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บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
วั น ที่ 2 เมษายน เป็ น วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพของสมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี สภาการพยาบาลและผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ทั่ ว ประเทศ ส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีแก่วิชาชีพการพยาบาลและประชาชนชาวไทย ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัย ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ได้นาเสนอข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่
เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ของสภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 11 มีนาคม 2562 ข้อเสนอในครั้งนี้เป็นฉบับที่ 2 สาหรับข้อเสนอ
ในฉบั บแรกนั้น ได้น าเสนอต่ อกระทรวงสาธารณสุ ข เมื่ อวั นที่ 3 มิ ถุน ายน 2557 แต่ ยัง ไม่ มีผ ลในทางปฏิ บั ติ
สภาการพยาบาลหวังว่า ข้อเสนอฉบับที่ 2 นี้ จะได้รับการพิจารณาโดยเร็ว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
สภาการพยาบาลร่ ว มกั บ สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยฯ จั ด พิ ธี ร ดน้ าขอพรเพื่ อ แสดงกตเวทิ ต าคารวะ
แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทาคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ มีผู้ร่วมงานกว่า 300 ท่าน สาหรับข่าวอื่น ๆ
ก็น่าสนใจ ขอเชิญติดตาม
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

ฉบับนี้มีอะไร
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ข่าวเด่นสภา: หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ
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ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัตหิ น้าที่

แสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพเนือ่ งในโอกาสที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ

ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
7 จัสภาการพยาบาล
ดพิธีรดนาขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผูท้ าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ
8 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: การทาพินัยกรรมขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย
9 เกาะติดการประชุมกรรมการสภาการพยาบาล
10 กิจกรรมสภาการพยาบาล
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม

11 สมาชิกถาม...สภาตอบ: การขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล

ของสภาการพยาบาลเพิม่ เติมได้ที่. ...

12 ธนาคารความดี
13-15 จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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ข่าวเด่นสภาการพยาบาล
นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และหารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ
เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าอวยพรผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุ ข เนื่ อ งในโอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ 2562 โดยมี นพ.สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ
ให้เกียรติต้อนรับ ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

พร้อมกันนี้ นายกสภาการพยาบาลและคณะได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นเรื่องอัตรากาลังและ
การจ้างงานพยาบาลวิชาชีพเป็นรายคาบ รวมทั้งประเด็นการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้ในปัจจุบัน
สภาการพยาบาลได้ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล โดยการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แต่เป็น
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น ขณะที่หลายรายมีความจาเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะยาว
เช่น ในรายที่พิการ รายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หากทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ทุกวิช าชีพที่ป ระสบภัยขณะปฏิบั ติห น้ าที่อย่ างเป็ น รู ปธรรมและชัดเจน ก็ย่อ มบรรเทาความเดือดร้อ นและสร้างขวัญกาลั งใจ
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพ โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเรื่องในประเด็นดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า
กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่สภาการพยาบาลได้หารือมาและพร้อมที่จะดาเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกบั นายกสภาการพยาบาล
เนือ่ งในโอกาสทีไ่ ด้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกบั รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เนือ่ งใน
โอกาสทีไ่ ด้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผูม้ อบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเข็มเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัยมหิดล
ในงานคืนสูเ่ หย้า เรามหิดล MU blue night ครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าหอประชุม
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562
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ข่าวเด่นสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับผูท้ ี่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 3/2562 เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ น
นโยบายการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 และคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกบั รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ นางสาววาณีรตั น์ รุง่ เกียรติกลุ กรรมการสภาการพยาบาล
เนือ่ งในโอกาสได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้รบั รางวัลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหิดลดีเด่น ประเภทผูบ้ ริหาร ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ในการประชุม
เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2562

ตัวแทนพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมสมทบทุน “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล”
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล
รับมอบเงินสมทบทุนเข้า “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ” จ านวน 320,400 บาท จาก ดร.กั น ติ ม าภรณ์ วิ วั ฒ น์ ต ระกู ล ตั ว แทน
กลุ่มพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา
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ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามทีส่ ภาการพยาบาลได้เคยนาเสนอข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลทีเ่ สียชีวติ หรือบาดเจ็บขณะปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ที่
3 มิถนุ ายน 2557 เพือ่ ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทไี่ ด้รบั ความเสียหายและผลกระทบ
จากการปฏิบตั งิ าน และได้ตดิ ตามเรือ่ งดังกล่าวมาโดยตลอด ในการนี้ สภาการพยาบาลได้ทาหนังสือเสนอข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลทีเ่ สียชีวติ
ทุพพลภาพ หรือได้รบั อันตรายจาการปฏิบตั หิ น้าที่ ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ใหม่อกี ครัง้ ดังมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลทีเ่ สียชีวติ ทุพพลภาพ หรือ
ได้รบั อันตรายจากการปฏิบตั หิ น้าที่
สืบเนือ่ งจากการทีพ่ ยาบาลเสียชีวติ หรือบาดเจ็บขณะทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
โดยเฉพาะการส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างโรงพยาบาล พยาบาลส่วนใหญ่เป็นกาลัง
หลักของครอบครัว ต้องเลีย้ งดูบพุ การีและหรือบุตร ธิดา ถือได้วา่ พยาบาล
เหล่านี้เป็นผู้ที่ดูแลสังคม ทั้งผู้สูงอายุและเยาวชนที่จะเติบโตเพื่อเป็น
ประชาชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคมต่อไป การทางานของพยาบาลในช่วงอายุ
25 - 60 ปี สามารถสร้างรายได้ขั้นต่ าให้แก่ครอบครัวได้ไม่น้อยกว่า
15 ล้านบาท และมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ที่ใช้
ในการเลี้ ย งดู ส มาชิ ก ในครอบครั ว เมื่ อ เสี ย ชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพ
ครอบครัวจะขาดทีพ่ ง่ึ บุตรธิดาอาจ ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ดังนัน้
เพือ่ สร้างความเป็นธรรม รวมทัง้ สร้างความมัน่ คงให้กบั สถาบันครอบครัว
ในกรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพของพยาบาล ตลอดจนการได้รบั อันตราย
อืน่ ๆ จากการปฏิบตั หิ น้าที่ กระทรวงสาธารณสุขควรจัดให้มกี ารเยียวยา
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การเยียวยาควรครอบคลุมทั้งมาตรการ
ด้านตัวเงิน และมาตรการทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน ได้แก่
1. ค่าตอบแทนความตายหรือทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
2. ค่าขาดอุปการะเลีย้ งดูบพุ การีและบุตรธิดา
3. ให้ทนุ การศึกษากับบุตรธิดาในระดับสูงสุด ถึงปริญญาตรี
4. สวัสดิการด้านการดารงชีวติ อืน่ ๆ เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ก. มาตรการด้านตัวเงิน
1. กรณีเสียชีวติ
1.1 อัตราเงินเยียวยาค่าตอบแทนความตาย 3,000,000 บาท
1.2 ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันชีวิต วงเงิน 1,000,0001,500,000 บาท
1.3 เงินช่วยเหลือค่าทาศพ 50,000 บาท
1.4 เงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือน ในเดือนทีถ่ งึ แก่ความตาย
1.5 เงินยังชีพรายเดือนสาหรับบุตรของผูเ้ สียชีวติ จนจบการศึกษาใน
ระดับสูงสุด ไม่เกินระดับปริญญาตรี
- ระดับอายุแรกเกิด-อนุบาล 4,123 บาท/เดือนหรือปีละ
49,476 บาท
- ระดับประถมศึกษา 4,500 บาท/เดือนหรือปีละ 54,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาทต่อเดือนหรือปีละ 60,000 บาท
- ระดับอุดมศึกษา 7,500 บาทต่อเดือนหรือปีละ 90,000 บาท
1.6 เงินทุนการศึกษารายปีตอ่ เนือ่ งสาหรับบุตรกาพร้าเนือ่ งจากบิดา
มารดา หรือผูอ้ ปุ การะเสียชีวติ ให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.7 เงินอุปถัมภ์ ส าหรับบิดา มารดา บุพการีหรือทายาทของ
ผูเ้ สียชีวติ รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562

