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บรรณาธิการแถลง
พี่ ๆ ทีเ่ คารพ เพือ่ น ๆ และน้อง ๆ ทีร่ กั ยิง่
จดหมายข่าวฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562 ได้ตพี มิ พ์ขา่ วกิจกรรมสาคัญของ
สภาวิชาชีพ คือกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 พิธพี ระราชทานรางวัลสมเด็จ
พระศรี นครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ซึ่งสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
คณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เสด็จพระราชดาเนินพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับโลก 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว
จากประเทศบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ตพี ิมพ์ประวัติและผลงาน
โดยย่อของทั้งสองท่านไว้ในจดหมายข่าวฉบับนีแ้ ล้ว
สาหรับสาระน่ารูค้ อื ประเด็นทีส่ าคัญในการดูดเสมหะในผูป้ ว่ ยวิกฤต (ผูใ้ หญ่) โดย พ.ต.หญิง อรอุมา เพ่งพินจิ หัวหน้า
หออภิบาลอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึง่ ได้นาเสนอประเด็นต่าง ๆ ทีส่ าคัญในการดูดเสมหะผูป้ ว่ ยวิกฤต (ผูใ้ หญ่)
ให้สมาชิกได้ทราบและนาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดความปลอดภัยและผลดีแก่ผปู้ ว่ ยต่อไป
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสานักงาน
เลขาธิการสภาการพยาบาล นาคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลร่วม
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย" เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์และทรงวางรากฐานและ
พัฒนากิจการด้านการแพทย์การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจน
ทุกวันนี้ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์ โรงพยาบาลศิรริ าช และ บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์ กระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2562
สภาการพยาบาลจัดพิธีถวายราชสักการะและบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็น
ประธานในพิธีถวายราชสักการะและบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ
3 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) เพื่อน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิ คุณอันหาที่สุ ดมิ ได้ โดยมีผู้ แทนผู้ ประกอบวิ ช าชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ เข้ า ร่ ว มพิ ธี อ ย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ”
และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี

สภาการพยาบาล มูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาล
แห่งชาติ” และพิ ธี ว างพานพุ่ ม ถวายราชสั ก การะสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราพระบรมราชชนนี โดยมี นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีฯ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2562
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้จัดอย่างต่อเนื่อ ง
เป็นประจาทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวงสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2562

เมื่อวัน ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสิน
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ ห้ องเจ้าพระยา-ท่าจีน
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดงานแถลงข่าวแจ้งผลการตัดสินรางวัลฯ และแจ้งกาหนดพิธีพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่น
เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน พ.ศ.2562 รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง รองประธานกรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
ในการแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลฯ และแจ้งกาหนดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2562 ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
สาหรับในปีนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ที่
สมควรได้รับรางวัลจานวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE
-MOGWE) ชาวบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) จากประเทศ
ญี่ปุ่น ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสองท่านนี้ มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่ง
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงานที่สาคัญของทั้งสองท่าน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย
โดยเฉพาะสตรีและเด็กแรกเกิด นาไปสู่การพัฒนาการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและนานาชาติอย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในสากล โดยกาหนดจัดพิธพี ระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง
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พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2562
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี องค์ ป ระธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ พระศรี
นคริ น ทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ทรงพระราชทานรางวั ล สมเด็ จ พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี แก่พยาบาลดีเด่นระดับโลกประจาปี 2562 คือ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา
ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE) อายุ 92 ปี จากประเทศ
บอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO)
อายุ 88 ปี จากประเทศญี่ปุ่น อันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และพระราชทานเลี้ยงน้าชาแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
พระศรีน ครินทราบรมราชชนนี และนายกสภาการพยาบาล และทูต านุทูตจากประเทศ
ต่าง ๆ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง
ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE)
ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2562
ศาสตราจารย์ ดร. คู เ ป้ มอกเว ( Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE)
ชาวบอตสวานา เป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในประเทศบอตสวานา จากยุคมืดสู่ความเจริญรุ่งเรือง และได้รับยกย่องให้เป็น
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ ทั้งในบอตสวานาและภูมิภาค
แอฟริกาใต้ อีกทั้งท่านได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ซึง่ ต่อมาเปลีย่ นเป็นสหภาพพยาบาลแห่ง
บอตสวานา สหภาพแห่งนีไ้ ด้เป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรทัง้ ในระดับภูมภิ าคตะวันออกกลางและใต้ของ
แอฟริกา รวมทั้งสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ นอกจากนั้นท่านยังร่วมก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ มาลาวี ซิมบับเว และแอฟริกาใต้ อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว
(Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE)

ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น และเสี ย สละท่ า นได้ ก่ อ ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาอบรมก าลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก
เพื่อฝึกอบรมเจ้ าหน้าที่สหวิชาชีพสุขภาพรวมทั้งพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ และได้ประสานองค์การอนามัยโลก
(WHO) ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลให้ครอบคลุม เรื่อง มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ จนสามารถลดอัตราการตายของ
มารดาและทารก ซึ่งเป็ นปั ญหาสุขภาพสาคัญของบอตสวานาลงได้ จากการผลักดันของ ดร.ครูเป้ มอกเว นับว่าท่านได้
ยกระดับการศึกษาพยาบาล โดยก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกสาหรับสตรีผิวดา
แห่ ง แรกในภู มิภ าคแอฟริ ก าใต้ อัน ส่ งผลให้ ท่านได้รั บตาแหน่ งศาสตราจารย์ซึ่ งเป็ นสตรีผิ ว ดาคนแรกที่ไ ด้รับ ตาแหน่ง นี้
จึงกล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการพัฒนาการบริการสุขภาพ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศบอตสวานา และประเทศแอฟริกาใต้ โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งเป็น การยกสถานะของสตรี อีกด้ว ย จึ งเป็ น ผู้ ส มควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
ประจาปี 2562
ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562
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รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO)
ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2562
ศาสตราจารย์จุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้นา
ที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศ
ญี่ปุ่นและผลักดัน ให้ เกิดการพัฒ นาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีป
แอฟริกา ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพยาบาล ท่านผลักดันให้เกิดหลักสูตร
สาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ริเริ่มก่อตั้งสถาบันวิชาการพยาบาล
ศาสตร์และสมาคมการศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย อีกทัง้ ได้รว่ มกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด
(Professor Emeritus Junko KONDO)

ญีป่ นุ่ และนานาชาติ (Japan International Cooperation Agency -JICA) ในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียิปต์และ
พัฒนาครูพยาบาลและผู้นาทางการพยาบาลสาหรับประเทศในแอฟริกาและปารากวัย
จากการที่ท่านเป็ นครู สอนวิช าผดุงครรภ์ท่านได้ก่อตั้งสถาบันวิชาการสาขาการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นและ
ร่ ว มก่ อ ตั้ ง สมาคมผดุ ง ครรภ์ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น นายกสมาคมผดุ ง ครรภ์ ค นแรกของประเทศญี่ ปุ่ น อี ก ด้ ว ย ท่ า นได้ ผ ลั ก ดั น
ให้มีการกาหนดบทบาทและสมรรถนะการผดุงครรภ์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดนอกจากนี้
ท่านได้ก่อตั้งสถาบันการประเมิน การผดุงครรภ์ ข องประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาผดุงครรภ์ นับว่ า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุ นโกะ คอนโด เป็น ผู้ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง จึงเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจาปี 2562
สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
จัดการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจาปี 2562

เมื่อวันที่ 8 ตุ ล าคม 2562 รศ.ดร.ทัศนา บุ ญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็ นประธานเปิด การประชุมวิช าการเนื่ องใน
วันพยาบาลแห่ งชาติป ระจ าปี 2562 เรื่ อง “Nursing Profession 5.0 : Leader Pave the Way” ซึ่งจั ดขึ้น โดยความร่ว มมื อ
ระหว่างสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Insight & Inspiration : The Heart of Leaders ในฐานะผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์
สาขาผู้ น าการพยาบาลในระดั บ นโยบาย ประจ าปี 2561 ในโอกาสนี้ ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara
Segarona KUPE-MOGWE) จากประเทศบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko
KONDO) จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
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กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: ล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย
ด้ ว ยสภาการพยาบาลไ ด้ รั บ หนั ง สื อ จาก
ผู้ป่วยชาย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แพทย์ แ จ้ ง ว่ า มี ภ าวะหลอดเลื อ ดตี บ ให้ น อนพั ก
เพื่ อ ดู อ าการ ระหว่ า งนอนพั ก รั ก ษา บุ รุ ษ พยาบาล
เข้ า มาดู แ ลและได้ ถื อ โอกาสกระท าอนาจารและ
ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศในขณะที่ ผู้ ป่ ว ย ไม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากฤทธิ์ยา
ชั้ น สอบสวนจริ ย ธรรม พยาบาลวิ ช าชี พ
รั บ สารภาพว่ า กระท าไปเนื่ อ งจากมี พ ฤติ ก รรม
ชอบเพศเดียวกัน และมีเพื่อน(ผู้ชาย)อยู่แล้ว แต่ไม่ได้
อยู่ด้ว ยกัน ผู้ป่ว ยเป็ นคนไข้ที่อ ยู่ในความรับผิ ดชอบ
ของตน วันเกิดเหตุเข้าไปตรวจเยี่ยมอาการและดูแล
สายน้าเกลือของผู้ป่วย เมื่อดึงผ้าห่มออก เห็นอวัยวะ
เพศของผู้ ป่ ว ยแข็ ง ตั ว มี น้ าเปีย กที่ ก างเกง จึ ง บอก
ผู้ ป่ ว ยว่ า จะท าความสะอาดให้ แล้ ว น าส าลี ม าท า
ความสะอาดบริเวณอวัยะเพศและเกิดอารมณ์ทางเพศ
จึงจับ ลูบคลาอวัยวะเพศของผู้ป่วย เสร็จแล้วก็กลับ
ออกมาทางานตามปกติ
วิเคราะห์กรณี
สาเหตุของปัญหา

