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บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 เป็นช่วงเวลาของวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 28 กรกฎาคม 2563 และวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563 สภาการพยาบาลพร้อมมวลสมาชิกทัว่ ประเทศ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
คอลัมน์จับตามองในจดหมายข่าวฉบับนี้ มุ่ง ไปที่พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชี พซึ่งพบมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยการแก้ ไ ข วั น ออกใบอนุ ญ าต และวั น สิ้ น สุ ด ใบอนุ ญ าต หรื อ แก้ ไ ขประเภทของใบอนุ ญ าตจากการพยาบาลเป็ น
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งแก้ไขชั้นของใบอนุญาตจากการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง
เป็นการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง การกระทาดังกล่าวมีความผิดทั้งทางจริยธรรมวิชาชีพ และความผิดทางอาญา
ในการปลอมแปลงเอกสาร สาหรับความผิดทางจริยธรรมนัน้ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาตัดสินตามมาตรฐาน
การกาหนดโทษของสภาการพยาบาลคือ การพักใช้ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพในความผิด 2 ประเด็น คือ การแก้ไขชั้นของ
ใบอนุญาต จากการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง เป็นการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดจริยธรรมต้องถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 6 เดือนต่อความผิด 1 กรรม (ประเด็น)
รวม 2 กรรม เป็น 1 ปี ส่วนความผิดทางอาญาในการปลอมแปลงเอกสาร จะได้รับการพิจารณาตัดสินจากศาลยุติธรรม
ดังนั้นจึงขอให้น้อง ๆ ทุกคน ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาจริยธรรมและความถูกต้อง ทุกคนจะต้องต่ออายุ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนให้เป็นปัจจุบันเสมอ การแก้ไขใบอนุญาตโดยแก้วันที่
ให้ผิดไปจากวันที่เดิมที่สภาการพยาบาลออกให้ หรือแก้ประเภทหรือชั้นของใบอนุญาตล้วนเป็นความผิดทั้งทางจริยธรรม
และความผิดทางอาญาอีกด้วย ขอให้น้อง ๆ ทุกคน ได้ตระหนักและรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่

ฉบับนี้มีอะไร
3
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กิจกรรมสภาการพยาบาล

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

เรื่องที่พยาบาลต้องรู:้ ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ การให้บริการดูแลแผลแยก

6-7 จับตามอง: พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7-8 กิจกรรมสภาการพยาบาล
9-11 สาระน่ารู้ : การประชุมวิชาการสภาการพยาบาล
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
สมาชิกถาม...สภาตอบ: โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นา
12 เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพสาหรับพยาบาลวิชาชีพเป็น ของสภาการพยาบาลเพิม่ เติมได้ที่....
โครงการเกี่ยวกับอะไรคะ จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร?

13 ธนาคารความดี
14-15 จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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กิจกรรมสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ผู้ บ ริ ห ารสภาการพยาบาล และตั ว แทนผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพร
ชั ย มงคล พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
มหิ ศ รภู มิ พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคณุ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