หลักคิด/แหล่งอ้างอิง
1.1 20% ของรายได้ต่าสุดทีส่ ามารถได้ตงั้ แต่เริม่ ทางานจนถึงอายุ 60 ปี
1.3 พรบ.ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่
จาเลยในคดีอาญากระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. 2544
1.5 ค่าใช้จา่ ยจาเป็นพืน้ ฐาน 2,093 บาท + อาหาร 61 บาทต่อวัน +
ค่าอืน่ ๆ 200 บาท (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์)
1.6 ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ.
2523 และแก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ โดยอนุโลม
1.7 ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจาการ พ.ศ. 2522 จ่ายเงินอุปถัมภ์สาหรับครอบครัว
3,500 บาท/เดือน (ปรับให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั )
2. ทุพพลภาพอย่างถาวร หมายถึง มีความพิการทุพพลภาพ
ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือ
การดารงชีพ
2.1 ค่าตอบแทนความทุพพลภาพ 5,000,000 บาท
2.2 เงินค่าสินไหมทดแทนในการทาประกันชีวติ ไม่ต่ ากว่า 800,000 –
1,000,000 บาท
2.3 ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ตามเงินเดือน อัตราจานวนกึง่ หนึง่
ของอัตราเงินเดือนสุดท้ายทีไ่ ด้รบั
2.4 เงินยังชีพรายเดือนสาหรับบุตรของผูท้ พุ พลภาพถาวร จนจบ
การศึกษาในระดับสูงสุดไม่เกินระดับปริญญาตรี
- ระดับอายุแรกเกิด-อนุบาล 4,123 บาทต่อเดือนหรือปีละ
49,476 บาท
- ระดับประถมศึกษา 4,500 บาทต่อเดือนหรือปีละ 54,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาทต่อเดือนหรือปีละ 60,000 บาท
- ระดับอุดมศึกษา 7,500 บาทต่อเดือนหรือปีละ 90,000 บาท
2.5 เงินทุนการศึกษารายปีตอ่ เนือ่ งสาหรับบุตรเนือ่ งจากบิดา มารดา หรือผู้
อุปการะทุพพลภาพถาวรให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2.6 เงินอุปถัมภ์ สาหรับบิดา มารดา บุพการีหรือทายาทของผูท้ พุ พลภาพ
ถาวรรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
หลักคิด/แหล่งอ้างอิง
2.1 ความทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นการเยียวยาภาวะทีเ่ กิดอย่าง
ไม่เป็นธรรมส่งผลต่อตัวเองและครอบครัวทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั สถานการณ์ที่
ไม่เป็นธรรมได้ จานวนเงินเป็นร้อยละ 30 ของรายได้ต่าสุดทีส่ ามารถหาได้
ตัง้ แต่เริม่ ทางานจนถึงอายุ 60 ปี
2.2 ตามหลักคิดของกระทรวงสาธารณสุข
2.3 พรบ.ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่
จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
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2.4 ค่าใช้จา่ ยจาเป็นพืน้ ฐาน 2,093 บาท + อาหาร 61 บาทต่อวัน +
ค่าอืน่ ๆ 200 บาท (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์)
2.5 ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ.
2523 และแก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ โดยอนุโลม
2.6 ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจาการ พ.ศ. 2522 จ่ายเงินอุปถัมภ์สาหรับครอบครัว
3,500 บาท/เดือน (ปรับให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั )
3. การสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือการติดเชือ้ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวติ
3.1 การจ่ายเงินชดเชย ดังนี้
- แขนขาดข้างหนึง่
ได้ 24 เท่าของเงินเดือน
- ขาขาดข้างหนึง่
ได้ 22 เท่าของเงินเดือน
- มือขาดข้างหนึง่
ได้ 18 เท่าของเงินเดือน
- เท้าขาดข้างหนึง่
ได้ 15 เท่าของเงินเดือน
- เท้าขาดสองข้าง
ได้ 24 เท่าครึง่ ของเงินเดือน
- สูญเสียลูกตาข้างหนึง่
ได้ 11 เท่าครึง่ ของเงินเดือน
- สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ 90 ขึ้นไป หรือ
ความสามารถในการมองเห็นตัง้ แต่ 3/60 หรือมากกว่าของตาข้างหนึง่ หรือ
สูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน (Binocular vision) ได้
10 เท่าของเงินเดือน
- หูหนวกทัง้ สองข้าง
ได้ 9 เท่าของเงินเดือน
- หูหนวกข้างหนึง่
ได้ 4 เท่าครึง่ ของเงินเดือน
- นิว้ หัวแม่มอื ขาดนิว้ หนึง่ ได้ 4 เท่าครึง่ ของเงินเดือน
- นิว้ ชีข้ าดนิว้ หนึง่
ได้ 3 เท่าครึง่ ของเงินเดือน
- นิว้ กลางขาดนิว้ หนึง่
ได้ 3 เท่าของเงินเดือน
- นิว้ นางขาดนิว้ หนึง่
ได้ 2 เท่าครึง่ ของเงินเดือน
- นิว้ ก้อยขาดนิว้ หนึง่
ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
- นิว้ หัวแม่เท้าขาดนิว้ หนึง่ ได้ 3 เท่าของเงินเดือน
- นิว้ เท้าอืน่ ขาดนิว้ หนึง่
ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
- สูญเสียอวัยวะสืบพันธุห์ รือความสามารถสืบพันธุ์ ได้ 24 เท่า
ของเงินเดือน
- สูญเสียอวัยวะอืน่ ใดนอกจากข้างต้น เช่น ตับ ม้าม ไต มดลูก
แท้งบุตร เป็นต้น ให้แพทย์ทที่ างราชการรับรองเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยการสูญเสีย
และเปรียบเทียบว่าการสูญเสียมีผลเทียบเท่ากับอวัยวะใด
* เงินเดือน หมายถึง อัตราเงินเดือนสุดท้ายของผูป้ ระสบเหตุ
3.2 กรณีทค่ี วามพิการนัน้ ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานทีท่ าอยูเ่ ดิม
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนงานที่เหมาะสม โดยได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเท่ากับที่เคยได้รับ และมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ตามปกติ
4. การติดเชือ้ /การถูกจี้ ปล้น ข่มขืน หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้รบั
การกระท ารุนแรง ทาร้ายร่างกาย/จิตใจ หรือจิตสังคมมีผลกระทบต่อ
การดาเนินชีวติ
4.1 เงินช่วยเหลือเยียวยาเบือ้ งต้น 200,000 บาท
4.2 เงินประกันภัยแบบหมู่ วงเงินประกันภัย 200,000 บาท