1. ขาดความยับยั้ง ชั่งใจ
2. ขาดจิตสานึกที่ดี

ประเด็นเชิงจริยธรรม
1. ด ารงตนให้ ส มควรในสั ง คมโดยธรรม และ
เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
2. ไม่ ป ระพฤติ ห รื อ กระท าการใดๆ อั น อาจ
เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 ผู้ ใดข่มขื นกระทาชาเราผู้อื่นโดยขู่เข็ ญ
ด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้น
อยู่ ใ นภาวะที่ ไ ม่ ส ามารถขั ด ขื น ได้ หรื อ โดยท าให้
ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

จาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท
การกระทาชาเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า
การกระ ท าเพื่ อ สนอ งความใคร่ ข อง ผู้ ก ระท า
โดยการใช้ อ วั ย วะเพศของผู้ ก ระท ากระท ากั บ
อวั ยวะเพศ ทวารหนั ก หรื อช่ องปากของผู้ อื่น หรื อ
การใช้สิ่งอื่นใดกระทากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
ของผู้อื่นเกี่ยวกับเพศ
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวโทษได้กระทาการถูกอวัยวะเพศของ
ผู้ ป่ ว ยจริ ง โดยไม่ ส ามารถควบคุ ม ตั ว เองได้ จึ ง เป็ น
การกระท าพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ ผู้ เ สี ย หาย
ขณะพักรักษาตัวโดยที่ผู้เสียหายไม่สามารถขัดขืนได้
เนื่ อ งจากฤทธิ์ ข องยาจริ ง ซึ่ ง กระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์
ของวิ ช าชี พ และความรู้ สึ ก ของผู้ เ สี ย หาย อั น เป็ น
การประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาล ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง
วิชาชี พการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ พ.ศ. 2550
ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระทา
การใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ” เห็นควรลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นเวลาสามเดือน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวิ นิ จ ฉั ย ให้
ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นระยะเวลา
สามเดือน อาศัยอานาจตามมาตรา 41 วรรคสาม (4)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
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สาระน่ารู้: ประเด็นที่สาคัญในการดูดเสมหะในผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)
พ.ต.หญิง อรอุมา เพ่งพินิจ
หัวหน้าหออภิบาลอายุรกรรม 1 รพ.พระมงกุฎเกล้า
การดูดเสมหะในผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) ในประเทศไทย ทีมพยาบาลยังเป็นผู้ปฏิบัติหลักในการดูดเสมหะผู้ป่วยที่ต้องใส่
ท่อช่วยหายใจและการขับเสมหะไม่มีประสิทธิภาพ แต่อาจไม่ใช่ผู้จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การดูดเสมหะหลักในแต่ละโรงพยาบาล
ทางทฤษฎีการเลือกสายดูดเสมหะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ บางท่านแนะนาให้เลือกใช้ชนิดที่ฉาบสารที่ทาให้
พลาสติก ไม่ดู ดติ ด กัน ไม่เ ลื อกสายที่รู ไม่ ไ ด้ม าตรฐาน ควรดูค วามอ่ อ นแข็ง ของสายในการเลื อก ควรมี finger –tip control
connector ส าหรับผู้ บ ริ ห ารด้านเวชภั ณ ฑ์ของแต่ล ะโรงพยาบาลควรตระหนักถึง การเลื อกสายดูด เสมหะดังกล่ าวร่ ว มด้ว ย
โดยไม่ ค วรค านึ ง ถึ ง แต่ ร าคาที่ ไ ม่ แ พงเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ที่ ยั ง เป็ น ประเด็ น เช่ น การบี บ Ambu bag
ในการดูดเสมหะ การใช้ 0.9% NaCl solution ใส่เพื่อช่วยให้เสมหะอ่อนตัวง่ายในการดูดเสมหะ ระดับความดันขณะดูดเสมหะ
อยู่ในระดับใดจึงเหมาะสม สายดูดเสมหะขนาดที่เหมาะสม การดูดเสมหะในปากก่อนในท่อช่วยหายใจมีผลดีอย่างไร เป็นต้น
ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันต่างๆ นานา จากการทบทวนประเด็นในการดูดเสมหะในผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) มีดังนี้
ประเด็นแรก การเลือกสายดูดเสมหะควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของท่อช่ว ยหายใจดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Recommended Size of suction catheter1
Endotracheal or tracheostomy Tube
Size (I.D.)
6.5 – 7.0 mm
7.5 – 8.0 mm
8.5 – 9.0 mm

R ecom mended
Catheter Size
10 CH
12 CH
14 CH

CatheterSize(O.D.)

