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บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 เป็นเดือนทีผ่ ู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ร่วมกับประชาชนชาวไทย มีความปิติยินดี ชื่นชมโสมนัส เนื่องในวัน ที่
28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั และวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
สภาการพยาบาลพร้อมกับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทวั่ ประเทศ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
จดหมายข่าว เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ตีพมิ พ์กจิ กรรมของสภาการพยาบาลในช่วง 2 เดือนทีผ่ ่านมา ซึ่งเป็น
กิจกรรมทีเ่ ป็นภารกิจของสภาการพยาบาล อาทิ การจัดประชุมวิชาการเรือ่ งจริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและ
ผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพพยาบาล เป็นต้น ในส่วนของเนือ้ หายังมุง่ ไปทีเ่ รือ่ งของพยาบาลปลอม ซึง่ สร้างความเสียหาย
แก่วชิ าชีพ นอกจากผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรมแล้ว ยังมีผลกระทบต่อช่องทางในการประกอบวิชาชีพอีกด้วย ขอให้ พี่ เพือ่ น และ
น้องๆ ช่วยกันดูแลวิชาชีพ อย่าให้พยาบาลปลอมเข้ามาทางาน เพราะจะเกิดอันตรายต่อประชาชนผูร้ บั บริการ และขอให้พยาบาล
ทุกคนมีความสานึก อย่าจัดหาพยาบาลปลอมส่งไปปฏิบตั งิ านในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา และเป็น
การกระทาผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพอีกด้วย
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่

ฉบับนี้มีอะไร
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล และ
ตั ว แทนผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ร่ ว มบั น ทึ ก เทปโทรทั ศ น์ ก ล่ า วอาศิ ร วาทถวายพระพรชั ย มงคล
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

สภาการพยาบาลร่วมพิธถี วายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สภาการพยาบาล น าโดย ผศ.อั ง คณา สริ ย าภรณ์ เลขาธิ ก ารสภาการพยาบาล
ร่ ว มพิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยพิธีดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐ มนตรี ช่ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข และนายแพทย์ สุ ขุม กาญจนพิ ม าย ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข น าคณะผู้ บ ริ ห าร
และเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลั งของแผ่ นดิน พร้อมเปิดโครงการ
“ใต้ ร่ ม พระบารมี น้ อ มน าสุ ข ภาพดี สู่ วิ ถี ชุ ม ชน” เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

สภาการพยาบาลร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนือ่ งในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สภาการพยาบาล น าโดย รศ.เพ็ ญ ศรี ระเบี ย บ ที่ ป รึ ก ษาประจ าสภาการพยาบาล
ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้ว ยนางนวลขนิษฐ์ ลิ ขิตลื อชา ผู้ ช่ว ยเลขาธิการสภาการพยาบาล
นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศล
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งจัดโดยมูล นิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
โดยมี พลอากาศเอก ชลิ ต พุกผาสุ ข ประธานกรรมการ มูล นิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพิธี ชั้น 10 สานักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
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จดหมายข่าวสภาการพยาบาล

