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บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถนุ ายน 2563 เป็นช่วงเวลาทีต่ รงกับวันพยาบาลสากล
12 พฤษภาคม ซึง่ เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผูก้ อ่ กาเนิด
วิชาชีพการพยาบาลและเป็นปฐมบูรพาจารย์วชิ าการพยาบาลของโลก ในปี 2563 หรือ 2020 นี้
องค์การอนามัยโลกได้ยกย่องให้เป็นปีของพยาบาลและผดุงครรภ์ เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติแก่
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และเพือ่ เป็นการยกย่องชืน่ ชมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทวั่ โลกทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านเป็นกาลังหลักในระบบบริการสุขภาพทีด่ แู ลสุขภาพของประชาชนทุกกลุม่ วัย ทัง้ ในเขตเมืองและ
ชนบทห่างไกลทั่วโลก แต่เนื่องด้วยในปีนี้มีวิกฤตการณ์เกิดโรคระบาด โควิด -19 ทั่วโลก ทาให้กิจกรรมการเฉลิมฉลอง เช่น
การประชุมวิชาการทางการพยาบาล จาเป็นต้องงดตามสถานการณ์
จดหมายข่าวฉบับนีไ้ ด้ตพี มิ พ์เรือ่ ง นมแม่สร้างเด็กไทยสูก่ ารเป็นผูใ้ หญ่สร้างชาติ นับเป็นภารกิจทีส่ าคัญอีกอย่างหนึง่ ของสภาการ
พยาบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในบทบาทการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ซึง่ เป็น
พืน้ ฐานสาคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก สานักงานสถิตแิ ห่งชาติรว่ มกับยูนเิ ซฟได้สารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย เมือ่ ปี 2559 พบว่ามีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ได้รบั การช่วยเหลือให้เริม่ ฝึกดูดนมแม่ภายในครึง่ ชัว่ โมงแรกหลังคลอด
และแม่ไทย ร้อยละ 13.1 ทีใ่ ห้ลกู กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน และแม่ไทย ร้อยละ 13 ทีใ่ ห้ลกู กินนมตนเองยาวนานถึง 2 ปี
ดังนัน้ เพือ่ ส่งเสริมให้ลกู ได้กนิ นมแม่ สภาการพยาบาลได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการช่วยเหลือ สนับสนุน
และส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ให้นมแม่สร้างเด็กไทย สูก่ ารเป็นผูใ้ หญ่สร้างชาติตอ่ ไป
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่

ฉบับนี้มีอะไร
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6 เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ การใช้นาปัสสาวะรักษาแผล
7 จับตามอง: ความสุ่มเสี่ยงของการถูกดาเนินคดีจากการทาหัตถการประกอบโรคศิลปะ
8-10 สภาการพยาบาลกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
กถาม...สภาตอบ: ถูก พยาบาลปลอมแย่ง อาชีพ
11 สมาชิ
ของสภาการพยาบาลเพิม่ เติมได้ที่. ...
และระบาดมาก สภาการพยาบาลแก้ปัญหาอย่างไร
12 ธนาคารความดี
13-15 จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

กิจกรรมสภาการพยาบาล
การประชุมเตรียมอัตรากาลังพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระยะรุนแรง (COVID-ICU)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน
การประชุมเตรียมอัตรากาลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ระยะรุนแรง (COVID-ICU)
โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช
รองอธิบดีกรมการแพทย์ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ จาก UHosnet รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
จากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและผู้แทนจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์ เข้าร่ว มประชุม ณ ห้ องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
สภาการพยาบาล
สื บ เนื่ อ งจากที่ ส ภาการพยาบาลได้ ป ระกาศระดมกาลั ง ขอการสนั บ สนุ น พยาบาลที่ มี ค วาม รู้
ความชานาญผู้ป่วยวิกฤต เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด -19 และได้รับความร่วมมือจากพยาบาลวิชาชีพ
ร่วมสมัครเป็นพยาบาลอาสาดูแลผูป้ ว่ ยโควิดระยะวิกฤติ (COVID-ICU) อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การเตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ และอุป กรณ์ ทางการแพทย์ เพื่อ รองรั บ ผู้ ป่ว ยโควิดระยะวิกฤตกาลั ง ดาเนินการอยู่ใ น
โรงพยาบาลทัง้ 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (โดยการกากับของ
โรงพยาบาลศิริราช) สภาการพยาบาลจึงได้ร่วมหารือกับทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการ
ปฏิบัติและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของพยาบาลอาสาสมัครในการปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้า
ในการรักษาความปลอดภัยในการทางานของพยาบาลตามลักษณะงานทั้งแพทย์ พยาบาล รวมไปถึง
บุคลากรด้านอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงให้เป็นไปตามลักษณะงานอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ชุด PPE
เครื่ อ งมื อ /เทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยอย่ า งปลอดภั ย และระยะเวลาการท างาน เพื่ อ ลด
ความเครียด และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น อีกทั้งร่วมพิจารณาเรื่องสวัสดิการในขณะปฏิบัติหน้าที่
และประกาศนียบัตรการเป็นพยาบาลจิตอาสาจากสภาการพยาบาลอีกด้วย
ทั้งนี้ สภาการพยาบาลด้วยความร่วมมือกับหัวหน้าพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง และคณะแพทย์จะได้มีการเตรียม
พยาบาลอาสาเพื่อการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบุคลากรที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วยโควิดระยะวิกฤติที่จัดไว้ต่อไป

