป็นจริง
ขอให้พิจารณาให้ดีวา่ ทุกครั้งที่เรารักใครหรือรักอะไร อารมณ์เราจะเบิกบาน ชื่นบาน ตัวเบา วาบหวิวผิดปกติ เป็น
อารมณ์ ดี ใ จที่ ไ ด้ ม าเหมื อ นได้ ค รอบครองอะไรไว้ เหมื อ นมี ทิ พ ยสมบั ติ อ ยู่ กั บ เรา แต่ ไ ม่ รู้ ตั ว เหมื อ นกั น ว่ า ได้ อ ะไรมา
ครอบครองอะไรไว้ ต่อเมื่อสิ่งนั้นหลุดลอยไปจึงฟื้นสติขนึ้ มาได้ เสียใจ โศกเศร้า พิไรราพัน อาลัยอาวรณ์ อารมณ์รักสุดโต่ง
อย่างนี้ท่านจึงบอกว่า รักมากทุกข์มาก ทุกข์เพราะตามอารมณ์ของตัวเองไม่ทัน
บทความโดย: พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชชฺโช)
จาก: หนังสือรวบรวมคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เผยแพร่เป็นธรรมทาน
"ความจริง เกี่ยวกับ ความรัก ความโกรธ และความเมตตา"
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
โครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความเห็นผู้ให้บริการ(วิชาชีพพยาบาล)
ตามมาตรา 18(13) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562

การประชุมการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรมั ย์
(21-22 มกราคม 2562)

การประชุมการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า แกรนด์ จ.นครปฐม
(11-12 กุมภาพันธ์ 2562)

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานพิธเี ปิดการประชุมการสือ่ สารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผูใ้ ห้บริการตาม
มาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562 ครัง้ ที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรรี มั ย์
และครัง้ ที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ มีภารกิจในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมขององค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ และจากพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา18(13)
กาหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการรับฟังความเห็นโดยทัว่ ไปจากผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการเป็นประจาทุกปี โดยมุง่ ทีห่ น่วยบริการ
ทีม่ ปี ญั หา สาหรับปี 2561-2562 เน้นกลุม่ พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในห้องอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ และพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในประเด็นเฉพาะการคุม้ ครองสิทธิผ์ ใู้ ห้บริการ มาตรา 18(4) และผูร้ บั บริการ มาตรา 41 ได้แก่ การบริการ
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต รองรับนโยบาย UCEP /ประเด็นการบริการผูป้ ว่ ยด้านสูตกิ รรม รวมทัง้ การสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมทิ เี่ ชือ่ มโยงกลไกคลินกิ
หมอครอบครัว (PCC) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ชีแ้ จง สือ่ สารข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และเพือ่ สร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในการนีน้ ายกสภาการพยาบาลได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และ “สถานการณ์การปฏิรูประบบการบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิ : การจัดภารกิจทีไ่ ด้มาตรฐานและคุม้ ค่าของพยาบาลและทีมหมอครอบครัว” พร้อมทีมวิทยากร
ร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ “การปฏิรปู ระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน : ภาคีเครือข่าย ฐานบริการ
ภารกิจพยาบาลและทีมเพือ่ การเข้าถึงมาตรฐานบริการของผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน” โดย รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 “สถานการณ์การผดุงครรภ์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ”
โดย รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต ทีป่ รึกษาสภาการพยาบาล และคุณมยุรี สุขปุ ญั ญารัตน์ ผูแ้ ทนสภาการพยาบาล ร่วมกับการบรรยายของวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูบ้ ริหารจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นอกจากนีม้ กี ารทากิจกรรมกลุม่ เพือ่ รวบรวมประเด็นบทบาทพยาบาล
ฉุกเฉิน/ปฐมภูม/ิ ผดุงครรภ์กบั ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอในการบริหารจัดการ
กองทุน การก าหนดนโยบาย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี
คุณกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ คุณวิทย์ มงคลวิสทุ ธิ์ กรรมการสภาการพยาบาล
และทีม นางนวลขนิษฐ์ ลิขติ ลือชา ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภาการพยาบาล และ
คุณโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ เป็นวิทยากรกลุม่ โดยมีสมาชิกสภาการพยาบาลให้
ความสนใจเข้าร่วมประชุมทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ จ านวน 259 คน และจังหวัด
นครปฐม จานวน 261 คน
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ นานักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาลั ย เซ็ น หลุ ย ส์ น าโดย ผศ.ดร.จิ น ตนา อาจสั น เที๊ ย ะ
นานัก ศึก ษาพยาบาลศาสตร์ ตามโครงการแลกเปลี่ ย นนัก ศึก ษาจาก Widya Mandala และ
STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และ
หอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์
เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย ในหั ว ข้ อ “ระบบการก ากั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการพยาบาลของ
สภาการพยาบาลไทย” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นาอาจารย์พยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
เพื่ อ พั ฒ นาการพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ในกลุ่ ม ประเทศ SEARO น าอาจารย์ พ ยาบาลจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จานวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ
“บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิ ช าชี พการพยาบาลและผดุงครรภ์ และ
การจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