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแด่ผทู้ ไี่ ด้รบั รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจาปี 2562
เมื่ อวันที่ 1 สิงหาคม สภาสตรีแห่ง ชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน
“วั น สตรี ไ ทย ประจ าปี 2562” ภายใต้ แ นวคิ ด “สายธารแห่ ง พระบารมี
สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดยมีผู้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น
ประจาปี 2562 จานวน 150 ราย โอกาสนี้ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาล พร้อมด้วย นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสานักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
แด่ รศ.ดร.เรณู พุก บุญมี และ ดร.เบญจวรรณ ทิม สุว รรณ
ในโอกาสที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล สตรี ไ ทยดี เ ด่ น ประจ าปี 2562
เ นื่ อ ง ใ น วั น ส ต รี ไ ท ย ณ ห้ อ ง ร อ ยั ล จู บิ ลี่ บ อ ล รู ม
ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแด่คณะกรรมการสภาการพยาบาลทีไ่ ด้รบั รางวัลในโอกาสต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาการพยาบาล มอบของ
ที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีแ ด่กรรมการสภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่างๆ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2562 ดังนี้
1. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาพยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
2. นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย
ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อานวยการกองการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น ประจาปี 2562 ประเภทสรรหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจาปี 2562 ผู้นาการพยาบาลระดับนโยบาย
5. ดร.จงกลณี จันทรศิริ
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจาปี 2562 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
6. นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจาปี 2562 สาขาการพยาบาลในชุมชน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจาปี 2562 สาขาการพยาบาลในชุมชน
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การบอกเลิ ก สั ญ ญาจั ด หาพยาบาลประจ าห้ อ งปฐมพยาบาลของห้ า งยั ก ษ์ ใ หญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทย
ทาให้ช่องทางการทางานพิเศษหรืออาจเป็นงานหลักของพยาบาลบางคนหายไปเป็นจานวนมาก ถ้าประมาณจาก
สาขาของห้างยักษ์ใหญ่ดังกล่าวจะมีสาขาในประเทศไทยนับ 100 แห่ง โดยห้างฯ เริ่มจากการลดพนักงานห้างฯ
ในห้องลงเหลือไม่เกิน 120 คนต่อสาขา และหาสถานพยาบาลเอกชนในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของห้างฯ เพื่อให้บริการ
แก่พนักงานของห้างฯ แทนห้องปฐมพยาบาลที่จะหยุดให้บริการแก่พนักงานพร้อม ๆ กับการเลิกจ้างพยาบาลประจา
ห้องปฐมพยาบาล
สาเหตุสาคัญของปัญหาข้างต้น คือ
1. การปรับลดขนาดของห้างฯ ลง เนื่องจากความนิยมการซื้อสินค้าออนไลน์เข้ามาแทนที่การเดินทางไป
ซื้อของที่ห้างฯ ด้วยตนเองของผู้บริโภค
2. การใช้บริการห้องปฐมพยาบาลพนักงานใช้บริการน้อยมาก เพราะบริการที่ให้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
สุขภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลขั้นต้นเท่านั้น
3. ปั ญ หาพยาบาลปลอม คื อ มี ก ารจั ด หาบุ ค คลซึ่ ง มิ ใ ช่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลเข้ า ไปท างาน
ในต าแหน่ ง พยาบาล ท าให้ ง านบริ ก ารไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐาน ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ และไม่ มั่ น ใจ
ในความปลอดภัยที่ได้รับ
ปัญหาพยาบาลปลอม จากคดีจริยธรรมที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาการพยาบาล พบว่า ผู้จัดหาพยาบาลไป
ประจาห้องปฐมพยาบาล ร้อยละ 80 ผู้จัดหาเป็นพยาบาล และรู้เห็นหรือสนับสนุนการจัดหาพยาบาลปลอมไป
ปฏิบัติงานในห้องปฐมพยาบาล จะโดยการสวมสิทธิของเจ้าของใบอนุญาตเดิม หรือการทาใบอนุญาตปลอมขึ้น
ทั้งฉบับ กรณีดังกล่าวก็เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม และเป็นการทาลายวิชาชีพของตนเอง
จากปัญหาข้างต้น คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้กระทาความผิดลักษณะ
ดั ง กล่ าวเป็ น เวลา 1 ปี และอาจพิ จ ารณาเผยแพร่ ก ารพั ก ใบอนุ ญ าตในจดหมายข่ า วสภาการพยาบาล รวมทั้ ง
บน website ของสภาการพยาบาล เพื่อแจ้งให้สาธารณะทราบโดยทั่วกันด้วย
ทั้งนี้ นอกจากพยาบาลปลอมได้สร้างความเสียหาย ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม และกระทบต่อภาพลักษณ์
วิชาชีพแล้ว ยังกระทบไปถึงช่องทางการประกอบวิชาชีพอีกด้วย
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กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: ส่งพยาบาลปลอมไปนั่งห้องปฐมพยาบาลในโรงงาน
ข้อเท็จจริงแห่งคดี
บริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง ทาหนั ง สื อ ขอให้ ส ภาการพยาบาล
ตรวจสอบใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ของพยาบาลประจาห้องปฐมพยาบาล
ด้ ว ยมี ข้ อ สงสั ย ในปร ะสิ ท ธิ ภ าพของพยาบาลผู้ นั้ น
จากการตรว จสอบ พบว่ า ใบอนุ ญาต ดั ง กล่ า ว เป็ น
ใบอนุญาตปลอม สภาการพยาบาลได้ ประสานกลับไปยั ง
บริษัทเพื่อขอตรวจสอบข้อเท็จเกี่ยวกับการจัดหาพยาบาล
ประจ าห้ อ งปฐมพยาบาล และขยายผลตรวจสอบ
ใ บ อ นุ ญ า ต ข อ ง พ ย า บ า ล อื่ น ๆ ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ง า น ห้ อ ง
ปฐมพยาบาลดังกล่าวด้วย
ผลการตรวจสอบพบใบอนุญ าตปลอม 4 ใบ บริษัท
ให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า การจั ด หาพยาบาลเป็ น การจั ด หาผ่ า น
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ เป็ น
เจ้ า ของ พยาบาลปลอมทั้ ง หมด 4 คนเป็ น เพี ย งผู้ สาเร็ จ
หลั ก สู ต รผู้ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย และปฏิ บั ติ ง านแห่ ง
เดียวกันกับพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท
การดาเนินคดีอาญา
พยาบาลปลอมทั้ง 4 คน ถู ก ดาเนิน คดีอ าญาข้อหา
แสดงตนหรื อ ประกอบวิ ช าชี พ โดยไม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย น
เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
ตามมาตรา 27 แห่ ง พระราชบัญญั ติวิช าชีพ การพยาบาล
และการผดุ งครรภ์ พ.ศ. 2528 และความผิด ฐานปลอม
และใช้ใบอนุญาตปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา
สาหรับ พยาบาลวิชา ซึ่ง เป็ น ผู้จัด หาพยาบาลปลอม
ไปท างานในบริ ษั ท ถู ก ดาเนิ น คดี อ าญา ฐาน สนั บ สนุ น
การปลอมและใช้ใบอนุ ญ าตปลอม โดยบริษัทร่ว มดาเนิ น
คดีอาญาฐานฉ้อโกงด้วย
สาเหตุ
ขาดจิตสานึกที่ดี ต่อวิชาชีพ
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ขาดความสุจริตในการประกอบวิชาชีพ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