สภาการพยาบาลเข้าเยี่ยมให้กาลังใจพยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษที่ทางานหนัก
ร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จนเส้นเลือดในสมองแตก
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์
รองหัวหน้าสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ในนาม
ของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าเยี่ยม
อาการและให้กาลังใจ นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ทางานหนักร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ทั้งในและนอกเวลา
ราชการต่อเนื่องกันทุกวัน เป็นเวลารวมกว่า 70 วัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ จนเส้นเลือดในสมองแตก และถูกส่งต่อมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
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มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

วันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศกาหนดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม
ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกาเนิดวิชาชีพการพยาบาล
และเป็ น ปฐมบู ร พาจารย์ วิช าการพยาบาลของโลก เป็น ผู้ ที่ ทาคุณ ประโยชน์อ ย่า งมากมายให้ แ ก่
มวลมนุษย์ ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศกาหนดหัวข้อให้พยาบาลทั่วโลก
ร่วมกันรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพและความเป็นอยูข่ องประชาชนโดยรวม ในปี พ.ศ.
2563 นี้ สภาการพยาบาลระหว่ า งประเทศก าหนดหั ว ข้ อ ส าหรั บ
วั น พ ย า บ า ล ส า ก ล ว่ า “Nurses : A Voice to Lead Nursing
The World to Health” แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง

นาการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก” เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล
เห็นความสาคัญของการส่งเสริม และดูแลให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย และทุกภาคส่วนในสังคมไทย และสังคมโลกมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้
พยาบาลทุ ก คนร่ ว มดู แ ลประชาชนอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ เป็ น เสี ย งแห่ ง พลั ง ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด สุ ข ภาพดี ถ้ ว นหน้ า ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และระดับโลกได้
ในปี พ.ศ. 2563 หรือปี ค.ศ. 2020 เป็นปีที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ยกย่องให้เป็นปีของ
“พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ” (2020 Year of Nurse and Midwife) เพื่ อเป็ นการให้ เ กีย รติมิ ส ฟลอเรนซ์ ไนติง เกล โดยเป็ น ปี ที่
ครบรอบวันเกิด 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกาเนิดและบุกเบิกวิชาชีพการพยาบาลสมัยใหม่ ทาให้วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เป็นวิชาชีพหลักของระบบ
บริการสุขภาพที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทห่างไกลทั่วโลก พยาบาลเป็นกาลังสาคัญในระบบบริการ
สุขภาพ อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและประชาชนมากที่สุด สามารถประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและ
ประชาชนได้เร็วกว่าบุคลากรสุขภาพอื่น นาไปสู่การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายด้านระบบ
บริการสุขภาพ สภาพยาบาลระหว่างประเทศต้องการให้เสียงของพยาบาลได้รับการได้ยินจากคนทั่วโล ก
โดยการเผยแพร่คาพูดที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่นี้ว่า วิชาชีพการพยาบาลได้อุทิศต่อการมีสุขภาวะของโลก
อย่างไร ทั้งในฐานะของผู้ดูแล ผู้เยียวยา ผู้สอนความรู้ ผู้นา และผู้พิทักษ์สิทธิ พยาบาลเป็นรากฐานที่มั่นคง
ของการให้บริการที่ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นการดูแลที่ไม่แพง ประชาชนสามารถจ่ายได้
Dr.Annette Kennedy
แอนเนทท์ เคนเนดี้ (Annette Kennedy) นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เน้นว่า การดาเนินการ นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับวัน พยาบาลสากลในปีนี้ พวกเราจะเป็นเสียงที่แท้จริงของพยาบาลจากทั่วโลก ในการทาให้คนทั่วโลกหันมามอง
วิชาชีพพยาบาลที่มีความสาคัญ น่าพิศวง มีความเป็นเลิศ และทันสมัยในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วโลก

การสร้างตานานของปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์
ในการเฉลิมฉลองปีแห่งการพยาบาลและผดุงครรภ์นั้น สิ่งที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ
ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ
1. จั ดการกับปั ญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยรับสมัครพยาบาลเพิ่ มขึ้น ธ ารง
รักษาพยาบาลให้อยู่ในระบบให้นานที่สุด โดยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทางานให้ดีขึ้น
มีกองทุนเพื่อเพิ่มค่าตอบแทน การยอมรับนับถือ ให้เกียรติ เห็นคุณค่า และให้รางวัลแก่
พยาบาลที่อุทิศตน
2. เพิ่มขีดความสามารถของพยาบาล APN เน้นบทบาทขยายเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกได้
3. แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางเพศ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ แก้ไขภาพเดิม ๆ ความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของพยาบาล
....อ่านต่อหน้า 5
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

วันพยาบาลสากล ปี พ.ศ. 2563 : ปีของพยาบาลและผดุงครรภ์ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากการทางานร่วมกันของพยาบาลผ่านทางสมาคมพยาบาลของแต่ละประเทศ ต้องสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น รวมพลังและประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลลัพธ์การดูแลที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
2. สมาคมพยาบาลแห่งชาติจะต้องทาความเข้าใจกับสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงว่าสิ่งใดที่ควรทา สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทา
เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางในการเชื่อมต่อที่สาคัญในการวางนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. พยาบาลต้องพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ โดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และความเท่า
เทียมพยาบาลมีสิทธิ โดยหน้าที่ในการพูดเพื่อแก้ไขปัญหาแทนผู้ป่วย เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ป่วย
เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นในสิทธิส่วนบุคคล และใช้หลักการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ใช้ พลั งของพยาบาล ทั้งจานวนที่มีมากที่สุ ดผ่ านทางสมาคม โดยเน้นความสามัคคี ความเป็น
เอกภาพ โดยร่วมมือกันในการขับเคลื่อนในระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
สภาพยาบาลระหว่างประเทศเน้นว่า...