SilverTube Size

3.3 mm
4.0 mm
4.6 mm

32
34
36

ประเด็น ที่ ส อง การตรวจสอบให้ แ น่ใ จว่ า ระดั บ ความดั น ขณะดู ด เสมหะอยู่ ใ นระดั บ ที่เ หมาะสม (80 - 120 mmHg หรื อ
10.7-16kPa)2 ในการตรวจสอบความดันในการดูดเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องปิดรูขณะปรับระดับความดัน
ประเด็น ที่สาม ตรวจสอบให้แ น่ใ จว่า พอร์ต ดูด บนสายสวนยัง คงเปิด อยู่ จึง ใส่ส ายดูด เสมหะ ในท่อช่ว ยหายใจ ประมาณ
10-15 ซม. (หรื อ น้ อ ยกว่ า ในหลอด tracheostomy ขึ้ น อยู่ กั บ ความยาวของหลอดหรื อ สายลงลึ ก เหนื อ จากปลายสุ ด ของ
endotracheal tube (ETT) มากกว่ า 0.5-1 เซนติ เ มตรของ endotracheal tube ใส่ ส ายจนกว่ า จะมี ก ารกระตุ้ น ให้ ไ อ
หรือระยะทางที่วัดได้อยู่เหนือ carina3 (นี่คือจุดที่หลอดลมสองแฉกแยกไปทางขวาและหลอดลมหลักซ้าย) ควรถอนสายดูดเสมหะ
ออกอย่างช้าๆ และนุ่มนวล ไม่จาเป็นต้องใช้การหมุนสายดูดเนื่องจากสายดูดเสมหะมีรูรอบสาย
การบี บ Ambubag ต้ องต่ อออกซิ เจนกับ Ambu ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ป้อ งกั น ภาวะ Hypoxia โดยบี บ 1 ครั้ ง ทุก 5-6 วิน าที
ตาม guideline ของ CPR ใช้ แ รงในการบี บ อย่ า งเหมาะสม ในกรณี เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจใช้ PEEP สู ง มากกว่ า 10 cmH2 O
พิจารณาดูดเสมหะแบบระบบปิด (closed suction system ; CCS)
ประเด็ น ที่ สี่ เลื อ กระบบคว า มชื้ น ที่ เ หมา ะสม heat and moisture exchanger (HME) หรื อ heated humidifiers
ถ้ า ใช้ HME ในโรงพยาบาล ควรเปลี่ ย นทุ ก 24 ชั่ ว โมง 5 และเมื่ อ HME พองและมี ส ารคั ด หลั่ ง หรื อ เสมหะมาเกาะ แนะน า
heated humidifiers ให้ใช้ในผู้ป่วย Hemoptysis, Acute respiratory distress syndrome (ARDS) ใช้ในรายที่มีเสมหะมาก
เหนียว เพื่อช่วยไม่ให้เสมหะแห้ง ควรเลือกระบบความชื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช้ทั้ง HME และ heated humidifiers พร้อมกัน
ความชื้นที่เหมาะสมจะช่วยไม่ให้เสมหะแห้ง อาจสังเกตจากอาการกระหายน้าของผู้ป่วย ขอดื่มน้าตลอดเวลา ริมฝีปากแห้ง
....อ่านต่อหน้า 9
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สาระน่ารู้: ประเด็นที่สาคัญในการดูดเสมหะในผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) (ต่อ)
ประเด็ นสุด ท้า ย การใช้ Normal saline หยอดในท่อช่วยหายใจไม่แนะนาให้ใช้เป็น routine เพราะเป็นสาเหตุทาให้เกิด
Ventilator associated pneumonia (VAP) กรณีผู้ป่วยมีเสมหะเหนียว ควรประเมินระบบความชื้นที่เหมาะสม แทนการใช้
Normal saline solution
การดู ด เสมหะที่ ถู ก ต้ อ ง โดยเทคนิ ค ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานช่ ว ยให้ ท างเดิ น หายใจโล่ ง และไม่ เ กิ ด การติ ด เชื้ อ
ในระบบทางเดินหายใจจากการดูดเสมหะ รวมทั้งการดูดเสมหะด้วยความนุ่มนวล ใส่ใจในการบอกผู้ป่วยทุกครั้งที่ดูดก็สาคัญ
เช่ น กั น ส าหรั บ ในบางประเด็ น ที่ ยั ง หาข้ อ สรุ ป ไม่ ไ ด้ การห้ า มใช้ 0 .9% NaCl solution ในการช่ ว ยเรื่ อ งเสมหะอ่ อ นตั ว
ในบางงานวิ จั ย ให้ ใ ช้ ไ ด้ แ ต่ บ างงานวิ จั ย ไม่ ใ ช้ เ ลยในการดู ด เสมหะ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะรายว่ า มี ค วามจ าเป็ น
ในรายใด ระดับความดันขณะดูดเสมหะควรตรวจสอบเครื่องดูดเสมหะให้มีแรงดันที่เที่ยงตรงตามสเกลที่ต้องการตามมาตรฐาน
ของเครื่องมือแพทย์ ในรายที่ผู้ป่ วยมีปั ญหาเลื อดออกง่ายอาจปรับระดับแรงดันที่ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ ส าหรับการดูดเสมหะ
ควรดู ด ในปากก่ อ นในท่ อ ช่ ว ยหายใจเป็ น ข้ อ แนะน าในการลด Ventilator associated pneumonia (VAP)1 แต่ ถ้ า ผู้ ป่ ว ย
มีเสมหะในท่อช่วยหายใจที่มากต้องรีบด่วนในการดูดในท่อช่วยหายใจก่อนดูดในปากก็ควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป การทางาน
จึงควรทาตามมาตรฐานแต่ควรพินิ จพิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ ป่วยแต่ละราย
ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการดูดเสมหะ ไม่ว่าจะเป็นการดูดเสมหะเปรียบเทียบระหว่างระบบเปิด : open suction system (OSS)
และระบบปิ ด : closed suction system ในการลดการติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจ เป็ น ต้น ข้อ มู ล ทางวิ ช าการเป็ นข้ อ มูล ที่ มี
การอ้างอิงในการโต้แย้งที่สมเหตุสมผล จึงขอสนับสนุนให้ผู้ที่มีปัญหาข้อสงสัยช่วยกันสร้างผลงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่สาคัญ
ในการดูดเสมหะต่อไป
หนังสืออ้างอิง
1. GreenH, Standard Operating Procedures for Adult Suction,Kirklees Community Healthcare Services (KCHS).2010.
2.UrdenL,StacyK,LoughM. Critical Care Nursing.Diagnosis and Management.2010;552-569.