ประเด็นเชิงจริยธรรม
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 4 “ผู้ ประกอบวิ ชาชีพ ย่อ มดารงตนให้ สมควร
ในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง”
ข้ อ 6 “ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ย่ อ มไม่ ป ระพฤติ ห รื อ
กระทาการใดๆ อั น อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์
แห่งวิชาชีพ”
ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
เป็นการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ม า ต ร า 8 4 ผู้ ใ ด ก่ อ ใ ห้ ผู้ อื่ น ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ไ ม่ ว่ า
ด้วยการใช้ บังคั บ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุ ยงส่งเสริม หรื อ
ด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทาความผิด
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน
เป็นการกระทาผิดอาญาโดยเจตนา ฐานสนับสนุนให้
บุ ค คลซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุ ง ครรภ์ ปฏิ บั ติ ง านในฐานะพยาบาลวิ ช าชี พ และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นปลอมและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ปลอม อันเป็นการกระทาผิดต่อกฎหมายอาญาและทาให้
เสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ อั น เป็ น การกระทาผิ ด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฯ ข้อ 4 และ ข้อ 6
เห็ น ควรลงโทษ พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ เป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี
ตามมาตรา 41 วรรคสาม (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวิ นิ จ ฉั ย ขี้ ข าดให้
พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุ ง ครรภ์ เป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี ตามมาตรา 41
วรรคสาม (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเรือ่ ง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน
การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล
ได้จดั การประชุมวิชาการเรือ่ ง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุง
ความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนความรู้
การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพทีส่ ามารถให้การปกป้องและผดุงความ
เป็นธรรมแก่ผใู้ ช้บริการและผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลได้สร้างความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักเกีย่ วกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ต่อการประกอบวิชาชีพ
รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการนาความรูจ้ ากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
เพือ่ น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ทิ งั้ ในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลเบตง จังหวัดสงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรจันทร์ สุ วรรณชาต
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและประธาน
คณะอนุ ก รรมการผดุ ง ความเป็ น ธรรมฯ และ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรูใ้ นประเด็นทีน่ า่ สนใจในเรือ่ งดังกล่าว
อาทิ พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ทถี่ กู ร้องเรียน
โดยผูใ้ ช้บริการ เมือ่ พยาบาลเผชิญกับการจัดการทีไ่ ม่ได้รบั
ความเป็นธรรมจากการปฏิบตั ติ ามหน้าที่