“ปี 2020 เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดจบ เป็นโอกาสในการทาสิ่งใหม่ ๆ
แต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
พยาบาลและผดุงครรภ์เป็นพลังที่มาห้ามหรือหยุดยั้งไม่ได้
และเมื่อร่วมกัน เราจะสามารถนาการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลกได้”
ในการเฉลิมฉลองของพยาบาลและผดุงครรภ์ 2563 สภาการพยาบาลร่วมกับองค์การ
อนามัย โลก (World Health Organization-WHO) กองทุน ประชากรแห่ ง สหประชาชาติ
(United Nations Population Fund-UNFPA) และ องค์ การเพื่ อสตรีแห่ งสหประชาชาติ
(UN Women) ประจ าประเทศไทย จั ดท าสื่ อ ออนไลน์ เพื่อ เผยแพร่ และสดุ ดีบ ทบาทของ
พยาบาลและผดุงครรภ์ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบสุขภาพของไทยในการดูแลสุขภาพและ
สร้า งเสริ มคุ ณภาพชีวิ ตของประชาชนทุ กคนอย่ า งเท่ าเที ยม รวมทั้งการน าเสนอวิ ดิทัศ น์
บทบาทของพยาบาลและผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลบาราศนราดูรในการคัดกรอง ดูแล และ
ฟื้นฟูสภาพผู้ติดเชื้อโควิด ที่ทางานอย่างหนักภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด นอกจากยังมีวิดิทัศน์
การให้สั มภาษณ์ของ รศ.ดร.ทัศนา บุ ญทอง นายกสภาการพยาบาล ที่แสดงความชื่นชม
การทางานอย่ างทุ่ มเทของพยาบาลและผดุ งครรภ์ ทั่ว ประเทศในการสร้างเสริม ป้อ งกั น
ให้การพยาบาล และฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะการแสดงบทบาทอย่าง
เป็นอิส ระในระดับ ปฐมภูมิ และได้เรีย กร้องให้ รั ฐบาลเพิ่มการลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิ ตและพัฒ นา
พยาบาลและผดุงครรภ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน การจัดตาแหน่งและการบรรจุ ตลอดจนสวัสดิการ
ความก้าวหน้ าและความปลอดภัย ในการทางาน ทั้ง นี้การมีจานวนพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เ พียงพอ
มีการกระจายอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และมีกาลังใจในการทางานจะมีส่วนอย่างสาคัญในการสนับสนุน
สแกนเพือ่ รับชมการสัมภาษณ์
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในส่วนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมกิจกรรมการเฉลิม
ฉลองปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์” โดยขยายกิจกรรมของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ ภายใต้สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ ออกไป เน้นการพัฒนาและขยายระบบบริการการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่ แบบ one stop service เพื่อการเลิกบุหรี่
เพิ่มขึ้นในสถานบริการทุกระดับ ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตาบล จานวน 200 หน่วยบริการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรค
NCDs และกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ที่สูบบุหรี่ได้รับการดูแลจากพยาบาล เพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่จานวน 20,000 คน เป็นการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ : ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ การใช้นาปั
้ สสาวะรักษาแผล
“มหัศจรรย์น้าปัสสาวะ ยาดี นามาทาแผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้าร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ เป็นหนอง ได้หรือไม่ ”
“ได้ ที่อนามัยเราใช้น้าปัส สาวะกลั่ น ล้ างและแพ็คแผลเบาหวาน แผลแห้ งและหาย” “ผิ ดหลั กการ ผิ ดเทคนิค แต่แผลคนไข้
หายจร้า... เป้ าหมายในการดูแลคือให้ แผลหาย คนไข้ยินดี พยาบาลก็ยินดี ใจไร้ทุกข์จร้า.... ” เป็นข้อความที่ตอบโต้กันทาง
facebook ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกับสมาชิกเกี่ยวกับการใช้น้าปัสสาวะการรักษาแผล
ข้อเท็จจริงแห่งคดี การใช้น้าปัสสาวะ รักษาแผลยังไม่มีงานวิจัยรับรอง อาจเกิดการติดเชื้อได้
วิเคราะห์กรณี การโพสต์โต้ตอบข้อความในลักษณะดังกล่าวโดยพยาบาลวิชาชีพ อาจทาให้ผู้ที่อ่านข้อความดังกล่าวเกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้าปัสสาวะ ว่าเป็นยาดี สามารถรักษาแผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้าร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ
เป็นหนอง ได้จริง
สาเหตุ
1. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
2. ขาดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อการเผยแพร่ความเชื่อของตนเองต่อสาธารณะ
3. มีความสนใจ ในการคิดค้นวิธีการรักษาบาดแผล โดยกรรมวิธีอื่น
ประเด็นเชิงจริยธรรม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ 7 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด โดยไม่เรียกร้อง
สินจ้าง รางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับปกติ”
ข้อ 12 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการ”
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่สั่งใช้หรือสนับสนุนการใช้ยาตาราลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อันไม่เปิดเผย
ส่วนประกอบ”
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน
แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า หลังจากพยาบาลใช้น้าปัสสาวะซึ่งผ่านกรรมวิธีการกลั่นแล้ว มารักษาแผลให้ผู้ป่วย ไม่ทาให้
บาดแผลของผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้นก็ตาม แต่การใช้น้าปัสสาวะในการรักษาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร่องมาตรฐาน
วิชาชีพ กับทั้งไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มากพอและยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การกระทาดังกล่าวจึงเป็นการประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่วนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วย
หรือผู้ใช้บริการ ข้อ 7 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด โดยไม่เรียกร้อง