4.3 การลา สามารถลาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจ
เพือ่ การประกอบอาชีพ อย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยให้ได้รบั
เงินเดือนและค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการเท่ากับสิทธิทคี่ วรได้ และมีสทิ ธิ
ได้รบั การพิจารณาเลือ่ นขัน้ ตามปกติ
4.4 ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ตามค่าจ้าง/เงินเดือน การเจ็บป่วย
ต่อวัน กรณีนอนในโรงพยาบาล กรณีพักฟื้นที่บ้านตามค าสั่งแพทย์
ไม่ต่ากว่า 1 ใน 10 ของเงินเดือน
4.5 กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพการประกอบอาชีพแล้วไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือรายเดือนกึง่ หนึง่ ของอัตรา
เงินเดือนสุดท้ายทีไ่ ด้รบั (บานาญพิเศษ)
4.5 กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพการประกอบอาชีพแล้วไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือรายเดือนกึง่ หนึง่ ของอัตรา
เงินเดือนสุดท้ายทีไ่ ด้รบั (บานาญพิเศษ)
5. บาดเจ็บจนได้รบั อันตรายทีไ่ ด้รบั การรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า
๒๐ วัน
5.1 เงินช่วยเหลือเยียวยาเบือ้ งต้น 100,000 บาท
5.2 เงินสินไหมทดแทนจากการประกันชีวติ วงเงินประกันภัย
100,000 บาท
5.3 ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ตามค่าจ้าง/เงินเดือน การเจ็บป่วย
ต่อวัน กรณีนอนในโรงพยาบาล กรณีพักฟื้นที่บ้านตามค าสั่งแพทย์
ไม่ต่ากว่า 1 ใน 10 ของเงินเดือน
5.4 เงิน ช่วยเหลือค่าพาหนะไป-กลับ ส าหรับญาติ/ผู้ดูแ ล
ผูป้ ระสบเหตุ เหมาจ่าย จานวน 20,000 บาท
ข. มาตรการทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
1. กรณีเสียชีวติ และทุพพลภาพ
1.1 ปูนบาเหน็จความดีความชอบในราชการ ดังนี้
- การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ให้ผบู้ งั คับบัญชาเลือ่ นเงินเดือนเป็น
กรณีพเิ ศษ ระดับดีเด่นในอัตราร้อยละ 6 จานวน 4 รอบของการประเมิน
ขัน้ เงินเดือนโดยใช้ฐานในการคานวนและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลือ่ น
เงินเดือน พ.ศ. 2552 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยทัง้ กรณีเสียชีวติ และพิการ
ทุพพลภาพทีต่ อ้ งการออกจากราชการ และให้ใช้เงินเดือนสุดท้ายหลังได้รบั
การปูนบ าเหน็จที่ปรับใหม่มาเป็นเงินเดือนสุดท้ายในการค านวนเงิน
ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ
- ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ตามชัน้ ยศสูงสุด
ทีไ่ ด้รบั การปูนบาเหน็จ โดยนาเงินเดือนสุดท้ายหลังได้รบั การปูนบาเหน็จ
มาเทียบฐานล่างสุดในการเลือ่ นเงินเดือนแต่ละระดับตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลือ่ นเงินเดือน พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิม่ เติม ดังนี้
ระดับเงินเดือนขั้นต่า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ขี อพระราชทาน

17,980 บาท (ปฏิบัติการ)

เลื่อนได้ถึง ต.ม.

24,410 บาท (ชานาญการ)

เลื่อนได้ถึง ท.ช.

37,200 บาท (ชานาญการพิเศษ)

เลื่อนได้ถึง ป.ม.

50,320 บาท (เชี่ยวชาญ)

เลื่อนได้ถึง ป.ช.- ม.ว.ม.
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สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
จัดพิธีรดน้าขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ท้าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ

สภาการพยาบาล ร่ ว มกั บ สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถัม ภ์ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.สุ ปราณี เสนาดิสั ย นายกสมาคมพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้าขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทาคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์
โดยนายกสภาการพยาบาล ประธานในพิธีสรงน้าพระพุทธรูป รดน้าขอพร และมอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส พร้อมด้วย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาล ฯ ผู้บริหารการพยาบาล
จากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า 300 ท่าน เข้าร่วมรดน้าขอพรกันอย่างคับคั่ง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลทีเ่ สียชีวติ ทุพพลภาพ หรือได้รบั อันตรายจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (ต่อ)
1.4 ให้สิทธิทายาทสายตรงเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
1.2 ลูกจ้างชัว่ คราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รบั สิทธิ
กระทรวงสาธารณสุขและให้สทิ ธิบรรจุเข้ารับราชการ/ทางานประจาใน
ประโยชน์เทียบเคียงข้าราชการ (อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถเลือกได้ครอบครัวละ 1 คน โดยให้
อายุงาน
ระดับ
มีคณ
ุ วุฒแิ ละการศึกษาตรงกับตาแหน่งทีแ่ ต่งตัง้
2. กรณีสญ
ู เสียอวัยวะหรือพิการหรือการติดเชือ้ ทีม่ ผี ลกระทบ
0-6 ปี
ระดับปฏิบัติการ
ต่
อ
การด
าเนิ
น
ชี
ว
ต
ิ
7-11 ปี
ระดับชานาญการ
2.1 ต้องได้รบั การจ้างงานต่อ โดยให้มอบหมายหน้าทีง่ านตาม
11 ปีขนึ้ ไป
ระดับชานาญการพิเศษ
ความเหมาะสมตามสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
ผู้ที่ได้รับอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของบัญชี
ระดับเชี่ยวชาญ
2.3 จัดสวัสดิการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้ผปู้ ระสบเหตุทปี่ ฏิบตั งิ านต่อ
(อิงจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ ของ
เข้
า
พั
ก
อาศั
ยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธใี นการปฏิบตั กิ ารจัดข้าราชการเข้าพัก
สานักงาน กพ.)
อาศัยในทีพ่ ักอาศัยของทางราชการ หากผูป้ ระสบเหตุมคี วามพิการให้
1.3 กรณีทอี่ ายุราชการไม่ถงึ 25 ปี แต่มเี หตุของความเจ็บป่วย พิจารณาถึงความเหมาะสมของทีพ่ กั อาศัยราชการ หากไม่สามารถจัดได้
จากการปฏิบตั งิ านและไม่สามารถปฏิบตั งิ านต่อไปได้ ให้ใช้สทิ ธิการออก ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้โดยแก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับโดยอนุโลม.
จากราชการโดยได้รบั เงินบานาญ (ออกจากราชการโดยไม่มคี วามผิด)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562
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กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: การทาพินัยกรรมขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย
ข้อเท็จจริงแห่งคดี
สภาการพยาบาลได้ รั บ หนั ง สื อ จากบุ ต รของผู้ ป่ ว ย
กล่ า วหา พยาบาลวิ ช าชี พ ว่ า มี พ ฤติ ก รรมให้ ค วามร่ ว มมื อ
ช่ว ยเหลื อ การท าพิ นั ย กรรมของผู้ ป่ ว ยก่ อ นการเสี ย ชีวิ ต โดย
ยกมรดกให้ กั บ บุ ต รคนเล็ ก อั น เป็ น การท าให้ ท ายาทอื่ น
โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยการทาพินัยกรรม
เกิ ด ขึ้ น ที่ บ้ า นของผู้ ป่ ว ยซึ่ ง ป่ ว ยเป็ น มะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย
การลงลายมื อ ชื่ อ ในพิ นั ย กรรมใช้ ก ารพิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ แทน
การลงนาม ต่ อ มาได้ มี ก ารฟ้ อ งคดี แ ละศาลมี ค าพิ พ ากษาให้
พินัยกรรมฉบับดังกล่าวตกเป็นโมฆะ
พยาบาลวิชาชีพ ยอมรับว่าตนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทา
พินัยกรรมครั้งนั้นจริง เนื่องจากได้รับการร้องของจากบุตรสาว
คนเล็กของผู้ป่วย ขณะที่ไปถึงบ้านผู้ป่วยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตารวจ
อยู่ ที่ บ้ า นผู้ ป่ ว ยด้ ว ย 1 คน เมื่ อ สอบถามผู้ ป่ ว ยถึ ง การท า
พิ นั ย กรรม ผู้ ป่ ว ยพยั ก หน้ า รั บ ทราบ จึ ง ได้ อ่ า นข้ อ ความใน
พินัยกรรมที่บุตรสาวคนเล็กเขียนไว้ให้ผู้ป่วยฟัง ผู้ป่วยพยักหน้า
จึงได้จับมือขวาผู้ป่วยพิมพ์หัวแม่มือขวาลงในพินัยกรรม พร้อม
ทั้งได้ลงลายมือชื่อของตนเองเป็นพยาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจ
ร่วมลงลายมือชื่อเป็นพยานด้วย สาเหตุที่ทาพินัยกรรมให้เพราะ
คิดว่าผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน สามารถทาพินัยกรรมได้
การวิเคราะห์กรณี
สาเหตุ
1) ขาดความรู้ และความเข้าใจหลักกฎหมายเรื่องการทา
พินัยกรรม
2) ไม่ แ ยกความสั ม พั น ธ์ ใ นฐานะผู้ ดู แ ลสุ ข ภาพกั บ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับครอบครัวผู้ป่วย
ปัจจัยส่งเสริม
1) ความสนิทสนมกับครอบครัวของผู้ป่วยมากเกินสมควร
2) อาจได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการกระทา
3) มี ค วามมั่ น ใจเมื่ อ เห็ น ว่ า มี เ จ้ า หน้ า ที่ บ้ า นเมื อ ง
(เจ้าหน้าที่ตารวจ) ร่วมเป็นพยานด้วย
ประเด็นเชิงจริยธรรม
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ 6 “ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ย่ อมไม่ป ระพฤติห รื อกระทา
การใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”
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ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
ฐานสนับสนุนให้มีการกระทาความผิด
มาตรา 86 ผู้ ใดกระทาด้ว ยประการใด ๆ อันเป็น
การช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ค วามสะดวกในการที่ ผู้ อื่ น กระท า
ความผิด ก่ อนหรื อขณะกระทาความผิด แม้ผู้ กระทาความผิ ด
จะมิ ได้ รู้ ถึง การช่ว ยเหลื อหรื อให้ความสะดวกนั้ น ก็ต าม ผู้นั้ น
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การกระทาความผิ ด ต้ อ งระวางโทษสองใน
สามส่วนของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน
การกระทาของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มใน
การทาพินัยกรรมของผู้ป่วยโดยเห็นว่า ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ
ครบถ้ ว นสามารถทาพินั ย กรรมได้ นั้ น ขั ด แย้ ง กับ คาพิพ ากษา
ของศาลซึ่งสั่งให้พินัยกรรมเป็นโมฆะ และการกระทาดังกล่าว
ไม่ ถื อ เป็ น บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของพยาบาล จึ ง เห็ น ว่ า
พยาบาลวิ ช าชี พ มี ค วามผิ ด ทางด้ า นจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ
ข้ อ 6 “ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ย่ อ มไม่ ป ระพฤติ ห รื อ กระทาการ
ใด ๆ อั น อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ”
จึ ง เห็ น ควรให้ ล งโทษว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น ตามมาตรา 41
วรรคสาม (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ วิ ช าชี พการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวิ นิ จ ฉั ย ให้ ว่ า กล่ า ว
ตักเตือนพยาบาลวิชาชีพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 41
วรรคสาม (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ วิ ช าชี พการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
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เกาะติดการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
จากการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล ทีป่ รึกษาและคณะทางานโครงการฯ ได้รายงานความก้าวหน้า การดาเนินงานของสภาการพยาบาลและ
การทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจ ดังนี้
โครงการวิจยั หลักความยุตธิ รรมของระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรูข้ องพยาบาลไทย
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ในฐานะดารงตาแหน่งนายกสภาการพยาบาลทีม่ ภี ารกิจในการกากับดูแลกาลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ทวั่ ประเทศ
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั ว่าระบบบริการสุขภาพไทยเป็นระบบทีม่ คี วามยุตธิ รรมสาหรับพยาบาลซึง่ เป็นกาลังคนสาขาหลักในระบบสุขภาพไทยหรือไม่
และความยุตธิ รรมของระบบบริการสุขภาพไทยมีความสัมพันธ์กบั ความยัง่ ยืนของระบบสุขภาพหรือไม่ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีม้ ติ ิ ความยัง่ ยืนของระบบ
สุขภาพจะเน้นเฉพาะประเด็นของความมัน่ คงของพยาบาลในการคงอยูใ่ นระบบสุขภาพ (work retention) จึงได้จดั ทาโครงการวิจยั หลักความยุตธิ รรมของ
ระบบบริการสุขภาพไทยตามการรับรูข้ องพยาบาลไทย โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบรรยายและหาความสัมพันธ์รว่ มกับการสัมภาษณ์กลุม่ และใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรคือพยาบาลวิชาชีพ ทัว่ ประเทศ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ ดังนีค้ อื กาลังปฏิบตั งิ าน
ในหน่วยงานทีใ่ ห้บริการสุขภาพทัง้ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน และสมัครใจในการเข้าร่วมการศึกษา ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตัง้ แต่เดือนมีนาคม
2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563
การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด พ.ศ. 2561- 2565
ตามทีค่ ณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขคุณสมบัตแิ ละจานวนของผูแ้ ทน สภาการพยาบาลประจาจังหวัด
ตามระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสภาการพยาบาล พ.ศ. 2561 โดยให้สภาการพยาบาลคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัตทิ กี่ าหนด
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสิบคน ในการนี้คณะกรรมการก ากับนโยบายและบริหาร
สภาการพยาบาลในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พจิ ารณาเห็นสมควรนาเสนอรายชือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทมี่ คี ณุ สมบัตติ ามทีก่ าหนดเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 จานวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้ความเห็นชอบตามทีเ่ สนอ
การประชุมเพือ่ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา (ร่าง) แผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2561-2570) ซึง่ นายกสภาการพยาบาล ได้อภิปรายและเสนอข้อสังเกตถึงแผนปฏิรปู ระบบการจัดการกาลังคนด้านสุขภาพเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าใน
การเข้าถึงบริการภายใต้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสมซึง่ ส่งผลกระทบต่อบุคลากรด้านสุขภาพ พยาบาลเป็นบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพทีม่ จี านวนมากทีส่ ดุ
ในบุคลากรทางสุขภาพทุกวิชาชีพรวมกัน ให้บริการกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ในฐานะนายกสภาการพยาบาล จึงเสนอความเห็นใน 2 เรือ่ งคือ 1) การบริหาร
จัดการกาลังคน ซึง่ เป็นเรือ่ งใหญ่ทจี่ ะจัดการอย่างไร จึงจะทาให้พยาบาลทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) การธารงรักษาบุคลากรพยาบาลไว้ใน
ระบบ เป็นปัญหาใหญ่ ทัง้ ปัญหาเรือ่ งภาระงานทีห่ นักมากของพยาบาล ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม การไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ขาดความก้าวหน้าใน
การทางาน นายกสภาการพยาบาลได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตดังกล่าวไว้ เพือ่ ให้แผนปฏิรปู ระบบการจัดการกาลังคนฯ ได้มองปัญหา
อย่างรอบด้าน เพือ่ ความยัง่ ยืนของระบบต่อไป
การประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉิน แจ้งทีป่ ระชุมทราบเรือ่ งทีส่ ถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ ได้เสนอ
ให้นกั ฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) เป็นการประกอบโรคศิลปะอีกหนึง่ สาขา เพือ่ ปฏิบตั วิ ชิ าชีพทางด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือดูแลรักษา
ผูเ้ จ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนาส่งสถานพยาบาล โดยให้เหตุผลว่าในปัจจุบนั ยังไม่มวี ชิ าชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขใด
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ในเรือ่ งนีส้ มาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทยได้ทาเรือ่ ง
ท้วงติงไปยังสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติวา่ พยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉินได้ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวมาโดยตลอด สมาคมฯ สนับสนุนการมีนกั ฉุกเฉิน
การแพทย์มาทาหน้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลแทนพยาบาล แต่การปฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลจะเป็นการทับซ้อนกับวิชาชีพ
การพยาบาล โดยพยาบาลยินดียตุ บิ ทบาทการปฏิบตั งิ านการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เพือ่ ไม่ให้ทบั ซ้อนกับนักฉุกเฉินการแพทย์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจากัด รุ่นที่ 1”

รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการทีม่ ขี อ้ จากัด รุน่ ที่ 1” และปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง สถานการณ์การบริการพยาบาลปัจจุบนั กับปัญหาจริยธรรม
โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสภาการพยาบาลได้มกี ารพัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานด้านจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการเน้นย้าและธารงไว้ซงึ่ มาตรฐาน จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และเพือ่ ให้เกิด
ความครอบคลุมในทุกองค์กรพยาบาล จึงได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าวขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมมีความรูใ้ นหลักจริยธรรมทาง
การพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการบริหารการพยาบาล รวมทัง้ เพือ่ ให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมขององค์กรการพยาบาล โดยอาศัยความรูด้ า้ นจริยธรรมโดยมีหวั หน้าพยาบาล และผูบ้ ริหารทางการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมจานวน 250 คน
และจัดให้มกี จิ กรรมกลุม่ ย่อยเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และร่วมกันแสดงความคิดเห็น รวมถึงนาเสนอแนวทางในการพัฒนาด้านจริยธรรมทาง
การพยาบาล ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเสีย่ งทางจริยธรรม ความเสีย่ งของใคร?, ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และระบบกลไก
จริยธรรม : เครือ่ งมือส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันความเสีย่ งทางจริยธรรม จัดขึน้ ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาลเมือ่ วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562

ดูงานสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นานักศึกษาพยาบาลจาก
Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผศ.ดร.สายฝน ม่วงคุม้ นานักศึกษาพยาบาลจาก Aalesund
University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์ จานวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ
เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าทีข่ องสภาการพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานทางด้านการศึกษาและ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล” เมือ่ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

คณะนักศึกษาจาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโปรแกรมการศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบบริหาร
จัดการด้านการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในประเทศไทย โดยนาคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health
& Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานและเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยมี
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าทีข่ องสภาการพยาบาลในการพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2562
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q : ไปประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล จัดโดยหน่วยงาน/สถาบันที่ไม่ได้เป็นสถาบันหลัก
หรือสถาบันสมทบในการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง สภาการพยาบาลจึง
ไม่ได้พิจารณาหน่วยคะแนนให้สถาบันที่จัด พยาบาลที่ไปร่วมประชุมจะได้หน่วยคะแนนไหมคะ และ
ต้องทาอย่างไร

A : ให้สมาชิกดาเนินการขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล ดังนี้
การขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล
การขอรั บ รองหน่ ว ยคะแนนรายบุ ค คล เป็ น การขอรั บ รองหน่ ว ยคะแนนในกิ จ กรรม
การศึ ก ษ าต่ อเนื่ อ งสาข าพยาบ าลศ าสตร์ ที่ ไ ม่ ใช่ ห ลั ก สู ต ร /โครงการ /การอบ รม ที่
สภาการพยาบาลให้ ก ารรั บ รอง หน่ ว ยคะแนนแล้ ว เช่ น การศึ ก ษาต่ อ ทางการพยาบาลในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การอบรมทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดโดยหน่วยงานที่สภาการพยาบาล
ไม่ได้รับรองการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การเสนอผลงานในต่างประเทศ การตีพิมพ์บทความทางการพยาบาล หรือการเป็น
อาจารย์ผู้สอนด้านการพยาบาลที่มิใช่งานประจา ฯลฯ

สมาชิกสามารถขอรับรองหน่วยคะแนนจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้โดย ยืน่ คาขอผ่าน “เว็บแอปพลิเคชัน่ บริการสมาชิก”
ใน www.tnmc.or.th โดยมีขนั้ ตอนการยืน่ คาขอ ดังนี้
1. Log in เข้าระบบเว็บแอปพลิเคชัน่ บริการสมาชิก ใน www.tnmc.or.th
2. ยืน่ คาขอรับบริการ เรือ่ ง “การขอรับรองหน่วยคะแนนจากการเสนอผลงานรายบุคคล”
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ม ศ.น.พย. 4
4. คลิกพิมพ์เอกสาร และจัดส่งมายังสภาการพยาบาล พร้อมเอกสารแนบตามทีร่ ะบุในแต่ละกิจกรรม
ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งฯ จะตรวจสอบเอกสาร พิจารณาหน่วยคะแนน บันทึกหน่วยคะแนนในระบบ และแจ้งกลับให้สมาชิก
ทราบทาง E-mail สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการดาเนินงานและหน่วยคะแนน ทางเว็บแอปพลิเคชัน่ บริการสมาชิก

ดูงานสภาการพยาบาล
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้า
ศึกษาดูงานการดาเนินงานของสภาการพยาบาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการพยาบาลในประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
เป็ น วิทยากรบรรยายให้ ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิ ดชอบต่อการพัฒ นา
วิชาชีพของสภาการพยาบาล รวมทั้งกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562
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ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางมาลี สมรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 23.00 น. ขณะที่นางมาลี สมรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ ตึก อุบัติเ หตุและฉุ ก เฉิน โรงพยาบาลมหาราช พัก ผ่อนอยู่
ภายในบ้าน ในหมู่บ้านการเคหะ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยินเสียงเอะอะ
หน้าบ้าน สามีของนางมาลีได้เปิดม่านหน้าต่างห้องนอนเพื่อดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เห็น
มีคนยืนอยู่หน้าบ้านหลายคน จึงปลุกนางมาลีให้ลงไปสอบถามเหตุการณ์ด้วยกัน ชาวบ้าน
บอกว่ามีคนถูกทาร้ายร่างกายนอนอยู่บนถนนหน้าบ้าน หลังจากประเมินสถานการณ์แล้ว
เห็นว่าปลอดภัย จึงรีบไปดูอาการผู้บาดเจ็บ พบผู้บาดเจ็บเป็นเพศชายนอนคว่าหน้าข้าง
มอเตอร์ไซต์จมกองเลือด ไม่รู้สกึ ตัว เสียงหายใจครืดคราด จับชีพจรได้ มีแผลที่ศีรษะ จึงได้
บอกสามีให้โทรหามูลนิธิที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด ขณะเดียวกันตัวนางสุมาลีเองได้โทร
1669 ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการนี้ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่นางสุมาลี
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ เพื่ อ ขอทีม Advance Life Support สนั บ สนุ น ระหว่ า งรอที ม ช่ว ยเหลื อ นั้ น
ได้ท าการช่ว ยเหลือปฐมพยาบาลผู้บ าดเจ็บ ระหว่างการนาส่งผู้บาดเจ็บโดยรถมูลนิธิฯ
นางสุ ม าลี ยั ง คงดู แ ลให้ ก ารพยาบาลผู้ บ าดเจ็ บ พร้ อ มทั้ ง ได้ ป ระสานรถพยาบาลของ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธ รรมราช เพื่อ ถามพิ กั ด ที่ อยู่ รายงานอาการ และส่ง ต่ อ
ผูบ้ าดเจ็บให้กับพยาบาลประจารถพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

พ.ต.ท.หญิง ศิรพิ ร สีตะโสภา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลตารวจ

เมือ่ วันศุกร์ที่ 22 มิถนุ ายน 2561 เวลาประมาณ 18.00 น. ระหว่างทางที่ พ.ต.ท.หญิง ศิรพิ ร สี
ตะโสภา กาลังเดินทางกลับบ้านทีจ่ งั หวัดสิงห์บรุ ี เห็นรถมูลนิธปิ อเต็กตึง๊ จอดอยูแ่ ละมีผคู้ นมุงอยูฝ่ งั่
ตรงข้ามของถนน คิดว่าน่าจะเกิดอุบตั เิ หตุ จึงได้จอดรถแล้ววิง่ ข้ามถนนไปฝัง่ ตรงข้าม พบผูป้ ระสบ
เหตุนอนอยูก่ ลางถนน รูส้ กึ ตัวดี ถามตอบรูเ้ รือ่ ง มีบาดแผลบริเวณหน้าผาก คางขวา แขนขวาขยับ
ไม่ได้ จึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธฯิ ดังกล่าวว่า เป็นพยาบาลทีโ่ รงพยาบาลตารวจ จากนัน้ จึงได้เข้า
ไปประเมินอาการคนไข้เพิม่ เติม และได้ทาการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ใส่ hard collar ดามบริเวณ
แขนขวา ปิดแผลทีศ่ รี ษะกับทีบ่ ริเวณคาง เมือ่ ปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วจึงเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบ
เหตุขนึ้ รถมูลนิธฯิ เพือ่ นาส่งโรงพยาบาลอินทร์บรุ ตี อ่ ไป
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เดือนกันยายน 2561
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน
1. ประชุมคณะทางานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ ที่ 18/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา
เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
วันอังคารที่ 4 กันยายน
1. ประชุมคณะทางานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ ที่ 19/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา
เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. กรรมการออกข้อสอบได้ดาเนินการประชุมเพือ่ ออกข้อสอบ สาหรับการสอบ
ปากเปล่า APN สาขาการใช้ยาระงับความรูส้ กึ ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
3. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 33 ปี สภาการพยาบาล
โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมฯ
4. ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษา
พยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ ที่ 1/2561 เพือ่ เตรียมการจัดประชุม
พยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ และติดตามความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการย่อย
ทีข่ บั เคลือ่ นประเด็นยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
5. ประชุมวิสามัญสมาพันธ์วิชาชีพ เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา รวมทัง้ ประเมินผลและสรุปแนวทางการดาเนินงาน
ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพต่อไป โดยมี นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายก
สภาทนายความ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
วันพุธที่ 5 กันยายน
1. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวน
กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพือ่ นา
เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี นางสาววาณีรตั น์
รุง่ เกียรติกลุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
2. คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบตั วิ ชิ าชีพและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 33 ปี สภาการพยาบาล
เรือ่ ง “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาลยุค Thailand 4.0” ขึน้ ระหว่าง
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทัง้ มอบรางวัลแก่พยาบาล
ผูก้ ระทาความดีในโครงการธนาคารความดี รางวัลแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล และรางวัลแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริการพยาบาล ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน
1. สภาการพยาบาลจัดพิธที าบุญเลีย้ งพระเนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
สภาการพยาบาล ครบรอบ 33 ปี โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562

สภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี เพือ่ ร่วมร าลึกถึงคณาจารย์และบุคลากร
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทมี่ ีบทบาทส าคัญในการสถาปนา
สภาการพยาบาล รวมทัง้ สร้างความตระหนักให้มคี วามภาคภูมใิ จในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธอี ย่างพร้อมเพรียง
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
2. คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบตั วิ ชิ าชีพและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สภาการพยาบาล จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการเรือ่ ง
“ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0” โดยได้รบั เกียรติจาก
ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน ซึง่ มี
หน่วยงานทางการพยาบาลต่าง ๆ ให้ความสนใจส่งผลงานวิจยั เข้าร่วมแสดง จานวน
ทัง้ สิน้ 37 เรือ่ ง มีผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัลในประเภทแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 3 รางวัล และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ น
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริการพยาบาล/การจัดการศึกษา
2 รางวัล ณ ห้องโถงชัน้ 7 อาคารนครินทรศรี
3. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายก
สภาการพยาบาลคนที่ 1 พร้อมด้วยตัวแทน 10 สภาวิชาชีพ ในนามสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ณ ทาเนียบรัฐบาล เพือ่ แสดงจุดยืนคัดค้านบางมาตราใน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา ซึง่ นายวิษณุ เครืองาม ได้รบั ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย โดยจะนาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นานักศึกษาพยาบาลแลกเปลีย่ น
จาก Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 คนกับนักศึกษา
ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน
สภาการพยาบาลและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ
สภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ” โดยมี
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. ศ.เกียรติคณ
ุ สมจิต หนุเจริญกุล บรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อ submit
วารสารเข้าสูฐ่ านข้อมูล Scopus ณ ห้องประชุมชัน้ 2 คณะพลังงานสิง่ แวดล้อมและ
วัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวน
กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพือ่ นา
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี ศ.เกียรติคุณ
ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
4. ประชุมคณะทางานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ ที่ 20/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา
เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
....อ่านต่อหน้า 14
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5. คณะทางานจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของ
สภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ประชุมเพือ่ พัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาล (CNPG) ทีเ่ กีย่ วกับ
การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง โดยมี รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน
1. ประชุมคณะทางานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ครัง้ ที่ 20/2561 เพือ่
ด าเนินงานการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา
เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน
1. ประชุมคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
ครัง้ ที่ 1/2561 โดยมี รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ดร.วรรณวิไล จันทราภา
2. ประชุมคณะท างานวิจยั บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการ
บริการระดับปฐมภูมิ ครัง้ ที่ 5/2561 โดยมี รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันอังคารที่ 11 กันยายน
1. ประชุมคณะกรรมการโครงการพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพ กรณีการดูแล
ระยะยาวในผู้สงู อายุ เพื่อวางแผนในการจัดท าสมัชชาพยาบาลต่อไป โดยมี
รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร. วรรณวิไล จันทราภา
2. ประชุมคณะทางานพิจารณาการจัดทาร่างประกาศสภาการพยาบาล เรือ่ ง
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครัง้ ที่ 2/2561 โดยมี รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
3. สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
พร้อมด้วยผูแ้ ทนองค์กรพยาบาล 10 องค์กร อาทิ ชมรมพยาบาล รพ.สต. แห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นกับกระทรวงสาธารณสุข ต่อปัญหา
เรือ่ ง (ร่าง) พระราชบัญญัตยิ า ณ ห้องประชุมสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. คณาจารย์แ ละนั ก ศึก ษาพยาบาล หลัก สู ตรนานาชาติ ชั้ น ปีที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล โดยได้รบั เกียรติ
จาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย
วันพุธที่ 12 กันยายน
1. งานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั้ สูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
จัดสอบข้อเขียนเพือ่ รับวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามช านาญ
เฉพาะทาง ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุม
พลเอกนายแพทย์สงิ หา-พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีย์ เสาวภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน
1. ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานสภาการพยาบาล วาระ
พ.ศ. 2561-2562 เพือ่ ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมเสนอต่อทีป่ ระชุม
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คณะกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธาน ณ
ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. ดาเนินการสอบปากเปล่า (กรณีศกึ ษาและวิจยั ) สาหรับผูม้ สี ทิ ธิสอบเพือ่ รับ
หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชานาญเฉพาะทาง ในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน ประจ าปี 2561 จ านวน 3 คน โดยมี
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา เป็นประธานการสอบ ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
3. ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 10 เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
กรณีสมาชิกสภาการพยาบาลถูกกล่าวหาว่า ประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร. วรรณวิไล จันทราภา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน
1. ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคณ
ุ ไทยและไฟ-โอเมกา ครัง้ ที่
5/2561 โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต นายกสมาคมพยาบาลเกียรติคณ
ุ ไทยและ
STTI Phi Omega-at-Large Chapter เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร
ทวีลาภ
2. ประชุมคณะกรรมการกากับนโยบายสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 7/2561 โดยมี
รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม
สุภาไตร
3. สานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพให้แก่บคุ ลากร
ของสภาการพยาบาล โดยได้รบั บริการจากโครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สงิ หาพลตรีหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ สภาการพยาบาล
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน
1. ประชุมคณะทางานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน
ครัง้ ที่ 6/2561 โดยมี รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร
ศรีสพุ รรณ
2. ประชุมเตรียมการจัดเวทีพฒ
ั นานโยบายทีส่ นับสนุนการพัฒนาบทบาท
พยาบาลผูจ้ ดั การระบบการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ กรณีการดูแลระยะยาว ซึง่ จัดขึน้
ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
กรุงเทพฯ โดยมี รศ. ดร.ขนิษฐา นันทบุตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม
สุภาไตร
วันอังคารที่ 18 กันยายน
1. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4 /2561 โดยมีนางประภัสสร
พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพุธที่ 19 กันยายน
1. ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565
ครัง้ ที่ 2/2561 โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิจติ ร ศรีสพุ รรณ
....อ่านต่อหน้า 15
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วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน
1. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวน
กรณีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เพือ่ นาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี ดร.อนงค์นุช
ภูยานนท์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
2. รศ.ดร.ทั ศนา บุ ญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.สุ ปาณี
เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันแถลงข่าว
โครงการพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ
“Nurse run for health” ในวั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2561 พร้ อ มกั น
ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน
1. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เป็ น
องค์ ป ระธานการประชุ ม คณะกรรมการมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ พระศรี
นคริ น ทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เพื่ อ พิ จ ารณาตั ด สิ น
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ งเจ้ า พระยา-ท่ า จี น โรงแรมแมนดาริ น
โอเรี ย นเต็ ล กรุ ง เทพฯ โดยมี รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง รองประธาน
กรรมการและเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รอรับเสด็จ สาหรับปีนี้ มีหน่วยงานด้านวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากทั่วโลก เสนอประวัติและผลงานของ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ จ านวน 22 ราย
จาก 18 ประเทศ ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุ ณ ดร.อฟาฟ อิ บ ราฮิ ม เมลิ ส ( Professor Emeritus Dr. Afaf I.
MELEIS) ชาวสหรัฐอเมริกา
2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธี
พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ประจ าปี
พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
ในพระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน
1. ส ภ า กา ร พย า บ า ล น า โ ด ย นา งน วล ขนิ ษ ฐ์ ลิ ขิ ต ลื อช า
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
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พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
2. สภาการพยาบาล นาโดย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์
สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน
วันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศิริราช
วันอังคารที่ 25 กันยายน
1. ประชุ ม พิ จ ารณามาตรฐานห้ อ งให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ โดยมี
นางนวลขนิ ษ ฐ์ ลิ ขิ ต ลื อ ชา เป็ น ประธาน ณ ห้ อ งประชุ ม ดร.วิ จิ ต ร
ศรีสุพรรณ
2. ประชุมนัก วิชาการและเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์การศึกษาต่อเนื่อ ง
ทางการพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.สุ น ทราวดี เธี ย รพิ เ ชฐ ผู้ อ านวยการ
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล
ณ ห้องประชุม ศน.พย. ชั้น 5
วันพุธที่ 26 กันยายน
1. ประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
ต้ น แบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแนวปฏิ บั ติ
การทางการพยาบาล (CNPG) ที่เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โดยมี รศ.ดร.ศิ ริอ ร สิน ธุ เป็ น ประธาน ณ ห้ องประชุ ม ดร.วรรณวิ ไ ล
จันทราภา
2. ผศ.อั ง คณา สริ ย าภรณ์ เลขาธิ ก ารสภาการพยาบาล และ
รศ.ดร. อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล แถลงข่าว
กรณี ค ลิ ป นาที พ ยาบาลที่ โ รงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เพื่อแสดงความเสียใจและยืนยันจะดาเนินการตามขั้นตอนในกระบวนการ
สอบสวนทางจริ ย ธรรมต่ อ พยาบาลที่ ป รากฏในคลิ ป ณ ห้ อ งประชุ ม
ดร.ทัศนา บุญทอง
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน
1. สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน
1. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการขอรั บ รองสถาบั น
การศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 โดยมี
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
2. ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565
ครั้งที่ 8/2561 มีประเด็นสาคัญ อาทิ แนวทางการปฏิบัติสาหรับพยาบาล
วิ ช าชี พ ในการเจาะเก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดเพื่ อ ส่ ง ตรวจวิ เ คราะห์ โดยมี
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
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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
นางอภิญญา วัฒนธงชัย นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวฒ
ั นา นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว
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

Thailand Nursing and Midwifery Council

สานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี (ในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข) ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2596 7500 โทรสาร 0 2589 7121 www.tnmc.or.th
Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of
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