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส าหรั บ การประชุ มวิชาการเรือ่ ง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาล” มีกาหนดจัดทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ โดยสภาการพยาบาลได้จดั การประชุมในจังหวัดต่างๆ แล้ว ดังนี้
ครัง้ ที่ 2 จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 29 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชัน้ 3 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน
ครัง้ ที่ 3 จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม นพ.จาลอง บ่อเกิด ชัน้ 5 ตึกอานวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพ่ ฒั น์ โรงพยาบาลเบตง จังหวัดสงขลา
มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ กว่า 370 คน
ครัง้ ที่ 4 จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ 328 คน
และสาหรับครัง้ ที่ 5 จะมีการจัดประชุมขึน้ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลาปาง จ.ลาปาง
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน
ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน
โดยความร่วมมือของสภาการพยาบาล มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบบริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชนให้ประชาชน
ทุกกลุม่ วัยในพืน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สร้างต้นแบบในการดูแลสุขภาพชุมชน
โดยทีมการพยาบาลทักษะผสมผสานขึน้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชน รวมทัง้ ติดตามประเมินผลลัพธ์ ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสาเร็จและปัจจัยทีค่ วรพัฒนา
ในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล เพือ่ จัดท าข้อเสนอการขยายศูนย์บริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนต่อไป โดยได้รับเกียรติ
จาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง และนายธานี เกียรติพพิ ฒ
ั นกุล รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ
ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ส าหรั บ โครงการพั ฒ นาต้ น แบบศู น ย์ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชน ณ ชุ ม ชน
บ้านหนองคล้ า ใหม่ อ าเภอศรี ร าชา จั งหวัดชลบุ รี สภาการพยาบาลและภาคี
เครือข่ายได้เริ่ มด าเนิ น การมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จากการที่ในปัจจุ บันรูปแบบ
บริการสุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และอยู่ระหว่าง
การพัฒนารู ปแบบการดาเนิน งานให้มีบทบาทชัดเจนในการดูแลสุขภาพชุมชน
ให้ ค รอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สภาการพยาบาลในฐานะองค์ ก รวิ ช าชี พ มี
ความมุ่งมั่น และตระหนั กถึงความจ าเป็น ของการพัฒ นาระบบการดูแลสุขภาพ
ในชุมชนโดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน ซึ่งจะมีส่ วนสาคัญในการขับเคลื่ อน
ระบบสุขภาพในชุมชนและสามารถเสริมระบบการทางานของภาครัฐในการบริการ
ด้านสุ ขภาพให้ เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ มวัย ในพื้น ที่ของชุมชน เสริมสร้างกลไก
การจัดบริการสุขภาพระดับชุมชนที่จาเป็นและสอดคล้องกับวิถีของชุมชนนั้นๆ
รวมไปถึ ง การสร้ า งแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน องค์ ก ร และผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาและจัดทา
ข้อเสนอการขยายศูนย์บริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ต่อไป

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ “ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด (สัญจรประจาปี 2562):
สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ”
เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการ “ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ าจังหวัด (สัญจรประจ าปี 2562):
สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” เขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี อ่างทอง นครนายก) และกรุงเทพมหานคร ซึง่ จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 4 อาคารนครินทรศรี การจัดประชุมครัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิจ
ของสภาการพยาบาล สร้างตระหนัก ในการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้มาตรฐานและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทัง้ รับทราบ
สถานการณ์และประเด็นปัญหาทีม่ ผี ลกระทบ ต่อวิชาชีพแก่ผแู้ ทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายก
สภาการพยาบาล คนที่ 2 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล และ
นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล กรรมการสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อทีน่ า่ สนใจต่าง ๆ อาทิ สภาการพยาบาล องค์กรวิชาชีพ
ทีท่ กุ คนต้องรูจ้ กั แนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล: เครือ่ งมือในการคุม้ ครองผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ การปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดความเสีย่ งทางกฎหมาย
และจริยธรรม พร้อมทัง้ ตอบข้อซักถามของสมาชิกและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ โดยมี
สมาชิกสภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