สินจ้าง รางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับปกติ ” ข้อ 12 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึงถึง
ความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ”และข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่สั่งใช้หรือสนับสนุนการใช้ยา
ตาราลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ” เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยขี้ขาดให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตามมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ ให้พยาบาลซึ่งใช้น้าปัสสาวะในการรักษาแผลผู้ป่วยศึกษาเรื่องการดูแลแผล และทา
รายงานเสนอมายังสภาการพยาบาล
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ความสุ่มเสี่ยงของการถูกดาเนินคดีจากการทาหัตถการประกอบโรคศิลปะ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มาตรา 4(4)
กาหนดให้พยาบาลช่วยเหลือแพทย์เพื่อทาการรักษาโรค สร้างความเข้าใจให้กับพยาบาลว่า หัตถการที่พยาบาลปฏิบัติตามแผน
การรักษาของแพทย์เป็นการช่วยเหลือแพทย์เพื่อทาการรักษาโรค พยาบาลน่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่จากการจับกุม
พยาบาลขณะจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการตรวจสุขภาพประจาปีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ทาให้เกิดคาถาม
มากมายว่า การจัดเก็บตัวอย่างเลือดเป็นงานที่พยาบาลปฏิบัติเป็นประจาในโรงพยาบาลทุกระดับ แต่เมื่อออกตรวจสุขภาพพนักงาน
เหตุใดพยาบาลไม่สามารถจัดเก็บตัวอย่างเลือดได้ และถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด ก้าวล้าก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แม้จะมี
แพทย์อยู่ร่วมปฏิบัติงานขณะนั้นก็ตาม ปัญหาการจัดเก็บตัวอย่างเลือดยุติลงแล้วด้วยการที่สภาการพยาบาลได้ออกข้อจากัดและ
เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด แต่ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงของการถูกกล่าวหาว่า ก้าวล้าก้าว
ล่วงการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น ในงานประจาที่พยาบาลปฏิบัติที่มีความแตกต่างระหว่างสถานพยาบาลของรัฐและของเอกชนที่
พยาบาลควรทราบและระมัดระวังมิให้เกิดความสุ่มเสี่ยง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 กาหนดสาขาของการประกอบโรคศิลปะไว้ดังนี้
1.1 สาขากิจกรรมบาบัด
1.2 สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
1.3 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
1.4 สาขารังสีเทคนิค
1.5 สาขาจิตวิทยาคลินิก
1.6 สาขากายอุปกรณ์
1.7 สาขาการแพทย์ แผนจีน
1.8 สาขาตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
2. พระราชบัญญัติโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 การควบคุมการประกอบโรคศิล ปะ ห้า มมิใ ห้ผ ู้ใ ดประกอบโรค
ศิลปะ เว้นแต่
(4) การประกอบโรคศิลปะที่กระทาต่อตนเอง
(5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามที่รัฐบาลประกาศกาหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
(6) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลกระทาการประกอบโรคศิลปะในความ
ควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
3. สาระสาคัญของมาตรา 30(5) คือการปฏิบัติง านในสถานพยาบาลของรัฐ พยาบาลสามารถประกอบโรคศิลปะได้
โดยให้อยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะหรือแพทย์ สาหรับมาตรา 30(6) คือการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกชน
พยาบาลสามารถประกอบโรคศิลปะโดยให้อยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ แม้มีแพทย์แต่ถ้าไม่มีผู้ประกอบโรคศิลปะ
กฎหมายไม่อนุญาตให้พยาบาลประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น ๆ
....อ่านต่อหน้า 10
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นมแม่สร้างเด็กไทย สู่การเป็นผู้ใหญ่สร้างชาติ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นพื้นฐานสาคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก ป้องกันการเจ็บป่วยและลดอัตราการตายของ
เด็กปฐมวัย ช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในสตรี องค์การอนามัยโลกแนะนาให้เด็กได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมนาน 2 ปี หรือมากกว่านั้น พยาบาลมีบทบาทสาคัญในทีมสุขภาพ
ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของแม่และครอบครัวในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และตลอดช่วงระยะเวลาให้ นมบุตรอย่างน้อย 2 ปี พยาบาลจึงต้องพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อการทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาการพยาบาลเห็นความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในบทบาทการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ โดยดาเนินการดังนี้
1. UNICEF ให้การสนับสนุน สภาการพยาบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลดาเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการทั่วประเทศใน 5 ภูมิภาค ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลู ก
ด้ว ยนมแม่ได้อย่ างถู กต้ องเหมาะสม ตามบริ บ ทของแต่ล ะภูมิภ าค เพื่อให้ เด็กไทยได้รับนมแม่เ พิ่ม ขึ้น
โดยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาพยาบาล
ร่ ว ม เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ในการด าเนิ น งาน
5 ภาค ภาคกลาง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
และภาคตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยดาเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2559
จานวน 5 กิจกรรม ดังนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ รศ.ดร.ฟองคา ติลกสกุลชัย และ
Mr.Bijaya Rajbhandari ผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน
ในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สาหรับพยาบาล