วพบ.กรุงเทพ (7 มกราคม)

ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
(8 กุมภาพันธ์)
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ม.สยาม (11 มกราคม)

ม.อัสสัมชัญ (17 มกราคม)

วพบ.ตารวจ (1 กุมภาพันธ์)

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน
สภาการพยาบาล เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ ข ององค์ ก รวิ ช าชี พ
การพยาบาลของไทย ภารกิ จ ของสภาการพยาบาลต่ อ การพั ฒ นาวิช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุ งครรภ์ สร้ า งความรู้ค วามเข้ าใจในวิ ช าชี พและมีความพร้ อมในการก้า วเข้ าสู่ วิช าชี พ
การพยาบาลหลังสาเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
และรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q : ขณะนี้ได้ทราบว่ามีการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีพ ยาบาลปลอมใบอนุ ญาตของตนเองและคนอื่นปลอมใบอนุ ญาตของพยาบาล อยากทราบว่า
สภาการพยาบาลจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร และสมาชิกจะช่วยอะไรสภาการพยาบาลได้บ้าง

A : สาหรับปัญหาเรื่องการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นั้น
สามารถแบ่งกลุ่มผู้ที่ปลอมแปลงงใบอนุญาตเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. พยาบาลปลอมใบอนุญาตตนเอง ปัญ หามัก จะมาจาก ลืม วัน หมดอายุ กับ เก็บ หน่ว ย
การศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ การแก้ไขวันหมดอายุในใบอนุญาต และนาไปใช้ประกอบวิชาชีพ มีความผิดตามกฎหมาย
บ้านเมือง คือ ปลอมและใช้ใบอนุญาตอันเป็นเอกสารสิทธิปลอม และมีความผิดตามข้อบังคับจริยธรรม คือ ประพฤติ
ชั่ว ไม่เ คารพกฎหมายบ้านเมืองและท าให้เ สื่อมเสียเกีย รติศัก ดิ์ของการประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาลก าหนด
แนวทาง คือ ให้สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ หลังได้ใบอนุญาตแล้วจะถูกลงโทษจริยธรรมพักใบอนุญาต 3 เดือน และ
ในช่วงที่รอสอบจะถูกย้ายหน้าที่ไปทางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วย เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
และอาจถูกสั่งให้คนื เงินค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ช่วงถือใบอนุญาตปลอมด้วย