สภาการพยาบาลร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา
ประชุมเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผูใ้ ห้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าทีธ่ รุ การหอผูป้ ว่ ย (Ward Clerk)
รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผูใ้ ห้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าทีธ่ รุ การหอผูป้ ว่ ย (Ward Clerk)
โดยมี ดร.สันทนีย์ ผาสุก รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา และคณะ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2562
สาหรับหลักสูตรการเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผูใ้ ห้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
หอผูป้ ว่ ย (Ward Clerk) นัน้ เป็นหลักสูตรทีจ่ ดั ทาขึน้ ในความร่วมมือระหว่าง สภาการพยาบาลและ
สถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา โดยผูใ้ ห้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าทีธ่ รุ การหอผูป้ ว่ ย (Ward Clerk)
เป็นสมาชิกในทีมทักษะผสมผสานของพยาบาลวิชาชีพ และเพือ่ ให้การดูแลผูป้ ว่ ย ผูเ้ จ็บป่วยเรือ้ รัง
ระยะยาวและผูส้ งู อายุ ได้มกี ารจัดการระบบการดูแลและรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการในปัจจุบนั ภายใต้การปฏิบตั งิ านของทีมทักษะผสมผสานของพยาบาลวิชาชีพ
คณะกรรมการเตรียมการฝึกอบรมฯ ได้รว่ มกันพิจารณาจัดทาหลักสูตร วิเคราะห์เนือ้ หา วางนโยบาย
เพือ่ บริหารการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ วางแผนการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพือ่ ให้เป็นแหล่งในการฝึกปฏิบตั จิ ริง
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สานักงานเลขาธิการคุรุสภา นาคณะผู้แทนจากกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
และกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานการดาเนินงานของสภาการพยาบาล
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา น าคณะผู้ แ ทนจากกลุ่ ม รั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรและกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จานวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานการ
ดาเนินงานฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ของสภาการพยาบาล เกี่ยวกับ
กระบวนการรับรองปริญญา และกระบวนการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็ นผู้ป ระกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล เพื่อเป็น การเสริ มสร้ างองค์ความรู้ และพัฒ นา
ศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้ าที่ของสานั กงานเลขาธิการคุรุสภา ในการปฏิบัติหน้ าที่ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และ รศ.สุปราณี อัทธเสรี ที่ปรึกษาประจาสภาการพยาบาล
ด้า นสอบความรู้ ฯ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์ส ภาการพยาบาล เป็ น วิทยากร
บรรยาย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ตัวแทนชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายกสภาการพยาบาล
เพื่อหารือประเด็นปัญหาในการทางานและความก้าวหน้าของ APN
เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม ที่ ผ่ า นมา ตั ว แทนชมรมพยาบาล APN กระทรวง
สาธารณสุ ข เข้ า พบ รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล เพื่ อ หารื อ ใน
ประเด็ น ปั ญ หาในการท างานและความก้ า วหน้ า ของผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง
(advanced practice nurse: APN) ในการนี้ ศ.เกี ย รติ คุ ณ ดร.สมจิ ต หนุ เ จริ ญ กุ ล
กรรมการที่ปรึ กษาสภาการพยาบาล ดร.ธีร พร สถิร อังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล
คนที่ 2 รศ.ดร.เรณู พุกบุ ญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาลและประธานผู้ บริห าร
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ขั้ น สู ง แห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มด้ ว ยกรรมการ
สภาการพยาบาล เข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการ
ดาเนินงานของสภาการพยาบาล โดยนายกสภาการพยาบาลได้เน้นย้าถึงการดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และความสาคัญของการร่วมมือกันระหว่างสภาการพยาบาล สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
(ประเทศไทย) และชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ในอันที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของวิชาชีพต่อไป
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร

คณะผู้แทนจาก Indonesian National Nurses Association (INNA) West Java Province ประเทศอินโดนีเซีย
เข้าศึกษาดูงานศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม ที่ผ่ านมา รศ. ดร.ศิริอร สิ นธุ อุปนายกสภาการพยาบาล
คนที่ 1 และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ แ ทนจาก Indonesian National Nurses Association (INNA)
West Java Province ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 6 คน เข้าศึ กษาดูงานศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้
ความเข้า ใจถึ งบทบาทหน้า ที่ การด าเนิน งาน และการพั ฒ นาระบบกลไกจริย ธรรมทาง
การพยาบาลของศู น ย์ จ ริ ย ธรรมทางการพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย สภาการพยาบาล
โดยได้รับ เกีย รติจาก รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต ประธานกรรมการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล
ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q : ได้รับจดหมายข่าวสภาการพยาบาลประจาเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 มีข้อความเรื่องมีผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
ขอ complain เรื่องการต่ออายุผ่าน Web Application เนื่องจากตนเองอยู่ในยุค Baby Boom ไม่ถนัด
เรื่อง Web Application ทั้ง ๆ ที่พ ยายามแล้ว เป็น ไปได้ ที่กลุ่ม นี้จะไม่ได้ต่ออายุ สภาการพยาบาล
น่าจะมีแนวทางสารองสาหรับคนกลุ่มนี้บ้าง

A : สภาการพยาบาลมีความเข้าใจและเห็นใจสมาชิกที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบ
Web Application แต่เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคาร้องทาการต่างๆ ในช่องทางเดิมแล้ว และ
เปิดให้ย่ืนคาร้องผ่านระบบ Web Application เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ขอแนะนาสมาชิกให้ขอให้ญาติหรือ
บุคคลที่รู้จักที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยดาเนินการลงทะเบียนแทน โดยสมาชิกควรอยู่และเรียนรู้
การลงทะเบียนด้วย
หากท่านมีปัญหาด้านการลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูล สามารถปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่
งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-596-7555-61 หรือ Email: member@tnmc.or.th
หรือมาติดต่อที่สภาการพยาบาล ในเวลาทาการ (เวลา 8.30-16.30 น. มีพักกลางวัน)

ดูงานสภาการพยาบาล

คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล

นักศึกษาพยาบาล (2 ภาษา) ม. รังสิต
(9 กรกฎาคม 2562)

นักศึกษาพยาบาล ม.ขอนแก่น
(18 กรกฎาคม 2562)

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
(23 สิงหาคม 2562)
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นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วพบ.ตารวจ
(22 กรกฎาคม 2562)

นักศึกษาพยาบาล วพบ.นพรัตน์วชิระ
(23 สิงหาคม 2562)

คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จาก
สถาบั น การศึกษาต่างๆ เข้า ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธ ภัณฑ์แ ละหอจดหมายเหตุ
สภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของ
องค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียน เพื่อขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ อีกทั้งมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ การพยาบาลหลังสาเร็จการศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

คุณอ้อยทิพย์ คงซ้าย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลควนเนียง

ขณะที่คุณอ้อยทิพย์ คงซ้าย ขับรถกลับจากการท าธุระส่วนตัวได้พบกับเหตุการณ์รถยนต์
ส่วนบุคคลเฉี่ยวชนกับจักรยานยนต์บนถนนเพชรเกษม จึงตัดสินใจจอดรถเข้าไปให้การช่วยเหลือ
ด้วยจิตใต้สานึกในวิชาชีพพยาบาลทีไ่ ม่สามารถเพิกเฉยได้ และต้องให้ผปู้ ระสบเหตุได้รบั การช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน ณ บริเวณทีเ่ กิดเหตุพบผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 3 ราย เป็นผูห้ ญิง 1 ราย ผูช้ าย 1 ราย เด็ก อายุ 2 ปี
1 ราย โดยผูบ้ าดเจ็บทีเ่ ป็นผูห้ ญิงมีอาการไม่รสู้ กึ ตัว ชีพจรเต้นเบา จึงได้ทาการ CPR และโทรประสาน 1669
นาผูบ้ าดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป
ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางวิวรรธน์พร ชื่นอยู่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปัจจุบันทาธุรกิจส่วนตัว