3. Elmansoury A, Said H. Closed suction system versus open suction. Egyptian Journal of Chest Diseases and
Tuberculosis. 2017;66(3):509-15.
4. Chaseling W, Bayliss S-L, Rose K, Armstrong L, Boyle MS, Caldwell J, et al. Suctioning an Adult ICU Patient
with an Artificial Airway: A Clinical Practice Guideline. 2014.
5. Boisson C, Viviand X, Arnaud S, Thomachot L, Miliani Y, Martin C. Changing a hydrophobic heat and moisture exchanger after
48 hours rather than 24 hours: a clinical and microbiological evaluation. Intensive care medicine. 1999;25(11):1237-43.
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 34 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทาบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส
วันคล้ ายวัน สถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 34 ปี เพื่อร่ ว มราลึ กถึ งคณาจารย์และบุคลากรในวิช าชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่ มีบทบาทส าคัญ ในการสถาปนาสภาการพยาบาล รวมทั้ งสร้า งความตระหนั กให้มี ความภาคภู มิใ จในวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม
พิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และ รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษา
ประจาสภาการพยาบาลด้านกิจ การพิเศษ เป็น ตัวแทนสภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุน
โครงการทุ น การศึ ก ษาพยาบาล สาขาการดู แ ลผู้ สู ง วั ย ที่ ด าเนิ น การโดยสภาการพยาบาลจาก
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย จานวนเงิน 2 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด คณะกรรมการมูล นิธิฯ และแขกผู้ มีเกียร ติ
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธมี อบทุนสนับสนุน ประจาปี 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโอกูระ เพรสทีจ
สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ
“ผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด (สัญจรประจาปี 2562): สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
“ผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด (สัญจรประจาปี 2562): สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ” เขตสุขภาพที่ 7 (4 จังหวัด
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม) ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 10 อาคารศูนย์มะเร็ง
เฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดสภาสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาวิ ช าชี พ การพยาบาลของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิ จ ของสภาการพยาบาล
สร้างความตระหนั กในการปฏิบั ติห น้ าที่ภ ายใต้มาตรฐานและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งรับทราบ
สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล โดยมี ส มาชิ ก
สภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน
พร้อมกันนี้ วันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล และนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้านซ้ง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อติดตามการดาเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทางาน พร้อมตอบข้อซักถามของพยาบาลใน รพสต.
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุ ญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิ ด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบั ณฑิต" พร้ อมบรรยายพิเศษเกี่ย วกับความส าคัญและการมีส่ ว นร่ว มของ
สหวิชาชีพในการดาเนิน งาน พัฒนาระบบยาแห่ งชาติ โดยกาหนดเป้าหมายในการพัฒ นา
การเรียนการสอนร่ วมกันของ 5 วิชาชีพ ในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 5 สภาวิชาชีพ เรื่องการพัฒนา
การผลิตและกาลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สภาการพยาบาลได้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนการใช้ย าอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกประเด็นตามบันทึก
ข้อตกลง ตั้งแต่ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา
ในการประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ Effective
Teaching and Assessment in RDU โดย รศ. นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การใช้สื่อออนไลน์
ในการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, Module for teaching in RDU โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมทากิจกรรมกลุ่มย่อยในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และนาเสนอ
ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562