2. การลักลอบปลอมใบอนุญาตและนาไปใช้ทางานเป็นพยาบาล จับ กุม ได้ จะถูก ด าเนิน
คดีอาญาฐานปลอมและใช้ใ บอนุญ าตซึ่งเป็นเอกสารสิท ธิป ลอม และแสดงตนเป็น พยาบาลโดยไม่มีสิท ธิถู ก เรีย ก
ค่ า เสี ย หายท าให้ เ สี ย หายด้ า นชื่ อ เสี ย ง ศาลให้ ค่ า เสี ย หายกั บ เจ้ า ของใบอนุ ญ าตตั ว จริ ง ที่ ถู ก ลั ก ลอบน าไปปลอม
ครั้งล่าสุดศาลให้สภาการพยาบาลเป็นผู้เสียหายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายด้วย
สมาชิกสามารถช่วยสภาการพยาบาลในเรื่องดังกล่าวนี้ ได้ดังนี้
กรณีพยาบาลปลอมใบอนุญาตตนเอง เป็น ความรับ ผิด ชอบของพยาบาลทุก คนที่ต ้อ ง
ตระหนักว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นสิทธิสว่ นบุคคลของเรา ซึ่งออกให้ตามกฎหมายมีอายุคราวละ 5 ปี เมื่อครบ
กาหนดต้องมีการต่ออายุโดยปฏิบัติตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ ทุกคนจึงควรต้องรู้ว่าใบอนุญาตของตนจะหมดอายุเมื่อใด
และต้องดาเนินการต่ออายุ สมาชิกทุกคนสามารถช่วยเหลือดูแลกันและกันได้โดยการให้ข้อมูลในหน่วยงานเดียวกัน
หัวหน้าพยาบาลสามารถจัดระบบเพื่อควบคุมกากับเรื่องใบอนุญาตของผู้ใต้บังคับบัญชา การกระตุ้นเตือน การจัด
โอกาสให้เข้าอบรม ประชุมวิชาการ เพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง การตักเตือนเป็นรายบุคคลเมื่อใกล้เวลา
ต้องต่อใบอนุญาตฯ
กรณี ก ารลั ก ลอบปลอมใบอนุ ญ าตและน าไปใช้ ท างานเป็ น พยาบาล ท่ า นไม่ ค วรส่ ง
ใบอนุญาตทาง Line ให้กับบุคคลที่ไม่รู้จัก และหากสงสัยและพบว่าเพื่อนร่วมงานจะเป็นพยาบาลปลอม ต้องได้สาเนา
ใบอนุญาตปลอมและสถานที่ที่นาใบอนุญาตปลอมไปใช้ด้วย จึงจะครบองค์ประกอบของการเข้าจับกุม สถานที่ทางาน
หรือที่นาใบอนุญาตปลอมไปใช้เป็นสาระสาคัญยิ่งของการเข้าจับกุม
สภาการพยาบาลใคร่แจ้งเตือนมายังสมาชิกทุก ๆ ท่านว่า การปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ เป็นความผิดทางอาญาและผิดทางจริยธรรมทางประกอบวิชาชีพ ท่านจึงกระทา
มิได้ ไม่ว่าท่านปลอมใบอนุญาตของตัวท่านเอง หรือท่านยินยอมให้ผู้อื่นนาใบอนุญาตของท่านไปคัดลอก ปลอมแปลง
เพื่อสวมสิทธิ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ตัวท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยเช่นกัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
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ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

ร.ต.อ.หญิง สุนิสา ชาลีทา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ค่ายพญาลิไท กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44

เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2561 ระหว่างที่ ร.ต.อ.หญิง สุนสิ า ชาลีทา เดินทางไปออกหน่วย
ช่วยเหลือประชาชน ในพืน้ ทีต่ า่ งอาเภอ ขณะขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนรัว้ ตะวัน อ.เมือง
จ.ยะลา พบเห็นกลุม่ คนจานวนมากกาลังมุงอยู่ บริเวณใกล้เคียงกันนัน้ พบรถจักรยานยนต์ลม้ อยู่
ยังไม่มหี น่วยแพทย์หรือรถฉุกเฉิน จึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ โดยได้ประเมินสถานการณ์
พร้อมทัง้ ปิดกัน้ บริเวณถนนให้เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย พบผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุเป็นชาย 2 คน คนแรกอายุ
ประมาณ 50 ปี นอนหลับตา บ่นว่าเจ็บบริเวณศีรษะตลอดเวลา มีสติถามตอบได้ Neuro Sign
ปกติ ชีพจรและการหายใจปกติ ตรวจร่างกายพบแผลถลอกทีบ่ ริเวณขมับขวา จานวน 2 แผล ได้
ทาการปฐมพยาบาลหยุดเลือด ไม่พบกระดูกหัก คนที่ 2 วัยรุน่ ชายอายุ ประมาณ 25 ปี รูส้ กึ ตัวดี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีแผลถลอกบริเวณหน้าจึงช่วยปิดแผล ขณะนัน้ รถพยาบาลมาถึงที่
เกิดเหตุ จึงช่วยเหลือในการนาส่งผูบ้ าดเจ็บทัง้ 2 คน ไปยังโรงพยาบาล

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางโสภา อิสระณรงค์พันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน

เมื่อวั นที่ 18 มิถุ นายน 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. นางโสภา อิสระณรงค์พันธ์ ได้เดินทางโดยเครื่องบิน
โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อไปประชุมวิชาการที่กรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางเพื่อนร่วมงานที่เดินทางไปประชุม
พร้อมกันได้สังเกตเห็นว่าพนักงานบนเครื่องไปรุมกันอยู่บริเวณแถวหน้าของตัวเครื่อง ขณะเดียวกันได้ยินเสียงประกาศ
จากสายการบินว่าต้องการความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ด้านหน้าเครื่อง จึงรีบไปยังบริเวณดังกล่าว
พร้อมทั้งแสดงตัวว่าเป็นพยาบาล ภาพที่เห็นเป็นหญิงไทยอายุประมาณ 70 ปี อยู่ในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอน ขณะที่สอบถาม
ข้อมูลอาการผู้ป่วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจชีพจรและการหายใจ ผู้ป่วยเรียกไม่รู้สึกตัว ตัวเย็น คลาพบ
ชีพจรเบาเร็ว จึงได้ทาการปฐมพยาบาลเท่าที่จะกระทาได้ภายใต้สถานการณ์คับขันนั้น โดยการจัดท่า คลายเสื้อผ้าให้
หลวม และให้ออกซิเจน canular ผูป้ ่วยเริ่มรู้สึกตัวและหายใจได้เอง พยายามดึงสายออกซิเจนออก จึงขอสลับเบาะที่นั่ง
กับผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจะได้ให้การพยาบาลและดูแลผู้ป่วยได้ใกล้ชิดตลอดทางจนกว่าจะถึงสนามบินดอนเมือง
ขณะเดียวกันก็ได้พูดคุยให้ผู้ป่วยและญาติคลายความกังวลเกี่ยวกับอาการที่เป็นอยู่ ระหว่างนั้นมีพยาบาลอีกท่านได้
แสดงตัวเข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์น้ีร่วมด้วย จากการสอบถามพบว่า ผู้ป่วยมีโรคประจาตัวหลายโรค มีถ่ายเหลวและ
ไม่ได้แจ้งบอกลูกหลานเนื่องจากเกรงว่าลูกหลานที่เดินทางมาจากต่างประเทศและวางแผนพายายไปเที่ยวจะต้องยกเลิก
การเดินทางทั้งหมดจึงอดทนไว้ไม่บอกใคร เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมืองได้เฝ้าดูแลอาการจนแน่ใจว่าปลอดภัยและ
ญาติผู้ป่วยมารับตัวไปรักษาต่อแล้วจึงเดินทางไปยังที่พักซึ่งภายหลังทราบจากญาติผู้ป่วยว่าคุณยายได้เข้านอนพักที่
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 1 วันแล้วกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านบุตรชาย
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ด้านความปลอดภัย เพือ่ พัฒนาร่างแผนปฏิบัตกิ ารดังกล่าว ซึง่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) และ
Clinical governance ของสภาการพยาบาล โดยมี ดร.ธี รพร สถิร อังกู ร
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ทัง้ นีเ้ พือ่ น าเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการขับเคลือ่ นนโยบายความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากรสาธารณสุข
ซึง่ มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสภาการพยาบาล วาระ
พ.ศ. 2561-2562 ครัง้ ที่ 3/2561 เพือ่ ติดตามผลการดาเนินงาน รวบรวมเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 7/2561 ต่อไป โดยมี ผศ.อังคณา
สริยาภรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานบริการท าความสะอาด โดยมี
นางพิชชุดา วิรชั พินทุ หัวหน้าสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน้ 2 สภาการพยาบาล
2. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน
การสอบสวน กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร. วรรณวิไล จันทราภา
3. ประชุมคณะกรรมการกากับนโยบายสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 6/2561
โดยมี รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรม ชุดที1่ เพือ่ ทาหน้าทีแ่ สวงหา
ข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสภาการพยาบาลถูกกล่าวหาว่า ประพฤติผดิ จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี
ผศ.นันทวรรณ เภาจีน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
2. ประชุ ม คณะท างานโครงการพั ฒ นานโยบายสาธารณะฯ
เพือ่ ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ครัง้ ที่ 17/2561 โดยมี
รศ.ดร.สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. คณะนักศึกษาตามโครงการแลกเปลีย่ นของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลจาก St. Luke’s International University กรุงโตเกียว ประเทศ
ญีป่ นุ่ จานวน 6 คน และจาก PAPRSB Institute of Health Science, Universiti of
Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561
1. ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565
ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาการด าเนินงานของสภาการพยาบาล อาทิ
การดาเนินการด้านจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงือ่ นไขในการประกอบอาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรวิชา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
2. ประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมทาง
การพยาบาล ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาและเตรียมการการจัดประชุม
วิชาการ 33 ปี สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็ น
ประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
3. ประชุ ม สมาพั นธ์ ส ภาวิ ชาชีพ วาระพิ เศษ ณ ห้ อ งประชุ ม
ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
7 สิงหาคม 2561 เห็นชอบและรับทราบ “ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก ฤ ษ ฎี ก า รั บ ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า พ . ศ . . . . .
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอไปตรวจสอบพร้อมกับ ร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...ที่สานัก งาน ก.พ.ร.
เสนอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า แล้ ว เสนอคณะรั ฐ มนตรี อี ก ครั้ งหนึ่ ง ” ผลของการประชุ ม
สมาพั น ธ์ โ ดยสรุ ป คื อ ให้ ท าหนั ง สื อ ขึ้ น 3 ฉบั บ ถึ ง เลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี เลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า และ
ศาสตราจารย์ กิ ต ติคุ ณ ดร.วิ ษณุ เครือ งาม เพื่ อเสนอความเห็ นและ
ขอเข้าพบ
4. นั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพธนบุรี จานวน 94 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล
เป็นวิทยากร
วันศุกร์ที่ 11 - วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุ ม คณะกรรมการโครงการพยาบาลผู้ จั ด การระบบ
สุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมการลงพื้นที่เพื่อ
ศึกษาเจาะลึกการจัดการของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการ
ดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่ประสบผลสาเร็จที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
โรงพยาบาลบางละมุ ง จังหวัดชลบุ รี และโรงพยาบาลสระบุรี จังหวั ด
สระบุรี ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุ ม คณะท างานโครงการพั ฒ นานโยบายสาธารณะฯ
ครั้งที่ 18/2561 เพื่อหารือและรับฟังความเห็นในการดาเนินการพัฒนา
ประเด็นนโยบายสาธารณะฯ จากคณะอนุกรรมการวิชาการจากสานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
....อ่านต่อหน้า 14
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วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะทางานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาล
ฉุกเฉิน ครัง้ ที่ 5/2561 เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลต่าง ๆ ใน
บริบทของการพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อสรุปและน าเสนอผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป โดยมี รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการพยาบาล ประชุมร่วมกับ ทีป่ รึกษา
ไอทีจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ ติดตามการบารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมูล ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และ
หอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รบั เกียรติจากรศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย
2. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน
การสอบสวน กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เพือ่ นาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ เป็นประธาน
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะทางานพิจารณาการจัดทาร่างประกาศสภาการพยาบาล
เรือ่ ง มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ์ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
ร่างประกาศสภาการพยาบาล เรือ่ ง มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุง
ครรภ์ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละการประชาพิจารณ์ เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั รวมทัง้ การด าเนินการเพิม่ เติมในการทบทวนหลักเกณฑ์
ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากรพยาบาล ในหน่วยบริการต่าง ๆ โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. ประชุมคณะทางานวิจยั บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลใน
การบริการระดับปฐมภูมิ ครัง้ ที่ 4/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต
หนุเจริญกุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
3. ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. คณะนักศึกษาแลกเปลีย่ นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จาก Tzu Chi University ประแทศไต้หวัน และ Faculty of Medical Science,
Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยมี
รศ..ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
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2. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
กับการด าเนินงานของสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 3/2561 โดยมี นางประภัสสร
พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
3. ประชุมคณะทางานวิจยั บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลใน
การบริการระดับปฐมภูมิ ครัง้ ที่ 4/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต
หนุเจริญกุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล
ครัง้ ที่ 7/2561 เพือ่ เตรียมการจัดประชุมวิชาการ 33 ปี สภาการพยาบาล และตรวจ
ความพร้อมของสถานทีใ่ นการจัดการประชุมวิชาการ โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. คณะข้าราชการกองทัพอากาศ น าโดย นาวาเอกพรเดชน์ คงปัน้
เข้าพบ รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 และ ผศ.อังคณา สริยา
ภรณ์ เพือ่ แสดงความขอโทษต่อการทีห่ น่วยราชการ กองบิน 604 กองทัพอากาศ
ได้จดั งานเลีย้ งรุน่ รืน่ เริง โดยมีการว่าจ้างพริตตี้ แต่งกายคล้าย/เลียนแบบพยาบาล
มาทาหน้าทีเ่ สิรฟ์ อาหาร ทัง้ นีไ้ ด้กระทาไปโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
2. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอสานวน
การสอบสวน กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เพือ่ นาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป โดยมี
พว.กรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์ เป็นประธาน
3. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล
ครัง้ ที่ 7/2561 เพือ่ เตรียมการจัดประชุมวิชาการ 33 ปี สภาการพยาบาล และตรวจ
ความพร้อมของสถานทีใ่ นการจัดการประชุมวิชาการ โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะทางานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ เพือ่ พัฒนาร่างนโยบาย
ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม
สุภาไตร
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล วาระ
พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และร่วมวางแผน
การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ
โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร
ศรีสพุ รรณ