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การพัฒนาวิทยากรแกนนาเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครองการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่”
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การพัฒนาวิทยากรแกนนาเครือข่าย
การส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครองการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่” จานวน 2 ครัง้
มีวทิ ยากรแกนนาเข้าร่วมประชุมจานวน 70 คนจาก 5 ภูมภิ าค

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคูม่ อื วิทยากรแกนนาเครือข่ายการอบรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และสือ่ การสอน
โดยจัดประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านนมแม่จาก 5 ภูมภิ าค นาเสนอผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินความถูกต้อง คูม่ อื ดังกล่าวส่งให้
วิทยากรแกนนาทุกคนเพือ่ ใช้ประกอบการเป็นวิทยากรในการอบรม
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับพยาบาลวิช าชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ ในการ
ส่งเสริ ม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ ยงลู กด้ว ยนมแม่ใน 5 ภูมิภาค เพื่อพัฒ นา
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ
ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดื อนเมษายน – มิถุนายน
2558 สาหรับภาคกลาง ได้จัดเพิ่มอีก 1 ครั้ง สาหรับพยาบาลทั่วภูมิภาค ในเดือน
มกราคม 2559

....อ่านต่อหน้า 9
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นมแม่สร้างเด็กไทย สู่การเป็นผู้ใหญ่สร้างชาติ (ต่อ)
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมฟื้นฟูว ิช าการสาหรับพยาบาลวิช าชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน
เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2558
กิจกรรมที่ 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับพยาบาลวิช าชีพ ในสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการเลี้ยงลูกด้ว ย
นมแม่ ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2558
กิจกรรมที่ 6 การติดตามการนาความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ว ยนมแม่ไปใช้ เพื่อศึกษาลักษณะของการนาความรู้ไปใช้ ปัจจัย
สนับสนุน /ปัญหาและอุปสรรคต่อความสาเร็จและความเป็นไปได้ในการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรม
ประเมินผลหลักสูตรการอบรม และร่วมวางแผนพัฒนางานส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหน่วยงาน
โดยติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลของรัฐ ใน 5 ภูมิภาค
ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน จานวน
5 โรงพยาบาล ด้ว ยการสังเกตการปฏิบัติงานในพื้น ที่ สั มภาษณ์พยาบาลและผู้ใช้บริการ รวมทั้งสนทนากลุ่มกับพยาบาลและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ผลการติ ด ตามที่ ส าคั ญ พบว่ า พยาบาลที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ น าความรู้ ไ ปถ่ า ยทอดให้ ผู้ ร่ ว มงานและประชาชน
สร้างเครือข่ายนมแม่ระดับอาเภอ มีอาสาสมัครนมแม่ มีมุมนมแม่ในโรงงาน ห้างสรรพสินค้า จัดทาเอกสารสอนมารดาตั้งครรภ์
ปรับเปลี่ยนการให้บริการในหน่วยงาน ทั้งแผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด แผนกทารกป่วย การทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์และพยาบาล ในการปกป้อง สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้
ร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์และพยาบาล ในโครงการ นมแม่เพื่อ
สุขภาพแม่และเด็ก ภาคีร่วมใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ซึ่งมีตัวแทนจากทุกเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลร่วมเป็นกรรมการ คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุง
และบูรณาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล 2 ครั้ง
1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากทุกสถาบันการศึกษาพยาบาล จานวน 150 คน

สาระการประชุม ประกอบด้วย
1. การนาเสนอสถานการณ์การบูรณาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เป็นข้อมูลที่ได้
จากการสารวจการดาเนินการของสถาบันการศึกษาพยาบาล
2. การบรรยายความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ “นมแม่ รากฐานการสร้างชาติ” “หลักสูตรการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ” “พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก ”
“Baby-Friendly Hospital Initiative : Nurses’ Role” “Breastfeeding in Sick Babies”
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ประเด็นการอภิปราย ได้แก่ สมรรถนะ/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระหลักที่จัดการเรียนการสอนวิธีสอน สื่อสิ่งสนับสนุน
การประเมินผลและปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
....อ่านต่อหน้า 10
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นมแม่สร้างเด็กไทย สู่การเป็นผู้ใหญ่สร้างชาติ (ต่อ)
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 19-20
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค เพื่อนาข้อมูลจาการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มาจัดทาร่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่คาดหวังในการฝึกประสบการณ์ในหน่วยบริการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนการเลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมแม่ ในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ตทั้ ง ภาคทฤษฎี และการฝึ ก
ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยบริการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจะดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ได้
สมรรถนะบัณฑิตพยาบาลด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมินผล เพื่อให้บัณฑิตมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กาหนด เป็นพยาบาลวิชาชีพที่สามารถปกป้อง สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสุ่มเสีย่ งของการถูกดาเนินคดีจากการทาหัตถการประกอบโรคศิลปะ (ต่อ)
4. ปัญหาที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสถานพยาบาลบ่อยครั้ง คือการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย การใช้เครื่องมือตรวจประเมินการได้ยิน สถานพยาบาลมักมอบหมายให้พยาบาลเป็นผู้ตรวจ
ประเมินการได้ยินโดยไม่มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายร่วมงานด้วย ซึ่งรวมทั้งการออก
หน่วยตรวจสุขภาพประจาปีของโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจต้องมีการตรวจประเมินการได้ยินของพนักงาน ก็จะให้พยาบาลเป็น
ผู้ตรวจประเมินการได้ยิน แม้จะมีแพทย์เป็น ผู้อ่านผลหรือร่วมปฏิบัติงานด้วย และพยาบาลผู้ตรวจจะผ่านการอบรมการตรวจ
ประเมินการได้ยินก็ตาม พยาบาลจะสามารถตรวจประเมินการได้ยินร่วมกับแพทย์ได้โดยไม่มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายได้เมื่อปฏิบัติงานในสถานพยาบาลภาครัฐเท่านั้น แต่เมื่อปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกชน
จาเป็นต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายร่วมปฏิบัติงานด้วย ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
30(5,6)
เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงข้างต้ น พยาบาลต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของกฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติ งานนอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติวิชาชีพของตนเองแล้ว ต้องยอมรับในบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติงานของตนเอง ณ ขณะนั้นด้วย
การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลใด ๆ ถ้ามีผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพสาขานั้น ๆ ปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ประกอบโรค
ศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพสาขานั้น ๆ เป็น ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ พยาบาลก็จะปลอดภัยจากปัญหากฎหมายและมิตรภาพที่ดี
ในที่ทางานก็จะเกิดขึ้น
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
การประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง การชี้ แ จงและแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
การดาเนิ น งานคลิ นิ ก พยาบาลชุ ม ชนอบอุ่ น ซึ่ ง การประชุ ม ในครั้ ง นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่ อ ชี้ แ จงความเป็ น มา ความสาคัญ ของคลิ นิ กการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ใ น
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ขั้นตอนการเข้ า ร่ ว ม

เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอบเขตการให้บริการ การจ่ายชดเชยบริการ และแผนการขยายผล
ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
และนางบารุง ชะลอเดช สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดาเนิ น งานคลิ นิ กพยาบาลชุมชนอบอุ่น จาก พัน จ่าเอกปาริชาด ชาญศรี (ปาริช าดคลิ นิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์)
นางสาวสุภณิชา สว่างจิตร (พลอยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) และนางศิราณี เจียมสกุล (ศิราณีคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์) โดยมีผู้ประกอบการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน ณ ห้องราชนครินทร์
ชั้น 4 สภาการพยาบาล
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q : ถูกพยาบาลปลอมแย่งอาชีพ และระบาดมาก สภาการพยาบาลแก้ปัญหาอย่างไร
A : ปัญหาพยาบาลปลอม พบมากในห้องปฐมพยาบาลของโรงงานอุตสาหกรรม และพยาบาลที่ไปกับรถรับ -ส่ง
ผูป้ ่วย ของภาคเอกชน สาเหตุสาคัญ คือ
1. การรับสมัครพยาบาลทาง Line หรือ Email ที่ผู้รับสมัครมิได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตของผู้สมัคร
ก่อนการส่งปฏิบัติงาน
2. ผลประโยชน์ที่ผดู้ าเนินจัดส่งพยาบาลได้รับจากผลต่างของค่าจ้าง โดยทั่วไปค่าตอบแทนพยาบาลจริงจะประมาณ
1,000-1,200 บาท/10-12 ชั่วโมง ขณะที่พยาบาลปลอมจะได้รับประมาณ 600-700 บาท/10-12 ชั่วโมง ผลต่างของค่าจ้าง
ที่ผู้ดาเนินการได้รับคุ้มกับความเสี่ยงทางกฎหมาย ซึ่งในกรณีนีมักพบว่าผู้ดาเนินการจัดส่งพยาบาลจะมีส่วนรู้เห็นกั บ
พยาบาลปลอม
3. ความละเลยของพยาบาลเองในการส่งใบอนุญาตให้กับบุคคลภายนอก เพื่อสมัครงานโดยไม่ขีดฆ่าเอกสาร และ
การเก็บเอกสารใบประกอบวิชาชีพไว้ในลินชักในห้องปฐมพยาบาล เป็นช่องทางให้ใบอนุญาตถูกนาไปแก้ไข หรือปลอม
แปลงให้กับพยาบาลปลอมนาไปใช้สมัครงาน

4. สภาการพยาบาลให้ค วามสาคั ญ ต่ อ การดาเนิ นคดี เพื่ อคุ้ มครองวิ ชาชีพ และความปลอดภั ย ของผู้รั บ บริก าร
การจับกุมพยาบาลปลอมและการดาเนินคดีอาญา ฐานปลอมเอกสารสิทธิ (ใบอนุญาตฯ) และใช้เอกสารสิทธิปลอม รวมทัง
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ คือการแสดงตนเป็นพยาบาลทังที่ไม่ได้เป็นพยาบาล ผู้กระทาผิดถูกศาลพิพากษา
จาคุกโดยไม่รอลงอาญา ศาลให้ความเห็นว่ากรณีนีเป็นความเสียหายต่อวิชาชีพและไม่ปลอดภัยกับผู้รับบริการกับทังเป็น
ภัยต่อสังคม
สาหรับผู้จัดหาพยาบาลปลอม หากข้อเท็จจริงพบว่ารู้เห็นกับการจัดส่งพยาบาลปลอมจะถูกดาเนินคดี ฐานเป็น
ผูส้ นับสนุนการกระทาผิด และหากเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยจะถูกดาเนินคดีจริยธรรมพักใบอนุญาต 1 ปี
เพื่อคุ้มครองวิชาชีพ กรณีพบเห็นพยาบาลปลอมปฏิบัติงานที่ใด ให้แจ้งมายังสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
โดยให้ชอื่ -สถานทีท่ างาน ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวชาชีพมายังสภาการพยาบาล และไม่รว่ มมือ
ในการส่งพยาบาลปลอมปฏิบัติงานแทนพยาบาลจริงโดยเด็ดขาด

“สภาการพยาบาลไม่อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แต่เพียงลาพัง
โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากพยาบาล”
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาวธารทิพย์ วิเศษธาร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาวสมจิตร์ ยอดระบา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ขณะที่ น างสาวสมจิ ต ร์ ยอดระบ า และ
นางสาวธารทิ พ ย์ วิ เ ศษธาร เดิ น ทางกลั บ จากไปช่ ว ยเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ที่
โรงพยาบาลท่าศาลา พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับ รถมอเตอร์ไ ซค์ จึงได้เข้าไป
ช่วยเหลือ พบมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ประเมินอาการเบืองต้น ทังสามรายรู้สึกตัวดี
แขนขาผิดรูป 2 ราย ได้ช่วย Splint แขนขา ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผู้บาดเจ็บ
แน่นหน้าอก 1 ราย ดูแลให้ออกซิเจน และคัดแยกให้มูลนิธินาส่งโรงพยาบาล
ท่าศาลาต่อไป พร้อมทังได้แนะนาให้ประสานให้ญาติผู้บาดเจ็บได้รับทราบ