นางวิว รรธน์ พ ร ชื่ น อยู่ เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์ที่ เ คย
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2560 โดยปัจจุบันทา
ธุรกิจส่วนตัว ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ได้เดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับคณะทัวร์
บมจ.อลิอันซ์อยุธยา ขณะเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยเครื่องบินสายการบินไทย พนัก งาน
ประจาเครื่องประกาศถามว่ามีท่านใดเป็นแพทย์พยาบาล นางวิวรรธน์พรจึงได้แสดงตนว่าเป็น
พยาบาล สอบถามเหตุ ก ารณ์ จากเจ้ า หน้ า ที่ พบว่ า มี ผู้ โ ดยสารชาวไทยมายืน รอเข้ า ห้ อ งน้ า
จู่ๆ ผูห้ ญิงท่านนีล้ ้มลงใบหน้าฟาดประตูห้องน้า มีบาดแผลและหมดสติ จึงได้ประเมินอาการพบ
ชีพ จรเบา วั ด ความดั นโลหิตต่า 60/40 mmHg. เรีย กผู้ป่วยไม่ตื่น ไม่ ลืมตา ไม่ท าตามคาสั่ ง
ขณะที่ประเมินอาการอยู่นั้นมีผู้หญิงท่านหนึ่งแสดงตนว่าเป็นกุมารแพทย์ จึงได้ปรึกษากันว่า
เคสนี้ อ าจมี ภ าวะ Hypoglycemia จึ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ายการบิ น ประกาศหาที่ เ จาะน้ าตาลจาก
ผู้โดยสารท่านอื่น และเมื่อเจาะน้าตาล DTX = 40 mg% จึงรีบทาการเปิดเส้นและ push glucose
ผู้ โ ดยสารยั ง ไม่ ตื่ น BP เริ่ ม ขึ้ น จึ ง ให้ glucose อี ก จากนั้ น คอยดู แ ลและสั ง เกตอาการ
ตลอดระยะเวลา 10 ชั่วโมงในการเดินทางซึ่งถึงประเทศไทยโดยปลอดภัย ไม่ต้องนาเครื่อง
ลงจอดระหว่างทาง