ดูงานสภาการพยาบาล
คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kitaoka
Kazuyo, Dean of Department of Nursing of Nursing, Faculty of Health Science และ
Ms. Kishimoto Masako, Senior Advisor จาก Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาส
เยี่ยมชมสภาการพยาบาล ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายถึงบทบาทหน้าทีข่ ององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาล
ต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นานักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University
สาธารณรัฐจีน Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และ PAPRSB Institute of Health Sciences,
University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

นักศึกษาพยาบาล ม.ธรรมศาสตร์
(3 กันยายน 2562)

นักศึกษาพยาบาล ม.กรุงเทพธนบุรี
(30 สิงหาคม 2562)

ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
ต่ า ง ๆ เข้ า ศึ ก ษาดู ง านสภาการพยาบาล เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง
ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจ
ของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล และนางสาวจนัญญา นฤตย์ศาสตร์
ภัณฑารักษ์ประจ าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q:

อยากทราบว่า ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ทางโรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์ม
ให้แตกต่างจากที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนดได้หรือไม่

A:

ปัจจุบันการใช้บุคลากรในการบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีหลากหลายประเภท
มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยทางานที่หลากหลาย สถานพยาบาลกาหนดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ทั้งสีและ
รูปแบบตามความพึงพอใจ ทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถจาแนกความแตกต่างของผู้ให้การพยาบาลได้ชัดเจน
การแต่งกายของพยาบาลเป็นที่รับรู้ในระดับสากลว่าเป็นชุดสีขาวสวมหมวก แต่มีผู้พยายามนาไปใช้
ประกอบธุร กิจอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกั บการพยาบาลและแสดงตนว่าเป็นผู้ป ระกอบวิช าชีพการพยาบาล
การออกประกาศเพื่อให้เป็นที่รับทราบในสาธารณะโดยทั่วไปว่า ทีมการพยาบาลมีการแต่งกายที่บอก
ประเภทบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจตรงกัน สภาการพยาบาลจึงได้ประกาศ
เรื่องการแต่งกายฯ ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนที่มารับบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ว่า บุคลากร
ผู้ ใ ห้ ก ารพยาบาลขณะนั้ นคื อ ใคร ผู้ ป่ว ยจะสามารถจ าแนกได้ว่ า ก าลั ง ได้รั บ การดู แ ลจากบุค ลากร
ประเภทใด มีขอบเขตการปฏิบัตงิ านในระดับใด เพื่อคุณภาพบริการและความปลอดภัยของ ตัวผู้ป่วยเอง
รวมทั้งเป็นการเคารพสิทธิของผู้ป่วยด้วย
2. เพือ่ เป็นการรักษาเกียรติของพยาบาลและคุม้ ครองผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากความเข้าใจผิดของประชาชน และป้องกันผู้ไม่หวังดีต่อประชาชนแอบอ้างใช้เครื่องแบบพยาบาลใน
การแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนบนความไม่รขู้ องประชาชน
สภาการพยาบาลจึงได้ประกาศเรื่องการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและ
การผดุ ง ครรภ์ ไ ว้ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา เพื่ อ เป็ น ข้ อ ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์และหน่วยงานที่ประกอบภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนองค์กร
หรือธุรกิจอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายไทยถือปฏิบัติ โดยใช้เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน สาหรับ
บุคลากรแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ป่วยจาแนกประเภทผู้ให้การพยาบาลในทีมการพยาบาลได้มองเห็น
ความแตกต่างของสมรรถนะการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากการแต่งกายและลักษณะงานทีใ่ ห้การพยาบาล
โดยกาหนดชุดแต่งกายสาหรับพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานให้การดูแล ให้มีแบบและสีท่ี
แตกต่างกันไว้อย่างชัดเจน
การที่ ห น่ ว ยงานจะก าหนดนโยบายเรื่ อ งเครื่ อ งแบบส าหรั บ พยาบาลและเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ทีมการพยาบาลและการผดุงครรภ์นั้น จะต้องยึดหลักปฏิบัตติ ามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนดไว้ใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ข้างต้นที่มีเจตนารมณ์ในการปกป้องผู้ป่วยและ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหลัก
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ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