....อ่านต่อหน้า 15
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วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. คณาจารย์และนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และ
หอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย
วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ในฐานะ
ตัวแทนของสภาการพยาบาลร่วมกับสภาวิชาชีพ 11 แห่ง แถลงข่าวในประเด็น
“(ร่าง) พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผลกระทบต่อชีวติ และสวัสดิภาพ
ของประชาชนไทย” โดยทัง้ 11 สภาวิชาชีพมีมติรว่ มกันว่า ขอคัดค้านมาตรา 64
มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 48 แห่ง (ร่าง) พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา
พ.ศ. .... ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชน
ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 กรมประชาสัมพันธ์
2. ประชุมคณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 4/2561 เพือ่ พิจารณาเรือ่ งการจัดประชุมวิชาการ ในพิธมี อบ
หนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รประจาปี 2561 ในเดือนกันยายน 2561 โดยมี รศ.ดร.เรณู
พุกบุญมี เป็นประธานณ ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. นิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ สังกัดสถาบันบรมราชชนก เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและ
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยได้รบั เกียรติจาก
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย
2. ประชุมเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล เพือ่ รับทราบปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัตติ ่าง ๆ โดยมี นางพิชชุดา วิรัชพินทุ
หัวหน้าสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร
ศรีสพุ รรณ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา
และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565ครั้งที่ 4/2561 โดยมี
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. ประชุมคณะท างานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ เพือ่ พัฒนาร่าง
นโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร
3. ประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สาหรับ
ผูจ้ บปริญญาตรีสาขาอืน่ ) เพือ่ พิจารณาการจัดทาหลักสูตรฯ โดยมี ผศ.ดร.วัลลา
ตันตโยทัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร