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
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เดือนพฤศจิกายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน
1. รศ.ดร. สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เป็นประธานการประชุมคณะทางานวิจยั
บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครัง้ ที่ 6/2561
เพือ่ ดาเนินโครงการวิจยั เรือ่ งบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลือ่ น
ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Responsibility Roles of Nurses in Driving
Primary Health Care System) ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน
1. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมาย กรณี (ร่าง)
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน้ สอง
2. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะท างานบูรณาการ
ฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครัง้ ที่ 3/2561 เพือ่ พิจารณา
รายงานแผนงานที่ 1 การปรับปรุงคูม่ อื ประชาชน ตามแผนยกระดับการบริการ
ภาครัฐ ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน
1. ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์วาระพ.ศ.2561-2565 ครัง้ ที่ 3/2561 ณห้องประชุมคุณอุดมสุภาไตร
2. รศ. ดร. อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 4/2561
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
3. รศ. พรจันทร์ สุวรรณชาต เป็นประธานการประชุมคณะเพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับ
การดาเนินการเพือ่ ผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 4/2561
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน
1. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมาย
กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน้ สอง
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน
1. รศ. ดร. ศิรอิ ร สินธุ ประธานคณะทางานจัดทาหลักสูตรอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบตั กิ ารบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม)
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมาย
กรณีรา่ งข้อบังคับของสภาการพยาบาลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน้ สอง
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน
1. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานสภาการพยาบาล เพือ่ รับทราบการดาเนินงานของฝ่าย
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และงานต่าง ๆ ในสภาการพยาบาล เพือ่ การดาเนินงานทีต่ อ่ เนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี เข้าศึกษาดูงานและเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของ
สภาการพยาบาล โดยได้รบั เกียรติจาก รศ. ดร. อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากร
3. รศ.ดร. ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นผู้แทน
สภาการพยาบาล หารือร่วมกับผู้แทนแพทยสภา เกี่ยวกับร่างข้อบังคับ
สภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจากัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที.่ .) จานวน 3 ฉบับ ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน
1. รศ.ดร. ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะท างานพิจารณาการให้
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉินฯ ครัง้ ที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
2. พลเรือตรีหญิง ดร.อนงค์นชุ ภูยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
จริยธรรม ชุดที่ 1 ของสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร. วรรณวิไล จันทราภา
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน
1. รศ. ดร. เรณู พุกบุญมี เป็นประธานการประชุมคณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. รศ.ดร. สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ ประธานคณะทางานโครงการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ สภาการพยาบาล และคณะทางานฯ ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ หารือเกีย่ วกับการจัดเสวนานโยบาย
สาธารณะในช่วงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 11 ณ ห้องประชุมดร.วิจติ รศรีสพุ รรณ
3. รศ.ดร. ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน
1. นางประภัสสร พงศ์พนั ธุว์ ศิ าล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อกฎหมาย ครัง้ ที่ 6/2561 ณ ห้องคุณอุดม สุภาไตร
2. ผศ.ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เป็นประธานการประชุมเพือ่ ด าเนินการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันผลิตพยาบาล
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน
1. รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ
....อ่านต่อหน้า 15
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วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน
1. รศ.ดร. ศิริอร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะท างานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการก ากับนโยบายสภาการพยาบาล วาระพ.ศ. 2561-2565 ครัง้ ที่
9 /2561 ณ ห้องประชุม ดร.อุดม สุภาไตร
3. รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
4. รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
การขอรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาและหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร์ วาระ
พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ ที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน
1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจติ ร ศรีสพุ รรณ เป็นประธานการประชุมคณะทางาน
โครงการพัฒนาพยาบาลจักษุในโครงการจักษุยงั่ ยืน ณห้องประชุมดร.วจิ ติ รศรีสพุ รรณ
2. รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ
3. รศ. พรจันทร์ สุวรรณชาต เป็นประธานการประชุมคณะเพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับ
การดาเนินการเพือ่ ผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 5/2561
ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน
1. รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมหารือ
การให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน
1. ผู้ แ ทนสภาการพยาบาลเข้ า ร่ ว มการประชุ ม รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 ณ ห้องประชุมจูปเิ ตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
2. รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล ครัง้ ที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลฯ
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน
1. รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 10/2561
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
2. นางสาววาณีรตั น์ รุง่ เกียรติกลุ เป็นประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ กรณีผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
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วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน
1. รศ.ดร. ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดและหัวใจ ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้องประชุม ดร. วิเชียร ทวีลาภ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน
1. ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร. ศิรพิ ร
จิ ร วั ฒ น์ กุ ล บรรณาธิ ก ารวารสาร Pacific Rim International Journal of
Nursing Research ได้ ป ระชุ ม กองบรรณาธิ ก ารประจ าปี พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ โดยการประชุมครัง้ นีไ้ ด้เรียนเชิญ Advisory
Board ของวารสารฯ และเชิญผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตพยาบาลศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาในประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อม
โดยวารสารมีนโยบายทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพวารสารเข้าสูฐ่ านข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE) ของ Web of Science Group ต่อไป
2. ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล เป็นประธานการประชุม
คณะท างานจัดทานโยบายการผลิตและการใช้กาลังคนในการจัดระบบสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 1/2561 เพือ่ พิจารณาหลักสูตรต้นแบบของสภาการพยาบาล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุ ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
3. รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์
ขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการต่าง ๆ
ครัง้ ที่ 2/2561 เพือ่ ด าเนินการพิจารณาจัดท าอัตราก าลังแบบ Staff mix และ
เปรียบเทียบ Patient work flow ด้วย ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
4. รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 2/2561 เพือ่ พิจารณาวางแผนการจัดทา
วิธีการด าเนินการมาตรฐาน การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอ IRB และ
หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน
1. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 1 จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดย
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากร
2. ผศ.กัลยา นาคเพ็ชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทาหนังสือ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบเก็บคะแนนในการต่ออายุ
ใบอนุญาต ครัง้ ที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
3. รศ.ดร. ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานในการประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตร
อบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั กิ ารบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม) ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
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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
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