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาววนัสรา จอดนอก
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลนางรอง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 19 น. ขณะที่ นางสาววนัสรา จอดนอก ขับรถกลับ
บ้าน สังเกตเห็นข้างทางมีคนมุงคล้ายกับมีอุบัติเหตุเกิดขึน จึงตัดสินใจหยุดรถข้างทางเพื่อลงไปดู
เหตุการณ์ ในใจตอนนันคิดว่าเผื่อมีอะไรที่พอช่วยเหลือได้ก็จะได้ช่วยในฐานะที่เป็นพยาบาล เมื่อไป
ถึงจุดเกิดเหตุชาวบ้านที่มามุงก็ทราบว่าดิฉันเป็นพยาบาลจากชุดฟอร์มการแต่งกาย ต่างรีบหลีกทาง
เพื่อให้นางสาววนัสราเข้าไปดูผปู้ ่วย นางสาววนัสราประเมินอาการผู้ป่วยทันที พบว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะ นอนคว่าหน้า คลาชีพจรไม่ได้ จึงรีบทาการฟื้นคืนชีพ (CPR) ผู้ป่วย
โดยมีหน่วยกู้ชีพเข้ามาช่วยสมทบเปิดทางเดินหายใจผู้ป่วย ขณะเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายและกาลัง
CPR ผูป้ ่วยรายนัน มีลุงคนหนึ่งที่มายืนมุงเรียกให้เอารองเท้าของลุงมารองหัวเข่า โดยที่ไม่ได้ร้องขอ
นางสาววนัส ราและทีมกู้ ชีพ สลั บ การท า CPR นานกว่า 30 นาที ก็ ไ ม่เ ป็นผล จากนันแพทย์และ
ร้อยเวรก็มารับช่วงต่อในการชันสูตร
เหตุการณ์วันนันทาให้นางสาววนัสราได้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่วิกฤตทุกคนให้ความช่วยเหลือกัน
และกัน ทาในสิ่งที่ตนเองพอทาได้คนละไม้คนละมือ ทังชาวบ้านที่พบเหตุการณ์แล้วโทรแจ้งเหตุ และ
ช่วยกันใช้ไฟโทรศัพท์ส่องสว่างให้ คุณลุงที่ให้ยืมรองเท้ามารองหัวเข่าตอนทา CPR นางสาววนัสรา
รู้สกึ ซาบซึงและขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือกันในครังนี

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
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เดือนเมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
เรือ่ ง การประชุมคณะกรรมการอานวยการสอบ
คณะกรรมการอานวยการสอบความรูฯ้ ได้จดั ให้มกี ารประชุมครัง้ ที่ 1/2562
เพือ่ พิจารณารับรองผลสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครัง้ ที่
1/2562 ซึง่ จัดให้มกี ารสอบเมือ่ วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 พร้อมทัง้ พิจารณาปัญหา
และอุปสรรคในการจัดสอบฯ อาทิ รายงานการทุจริตในการสอบฯ ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร สภาการพยาบาล
เรือ่ ง การประชุมคณะทางานพิจารณาเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA
ความเป็นมา เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN
University Network Quality Assurance : AUNQA) AUNQA ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี
พ.ศ. 2541 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รูปแบบและ
แนวทางการประกันคุณภาพของ AUNQA สามารถนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ รองรับการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนได้
สภาการพยาบาล จึงได้มคี าสัง่ สภาการพยาบาล ที่ 99/2560 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 แต่งตัง้ คณะทางานพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาลให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUNQA คณะทางานได้ทางานอย่างต่อเนือ่ ง ประชุมครัง้
ที่ 2/2562 พิจารณา (ร่าง) คูม่ อื การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และจัดทาแบบประเมินความพร้อมในการจัดตัง้ สถาบันและเปิดสอน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
เรือ่ ง การประชุมคณะกรรมการกากับนโยบายและบริหารงานสภาการพยาบาล
คณะกรรมการก ากับนโยบายสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565
ประชุมครัง้ ที่ 4/2562 ซึง่ การประชุมดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ กาหนดนโยบาย
การทางานของสภาการพยาบาล รวมทัง้ กากับทิศทางการดาเนินงานในเรือ่ งต่าง ๆ
อาทิ การจั ด ท านิย ามอาชี พ ตามความเชี่ ย วชาญเฉพาะของพยาบาล
การให้ยา Diclofenac การแต่ งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล ร่ างข้อบังคั บ
สภาการพยาบาล ว่าด้วยการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด พ.ศ. .... โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.อุดม สุภาไตร
สภาการพยาบาล
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วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
เรือ่ ง การประชุมเพือ่ หารือแนวทางการขึน้ ทะเบียนคลินกิ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความเป็นมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ในฐานะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้พจิ ารณาเห็นว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึง่ เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบสาธารณสุข และมีคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จานวนกว่า 5,000 แห่งกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ น่าจะช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการในระดับปฐมภูมไิ ด้อย่างสะดวกและลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เสนอให้สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้คลินกิ เหล่านี้ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วม
ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาการพยาบาลได้เชิญผูป้ ระกอบการ/ เจ้าของกิจการคลินกิ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 7 แห่งในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนของสานักสนับสนุนคุณภาพ
และมาตรฐานหน่วยบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ มาร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ พิจารณาข้อมูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ การให้บริการของคลินกิ
เวลาเปิด-ปิด และแนวทางการเชือ่ มโยงเครือข่ายหน่วยบริการกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 เป็นต้น เพือ่ เตรียมการขึน้ ทะเบียนเป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากนัน้ วางแผน
การให้บริการและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ สภาการพยาบาล
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
เรือ่ ง การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษา
แห่งชาติ ชุดที่ 4
ตามทีค่ ณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษา
พยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ก าลังอยูร่ ะหว่างการจัดทาโครงการ
การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษา ครัง้ ที่ 6 เรือ่ ง การปรับเปลีย่ นการศึกษา
พยาบาลในระบบสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง (Transforming Nursing Education in
a Changing Health System) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563
โดยออกแบบให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในประเด็นย่อยไว้ลว่ งหน้าประมาณ
5 หัวข้อ ดังนัน้ คณะอนุกรรมการการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาฯ
ชุดที่ 4 ได้ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ ศึ ก ษา ประเด็ น ย่ อ ยเรื่ อ ง Research and Innovation in
Nursing Education เพื่อน าสู่การสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป โดยมี
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
สภาการพยาบาล
....อ่านต่อหน้า 14
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วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (ต่อ)
เรือ่ ง การประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรม ชุดที่ 4
คณะอนุกรรมการจริยธรรม ชุดที่ 4 ของสภาการพยาบาล ประชุมเพือ่ พิจารณา
ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ กรณีที่สมาชิกสภาการพยาบาลถูกกล่าวหาว่าประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ โดยมี พลเรือตรีหญิง ดร.อนงค์นุช ภูยานนท์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา สภาการพยาบาล
เรือ่ ง การประชุมคณะทางานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
ของสภาการพยาบาลฯ สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรือ้ รัง
ตามทีส่ ภาการพยาบาล มีคาสัง่ ที่ 83/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทางานจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาลและ
สมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรือ้ รัง ลงวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงได้กาหนดให้มกี ารประชุมครัง้ ที่ 1/2562 เพือ่ ชีแ้ จงหน้าทีแ่ ละ
แนวทางการดาเนินงานให้ผทู้ างานทุกท่านทราบ ทีป่ ระชุมเริม่ พิจารณาสมรรถนะ
ผูผ้ ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการจัดการ
ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของ
สภาการพยาบาล และพิจารณาปรับขยายขอบเขตของหลักสูตรเพือ่ ครอบคลุม
โรคเรือ้ รังอืน่ ๆ นอกเหนือจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เช่น กลุม่ โรคไต
เรือ้ รัง โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหลอดเลือดสมองระยะเรือ้ รังและโรคหัวใจ เป็นต้น
โดยมี รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ ประธานคณะทางานฯ ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
สภาการพยาบาล
วันที่ 6-8 เมษายน 2562
เรือ่ ง การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล ได้ประชุมฯ ครัง้ ที่
6/2562 เพือ่ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจยั “การพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมในองค์กรพยาบาล ของโรงพยาบาลในประเทศไทย” ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล และพิจารณาจัดท าเครื่องมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามการวิจัย 2 และแบบตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
เรือ่ ง การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพฯ
ความเป็นมา
สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ ตระหนักถึงปัญหาการเพิม่ ขึน้ ของ
ประชากรผูส้ งู วัย ประกอบกับการมีภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง ติดบ้านติดเตียง จาเป็นต้อง
ได้รบั การดูแลจึงได้จดั ทาโครงการพัฒนาพยาบาลผูจ้ ดั การระบบการดูแลสุขภาพ