ขอเชิญท่านสมาชิกต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามข้อมูลรายงานการดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มกราคม
2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ 1 และชัน้ 2 ใบอนุญาตฯ หมดอายุและยังไม่มาต่อ
1,311 ราย และ 145 ราย ตามลาดับ และสาหรับข้อมูลจากฐานทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 นี้ จะมีผทู้ มี่ ใี บอนุญาตฯ หมดอายุ รวมทัง้ สิน้
28,902 ราย แบ่งเป็น ชัน้ 1 จานวน 28,695 ราย ชัน้ 2 จานวน 207 ราย ขณะนีม้ ผี ลู้ งทะเบียนและส่งเอกสารเพือ่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ ทัง้ สิน้
เพียง 6,145 ราย โดยมีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้ 1 และชัน้ 2 ใบอนุญาตฯ หมดอายุและยังไม่มาต่อ 33 ราย และ
4 ราย ตามลาดับ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันไม่ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หมดอายุ สภาการพยาบาลจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก
ตรวจสอบวันหมดอายุในใบอนุญาตฯ และหากพบว่าจะหมดอายุในปีนี้ ขอให้ทา่ นดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ซึง่ สามารถยืน่ ได้ลว่ งหน้าก่อน
วันหมดอายุในใบอนุญาต 180 วัน โดยท่านสมาชิกทีจ่ ะต่อใบอนุญาตฯ ให้ดาเนินการยืน่ คาร้องต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ Web Application

รายละเอียดเพิม่ เติมที.่ .. http://www.tnmc.or.th/news/43
ยืน่ คาร้องต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ Web Application ได้ท.ี่ .. http://services.tnmc.or.th

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
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สภาการพยาบาล
1. เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล
2. เพือ่ เป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความรู ้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก
3. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่ างมวลสมาชิก
ทุก 2 เดือน ปี ละ 6 ฉบับ ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน
กรกฎาคม - สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม
1. อภินนั ทนาการให้แก่ สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่ าน ที่มีบตั รประจาตัวที่ไม่ หมดอายุ
2. เผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบตั ิงานทัว่ ประเทศ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นางประภัสสร พงษ์พนั ธุ์พศิ าล นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ
นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวฒ
ั นา นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว นางอภิญญา วัฒนธงชัย
สภาการพยาบาล
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์
200,000 ฉบับ

วัตถุประสงค์

กาหนดออก
การเผยแพร่
บรรณาธิการ
ผูจ้ ดั การ
บรรณาธิการผูช้ ่วย
ผูพ้ มิ พ์ - ผูโ้ ฆษณา
กองบรรณาธิการ
เจ้าของ
พิมพ์ท่ี
จานวนพิมพ์
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