รศ.ดร.เดชา ทาดี
ผูช้ ่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นายชยุต ใหม่เขียว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดของ รศ.ดร. เดชา ทาดี ผู้ช่วยคณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และนายชยุ ต ใหม่ เ ขี ย ว พยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ ขณะที่ ขั บ รถผ่ า น Big C แม่ เ หี ย ะ เพื่ อ ไปท าธุ ร ะ
สังเกตเห็นว่ามีอุบัติเหตุรถชน ผู้ประสบเหตุนอนคว่าหน้าบริเวณกลางถนน มีมอเตอร์ไซด์
ล้มอยู่ข้าง ๆ และมีรถเก๋ งจอดอยู่ข้างทาง ยังไม่มีใครช่วยผู้ประสบเหตุ รศ.ดร.เดชา และ
นายชยุตจึงตัดสินใจจอดรถข้างทางและเข้าไปให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุเป็นชายไทย
อายุประมาณ 50 ปี ยังสวมหมวกกั นน็อคนอนคว่าหน้า จากการประเมินพบว่า ผู้ป่วยไม่
รู้สึกตัว หายใจช้า ชีพจรปกติ มีเลือดไหลออกบริเวณปากและจมูก นายชยุตจึงได้บอกผู้ที่อยู่
ในเหตุก ารณ์ช่ว ยแจ้ง 1669 ขณะเดีย วกั นทั้งคู่ช่ว ยกั นประเมินอาการผู้บ าดเจ็บ เพิ่มเติม
พบผู้ป่วยไม่มีชีพจร จึงช่วยกันพลิกตัวผู้บาดเจ็บให้นอนหงายและสลับกันทา CPR เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ เมื่อรถพยาบาล
โรงพยาบาลใกล้เ คีย งมาถึ ง ที่เ กิ ด เหตุ จึ งช่ว ยกั นติ ด AED เพื่อ ช็อค และ ท า CPR ต่ อ พบว่า ผู้ป่วยมีชีพ จร จึงช่ วยกั น
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนาส่งโรงพยาบาลต่อไป หลังจากนั้นนายชยุตได้โทรศัพท์สอบถามอาการผู้ป่วยได้ข้อมูลว่าผู้ป่วยมีภาวะ
เลือดออกในสมองและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้ว

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาวธิติสุดา ชื่นใจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วันที่ 27-30 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา นางสาวธิติสุดาได้ไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติ
เกาะสิมิลั น จังหวั ด ภูเ ก็ ต ในระหว่างการเที่ย วชมเกาะสิมิ ลัน เจ้าหน้าที่อุท ยานแห่งชาติ
โบกมือขอความช่วยเหลือ ด้วยมีนักท่องเที่ยวชายชาวจีน อายุประมาณ 50 ปี จมน้า พบว่า
ผู้ ป่ ว ยไม่ ห ายใจ นางสาวธิ ติ สุ ด าจึ ง ได้ แ จ้ ง ว่ า เป็ น พยาบาลผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รช่ ว ย
ฟื้นคืนชีพ และเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย เบื้องต้นผู้ป่วยไม่มีชีพจร จึงได้ร้องขอทีมช่วยเหลือ
พร้อมอุป กรณ์ช่วยชีวิต และท าการกดนวดหน้าอกทั นที เนื่องจากบริเวณอุท ยานฯ ไม่มี
แพทย์ป ระจาและไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ จึงเป็นผู้นาและบริหารจัดการในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพครั้งนี้ ระหว่างรอการช่วยเหลือจากทีมแพทย์และรถฉุกเฉิน จนกระทั่งผู้ป่วย
กลับมามีชีพจรอีกครั้ง และถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาต่อไป

ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562
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วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
1. คณะทางานจัดทาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสาหรับผูจ้ บปริญญาตรี
สาขาอืน่ ประชุมครัง้ ที่ 6/2561 เพือ่ พิจารณา(ร่าง)หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตรต้นแบบ)
โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุณอุดม
สุภาไตร
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
1. เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ฯ การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ ประชุม
เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบสารสนเทศใหม่ โดยมี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อานวยการศูนย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษา
ต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
วันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561
1. สภาการพยาบาลจัดการประชุมการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการ
ระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผูส้ งู อายุ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
โดยมี รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิด
การประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
2. คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัตยิ า เพือ่ เตรียม
การชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) เพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง)
พระราชบัญญัตยิ า โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
1. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาลประชุมเพื่อติดตามการดาเนินการ
โครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
1. คณะทางานจัดทานโยบายการผลิตและการใช้กาลังคนในการจัดการระบบ
สุขภาพผูส้ งู อายุ (ชุดย่อย) ประชุมเพือ่ จัดทาหลักสูตรต้นแบบพนักงานให้การดูแล
(Care givers) และพนักงานธุรการหอผู้ปว่ ย (Ward Clerk) โดยมี รศ.ประคอง
อินทรสมบัติ เป็นประธานการ ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
1. คณะท างานโครงการพัฒนาพยาบาลจักษุ ในโครงการจั กษุยั่งยื น
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางด าเนิ น การเพื่ อ ก าหนด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และศึกษาสมรรถนะของพยาบาลจักษุระดับ
ต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
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วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 (ต่อ)
3. คณะกรรมการก ากับนโยบายสภาการพยาบาล ประชุมครัง้ ที่ 10/2561
โดยมี รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล เป็ น ประธาน
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
1. สภาการพยาบาลจั ดการเสวนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม เรื่อง “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร”
ณ ห้อง BB205 เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 30
องค์กร ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิด
การเสวนา ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
2. คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ประชุม
ครัง้ ที่ 6/2561 โดยมี รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร
3. คณะทางานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ประชุม
ครัง้ ที่ 9/2561 เพือ่ น าเสนอแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลในห้องฉุกเฉิน โดยมี
รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันพฤหัสที่ 13 ธันวาคม 2561
1. สภาการพยาบาลจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาหรับผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม
2561 โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาล และมูลนิธิศูนย์นมแม่
แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละนาไปการบูรณาการ
เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย น าสู่การเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจาก
สถาบันการศึกษา 135 คน จาก 67 สถาบัน โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธาน เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์
2. คณะกรรมการสอบสวนกรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ประชุมพิจารณาข้อมูลเพือ่ เสนอสานวนการสอบสวน
ต่อกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี นางกรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
1. คณะกรรมการสอบสวนกรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ประชุมพิจารณาข้อมูลเพือ่ เสนอสานวนการสอบสวน
ต่อกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี ผศ.นันทวรรณ เภาจีน เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทรา
....อ่านต่อหน้า 15
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วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
1. คณะกรรมการสอบสวนกรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพฯ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ประชุมพิจารณาข้อมูลเพือ่ เสนอสานวนการสอบสวน
ต่อกรรมการสภาการพยาบาล โดยมี รศ.สุจนิ ต์ วิจติ รกาญจน์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทรา
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ประชุมเพือ่ พิจารณาการรับรองสถาบันฯ
โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
3. คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ประชุม
ครัง้ ที่ 11/2561 โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
1. คณะท างานโครงการพัฒนาพยาบาลจักษุในโครงการจักษุยงั่ ยืน ประชุม
ครัง้ ที่ 3/2561 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
2. คณะท างานจัดท าหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของ
สภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม) ประชุมครัง้ ที่ 3/2561 โดยมี
รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
1. คณะทางานจัดทานโยบายการผลิตและการใช้กาลังคนในการจัดการระบบ
สุขภาพผูส้ งู อายุ ประชุมครัง้ ที่ 2/2561 เพือ่ ร่างหลักสูตรต้นแบบประกาศนียบัตร
พนักงานให้การดูแล โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
เป็นประธาน ณ ห้อง ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. สภาการพยาบาลได้สง่ นิตกิ รเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาชีแ้ จงการโฆษณาหรือ
ประกาศเกีย่ วกับสถานพยาบาล ซึง่ จัดโดย กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561
1. คณะกรรมการกาหนดนโยบาย และวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทาง
คลินกิ เฉพาะสาขา หลังปริญญาตรี ประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เพือ่ กาหนดนโยบาย
และจัดท ารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาล ทางคลินิกเฉพาะสาขา โดยมี
ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขา
พยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาข้อกฎหมายฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน
ของสภาการพยาบาล ประชุมเพือ่ พิจารณาข้อกฎหมายฯ โดยมี นางประภัสสร
พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561 (ต่อ)
3. คณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ า งระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุ ข และร่ างข้ อ บั งคั บ สภาสาธารณสุ ข ชุ ม ชน พ.ศ. .... โดยมี
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
1. ประชุมคณะทางานติดตาม Maintenance Agreement (MA) ของการพัฒนา
ระบบ ICT ระยะที่ 1 ครัง้ ที่ 1/2561 โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. คณะท างานจัดท าหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของ
สภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาล เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ประชุมครั้งที่ 4/2561 โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
1. คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประชุมครัง้ ที่
1/2561 โดยมี รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
1. สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ประชุมครัง้ ที่ 82-10/2561 โดยมี รศ.ดร.ภญ.จิราพร
ลิม้ ปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
2. สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประชุมครัง้ ที่ 5/2561 โดยมี รศ.ยุพา เอือ้ วิจติ รอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
3. คณะท างานจัดท าหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของ
สภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั กิ าร
บาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม) ประชุมครัง้ ที่ 4 /2561 โดยมี
รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
4. คณะท างานจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของ
สภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ประชุม โดยมี รศ. ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพฤหัสที่ 27 ธันวาคม 2561
1. คณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากาลังของ
บุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ ประชุมครั้งที่ 1/2561
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. คณะท างานจั ด ท าหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ส าหรั บ ผู้ จ บ
ปริญญาตรีสาขาอืน่ ประชุมครั้งที่ 7/2561 โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 261
1. ประชุมคณะทางานจัดทานโยบายการผลิตและการใช้กาลังคนในการ
จั ด การระบบสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ (ชุ ด ย่ อ ย) เพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต รต้ น แบบ
พนักงานให้การดูแล และพนักงานธุรการหอผู้ป่วย โดยมี รศ.ประคอง
อินทรสมบัติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดร.วรรณวิไล จันทราภา
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
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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
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