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

กรณีการดูแลระยะยาวในผูส้ งู อายุขนึ้ โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เป็นผูส้ นับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผูจ้ ดั การระบบการดูแลสุขภาพ กรณี
การดูแลระยะยาวในผูส้ งู อายุ โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
ประธานคณะกรรมการโครงการฯ ได้เชิญนายแพทย์จกั รกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์กฤช ลีท่ องอินทร์
ทีป่ รึกษา สปสช.ร่วมประชุมหารือและรับฟังสรุปรายงานการจัดเวทีพฒั นานโยบาย
ทีส่ นับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผูจ้ ดั การระบบฯ เมือ่ 25-26 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และสรุปผลลัพธ์
การดาเนินงาน ผลสรุปการประชุมจะนาไปสูค่ วามร่วมมือในการขยายระบบการดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุ และผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียงได้อย่างทัว่ ถึง แม้ในพืน้ ทีซ่ งึ่ หน่วยบริการ
ของรัฐยังไม่สามารถครอบคลุมก็ตาม
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
เรือ่ ง ประกาศสภาการพยาบาล เรือ่ ง มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
เพือ่ อนุวตั ติ ามความในมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ซึง่ กาหนดวัตถุประสงค์ให้
สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจยั และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กับข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540 กาหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการผดุงครรภ์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามที่
สภาการพยาบาลประกาศกาหนด ตามทีส่ ภาการพยาบาล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นควรประกาศเป็นมาตรฐานหลักของบริการพยาบาล
ทัง้ ทีเ่ ป็นบริการในชุมชนและสถานบริการด้านการสาธารณสุข เพือ่ ให้หน่วยงาน
น าไปใช้ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละหน่วยงาน
ด้วยการพิจารณากาหนดตัวชีว้ ดั ในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ในหน่วยงานของตน และกาหนดเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ (Threshold) ในแต่ละดัชนี
ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สามารถค้นคืนข้อมูลได้ทเี่ ว็บไซต์ของสภาการพยาบาล : http://www.tnmc.or.th/
images/userfiles/files/A111.pdf
ทีม่ า: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 18 เมษายน 2562
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สภาการพยาบาล
1. เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล
2. เพือ่ เป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความรู ้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก
3. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่ างมวลสมาชิก
ทุก 2 เดือน ปี ละ 6 ฉบับ ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน
กรกฎาคม - สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม
1. อภินนั ทนาการให้แก่ สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่ าน ที่มีบตั รประจาตัวที่ไม่ หมดอายุ
2. เผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบตั ิงานทัว่ ประเทศ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นางประภัสสร พงษ์พนั ธุ์พศิ าล นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ
นางอภิญญา วัฒนธงชัย นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวฒ
ั นา นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว
สภาการพยาบาล
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์
200,000 ฉบับ
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