สภาการพยาบาลร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สภาการพยาบาล นาโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ทีป่ รึกษาประจาสภาการพยาบาล
ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่ อ น้ อ มราลึ ก ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณต่ อ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ โดยมี
พลอากาศเอก ชลิ ต พุ ก ผาสุ ข ประธานกรรมการ มู ล นิ ธิ พอ.สว. เป็ น ประธานในพิ ธี
ณ ห้องพิธี ชั้น 10 สานักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี สานักพระราชวัง เพือ่ เตรียมการ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จพระราชดาเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ ล
กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 โดยมี พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร
ราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
และผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และกรรมการ
และเหรัญญิกมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ เป็นประธานร่วม
สาหรับการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดาเนินการของมูลนิธิรางวัลฯ
รวมทั้งพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจาปี 2563 ซึ่ง
คัดเลือกจากพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้านสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิต จากทุกประเทศทั่วโลก
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เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ : ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ
การให้บริการดูแลแผลแยกหลังการตัดไหม
สภาการพยาบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากบิดาผู้รับบริการซึ่งเป็นเด็กเพศหญิง อายุ 8 ขวบ เกี่ยวกับการดูแล
แผลแยกหลังการตัดไหม ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่คานึงถึงความเสียหายของผู้รับบริการ
ประวัติผู้มารับบริการ
เล่นน้าในสระพลาสติก ถูกวัตถุไม่ทราบชนิดบาด แผลฉีกขาดที่ขาขวา ยาว 5 ซม. ลึก 2 ซม. และแผลฉีกขาด
หน้าแข้งขวา ยาว 1 ซม. ลึก 0.2 ซม. ไม่ปนเปื้อนน้าคราหรือเศษดิน
การดูแลบาดแผล
วั น ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ รั บ บริ ก ารมาโรงพยาบาลได้ รั บ การตรวจประเมิ น บาดแผล ทาแผล
และเย็ บ แผลโดยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ได้รับยาฆ่าเชื้อ (amoxicillin) 8 เม็ด นัดตัดไหมวันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้รับบริการมาตามนั้น พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ตัดไหม ซึ่งเย็บไว้ 8 เข็ม เมื่อตัดมาถึงเข็มที่ 6
พบว่ า แผลแยกมี เ ลื อ ดซึ ม ไม่ มี ห นอง รอบแผล ไม่ มี บ วมแดง จึ ง ไม่ ตั ด ไหมเข็ ม ที่ 7 และไม่ ร ายงานแพทย์
ให้ ค าแนะน าเรื่ อ งการดู แ ลแผลและให้ น าผู้ รั บ บริ ก ารมาทาแผลทุ ก วั น ตามนั ด กระทั่ ง ถึ ง วั น ที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ผู้ ร้ อ งเรี ย นอ้ างว่ า คาแนะนาของพยาบาลยั ง คงเป็ น เช่ น เดิ ม เมื่ อ เห็ น ว่ าแผลไม่ดีขึ้นจึงพาบุตรสาว
ไปที่โรงพยาบาลเอกชน แพทย์แจ้งว่าแผลติดเชื้อ และให้ยาปฏิชีวนะ มารับประทาน 7 วัน แผลเริ่มแห้ง ไม่ปวด แต่มี
รอยนูนชัดเจน
วิเคราะห์กรณี
เมื่อตัดไหมแล้วพบว่า แผลเย็บไม่ติด ปริ แตก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผลมีปัญหา เกิดการอักเสบ ประกอบกับ
ยาฆ่ าเชื้ อที่ ผู้ป่ว ยได้รับ ไปคือ amoxicillin จานวนเพี ยง 8 เม็ ด ซึ่ งถื อเป็ น low dose ไม่เพี ยงพอที่ จะแก้ปั ญหา
แผลติดเชื้อได้ ผู้ประกอบวิชาชีพควรรายงานแพทย์ เพื่อประเมินลักษณะของแผลและพิจารณาเรื่องการให้ยาฆ่าเชื้อ
เพิ่มเติม การไม่รายงานแพทย์และตัดสินใจให้บริการเพียงการทาแผล แม้วิธีการทาแผลจะล้างด้วยน้าเกลือและ
ติด sterile strips ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้มาตรฐานวิชาชีพที่ดี
สาเหตุ
ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและทักษะ ในการประเมินลักษณะบาดแผล
ประเด็นเชิงจริยธรรม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 7
“ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด โดยไม่เรียกร้องสินจ้าง
รางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับปกติ ” และข้อ 12 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพ
โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยและความสิน้ เปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ”
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาล พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการพร่องมาตรฐานวิชาชีพ วินิจฉัย ชี้ขาดให้ลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือน ตามมาตรา 41 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
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พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โดยมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 กาหนดให้พยาบาลต้อง
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก ๆ 5 ปี และต้องมีการเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จานวน 50 หน่วย
ปัจจุบันพบว่าเมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครบกาหนดแทนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลกลับแก้ไข
หรือปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเอง แทนการมาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งการแก้ไขหรือ
ปลอมแปลงใบอนุญาตมีลักษณะ ดังนี้
1. แก้ไขวันออกใบอนุญาต และวันสิ้นสุดใบอนุญาต
2. แก้ไขประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จาก “การพยาบาล” แก้ไขเป็น “การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์”
3. แก้ ไขชั้น ของใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพ จาก “การพยาบาลหรือ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์
ชั้นสอง” แก้ไขเป็น “การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง”
4. อื่น ๆ
การแก้ไขใบอนุญาตที่ทาให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้างต้นเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอม และเมื่อ
พยาบาลนาใบอนุญาตปลอมไปใช้ ก็จะมีความผิดฐานใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอม อีกความผิดหนึ่งด้วย
โดยเฉพาะเมือ่ นาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอมไปใช้ประกอบการเบิกเงินค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเงินเพิ่ม
พิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) ก็จะมีความผิดเรื่องการใช้สิทธิการเบิกเงินจากราชการโดยไม่ถูกต้องด้วย ซึ่งสานักงานตรวจเงิ น
แผ่นดิน ได้กาหนดให้ทวงคืนเงินค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) ในช่วงที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพขาดหรือช่วงที่ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอม
ประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ ช่วงที่ใบอนุญาตประกอบขาดหรือช่วงที่ใช้ใบอนุญาตปลอม ไม่ถือพยาบาล
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 พยาบาลจะไม่ ส ามารถเลื่ อ นตาแหน่ ง หรื อ อยู่ ใ นตาแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ละจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง า น
ร่วมกับพยาบาลที่มีใบอนุญาตเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวิชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 อีกสถานหนึ่งด้วย
สภาการพยาบาลให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของวิชาชีพและคุ้มครองประโยชน์แก่ผู้รับบริการ คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้กาหนดโทษจริยธรรม
กรณีปลอมและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปลอมโดยให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 6 เดือน ต่อ
ความผิด 1 กรรม และพยาบาลผู้กระทาผิดจะได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่เมื่อพ้นโทษพักใบอนุญาตข้างต้น
....อ่านต่อหน้า 7
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พยาบาลปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต่อ)
นอกจากการลงโทษจริยธรรมแล้ว รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ให้สภาการพยาบาลดาเนินคดีอาญากับพยาบาลผู้ปลอมใบอนุญาตในข้อหาปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ถึง มาตรา 268 ซึ่งสภาการพยาบาลจะร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อพนักงาน
สอบสวนด้วย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ พ ยาบาลตระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของการต่ อ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมในลักษณะของการแก้ไขใบอนุญาตให้ผิดไปจากประเภทหรือชั้นที่ตน
มีสิทธิแต่อย่างใด
กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
“พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินิก”

เมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม นายแพทย์ ป ระพนธ์ ตั้ ง ศรี เ กี ย รติ กุ ล
ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ รั บ มอบหมายจาก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสูร่ ะบบผูม้ ปี ระสบการณ์สงู ด้านการพยาบาลทางคลินกิ ” เพือ่ พัฒนาข้าราชการพลเรือน
สายงานพยาบาลวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการสร้างทักษะ นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนาเสนอผลงานวิชาการพยาบาลผู้มีประสบการณ์สู ง
ด้านการพยาบาลทางคลินิก โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก สภาการพยาบาล สานักวิชาการสาธารณสุข และกองการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีหัวหน้าพยาบาลกว่า 200 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี้ สภาการพยาบาล นาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สภาการพยาบาลกับการสนับสนุนความก้าวหน้าของพยาบาล
วิชาชีพ” ด้วยสภาการพยาบาลให้ความสาคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ซึ่งเป็นบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่มีจานวนมากที่สุด หรือร้อยละ70
โดยสภาการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึง
วาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต อี ก ทั้ ง สภาการพยาบาลมี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาและรั บ รอง
หลักสูตรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพร้อม
ทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถให้กบั พยาบาลวิชาชีพในการดูแลประชาชน
ให้มสี ขุ ภาพทีด่ ตี อ่ ไป
ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
นายกสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers)
ระหว่างสภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ
นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาบุคลากร กลุม่ พนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ระหว่างสภาการพยาบาล
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี
สภาการพยาบาล

สาหรับความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สภาการพยาบาลได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบายกาลังคนในทีมพยาบาล
เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน จึงได้กาหนดให้ มี
ทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะ ซึ่งพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ที่มีอยู่กว่า 40,000 คน ทั่วประเทศ
เป็นหนึ่งในกาลั งส าคัญของทีม โดยพนั กงานให้ การดูแลบางส่ ว นได้รับการอบรมระยะสั้ น บางส่ วนไม่ได้ผ่ านหลั กสู ตรที่ได้รับ
มาตรฐาน และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน สภาการพยาบาลจึงได้
จัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลและจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ขึ้น เพื่อให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ปัจจุบันได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และคุ้มครองผู้รับบริการ
อีกทั้งยังเป็น การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน โดยคาดว่าองค์กรดังกล่ าวจะเริ่มเปิดดาเนินการไ ด้
ในเดือนกันยายน 2563 นี้
ผู้บริหารสภาการพยาบาล และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมเสวนา
เรือ่ ง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา” ในฐานะองค์กรร่วมจัดการประชุมเสวนา

ผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาล
นาโดย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมเสวนา
เรือ่ ง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา ครัง้ ที่ 2” สาหรับ
การจัดเสวนาในครัง้ นีเ้ ป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภาการ
พยาบาล และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซีง่ มีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง
ในห้องฉุกเฉินที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับการรักษา
อย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ตลอดจนประชาชนทีเ่ ข้ารับการรักษา และเพือ่ ความปลอดภัยและประโยชน์
สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันจัดเสวนา
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้มีการเสนอในการเสวนาเรื่อง “ปัญหาความรุนแรงใน
ห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้ง
ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมและด าเนินการใน
เชิงนโยบายที่ชดั เจนต่อไป เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผา่ นมา ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคาร
สภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
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สาระน่ารู้

การประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร
ความเป็นมา
การประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 วัตถุประสงค์หลักของการประชุม
เพื่อเป็นการสื่อสาร ทาความเข้าใจ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาวิชาชีพ และการดาเนินการที่สาคัญของสภาการพยาบาล เป็น
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาคัญของสภาการพยาบาล โดยผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วยสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้แทนสภาการพยาบาลประจาหวัด การจัดประชุม
วิชาการนี้ ในยุคแรกดาเนินการเป็นพื้นที่ภาค ประกอบด้วย 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ต่ อมาในปี พ.ศ. 2557 นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ทั ศนา บุ ญทอง มี ดาริให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพการพยาบาลและ
การผดุ ง ครรภ์ ส ามารถเข้ า ถึ ง การประชุ ม วิ ช าการดั ง กล่ า วได้ ม าก และสะดวกขึ้ น จึ ง มี น โยบายจั ด การประชุ ม วิ ช าการใน
พื้น ที่เขตสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ ดังนี้
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จังหวัด
เชียงราย/น่าน/พะเยา/แพร่/เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ลาปาง/ลาพูน
ตาก/พิษณุโลก/เพชรบูรณ์/สุโขทัย/อุตรดิตถ์
ชัยนาท/กาแพงเพชร/พิจิตร/นครสวรรค์/อุทัยธานี
นนทบุร/ี ปทุมธานี/พระนครศรีอยุธยา/สระบุร/ี ลพบุร/ี สิงห์บรุ /ี อ่างทอง/นครนายก
กาญจนบุรี/นครปฐม/ราชบุรี/สุพรรณบุรี/ประจวบคิรีขันธ์/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/สมุทรปราการ/จันทบุรี/ชลบุรี/ตราด/ระยอง
กาฬสินธุ/์ ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด/มหาสารคาม
บึงกาฬ/เลย/หนองคาย/หนองบัวลาภู/อุดรธานี/นครพนม/สกลนคร
ชัยภูมิ/นครราชสีมา/บุรีรัมย์/สุรินทร์
มุกดาหาร/ยโสธร/ศรีสะเกษ/อุบลราชธานี/อานาจเจริญ
ชุมพร/นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/กระบี/่ พังงา/ภูเก็ต/ระนอง
พัทลุง/ตรัง/นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา/สงขลา/สตูล
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมในช่วงการประชุมประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การประชุมวิชาการ เนื้อหาหลักของการประชุม ประกอบด้วย สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรควบคุมกากับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อานาจหน้าที่ และการคุ้มครองผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มาตรฐานการพยาบาลแล ะ
การผดุงครรภ์ กฎหมายวิชาชีพ การปฏิบัติงานตามขอบเขตของวิชาชีพ แนวปฏิบัติการพยาบาล และแนวทางการดาเนินงา น
ด้านจริยธรรม การประชุมวิชาการนีค้ า่ จัดการประชุมใช้งบประมาณจากสภาการพยาบาล สาหรับค่าเบีย้ เลีย้ ง ทีพ่ กั และพาหนะเดินทาง
ของผูเ้ ข้าประชุมใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยผูเ้ ข้าประชุมได้รบั หน่วยคะแนน CNEU ประมาณ 11 หน่วยคะแนน
2. การประชุ ม ผู้ แ ทนสภาการพยาบาลประจ าจั ง หวั ด เพื่ อ กาหนดแผนการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของแต่ละจังหวัด
3. การเยี่ ย มนิ เ ทศผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล/
โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่จัดการประชุมดังกล่าว กิจกรรมนี้เริ่มในปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้กาลังใจผู้ปฏิบัติงาน และทาให้
นายกสภาการพยาบาลและผู้บริหารของสภาการพยาบาลรับทราบเรื่องราว ประเด็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
เพือ่ ให้สภาการพยาบาลกาหนดนโยบาย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
....อ่านต่อหน้า 10
ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
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สาระน่ารู้: การประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (ต่อ)
ผลการดาเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก
ผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ
ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
การประชุ มวิชาการ 1.ประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง “สภาการพยาบาลกั บ 1. ประเมินผลการประชุมวิชาการจากแบบประเมินความพึงพอใจ
สภาการพยาบาล มาตรฐานวิชาชีพ” จานวน 12 ครั้ง ครอบคลุมเขต ของผู้เข้าประชุมที่ตอบแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 68.6 (ของ
สัญจร
สุ ข ภาพทั่ ว ประเทศ คื อ เขตสุ ข ภาพที่ 1 ถึ งเขต
จานวนแบบประเมินที่แจกจานวน 660 ฉบับ) พบว่า ประเด็น
สุ ข ภาพที่ 12 และเขตกรุ ง เทพมหานครและ การบรรยายของวิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับและเนื้อหาในการจัด
ปริมณฑล มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 2,248 คน
ประชุ มฯ อยู่ใ นระดั บความพึ งพอใจมากที่สุ ด ร้อ ยละ 59.16,
58.94 และ 50.99 ตามลาดับ
2.ประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง “สภาการพยาบาลกั บ 2. ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุม พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าการประชุม
การคุ้ ม ครองประชาชน” จ านวน 3 ครั้ ง ได้ เหมาะสมเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมาก และวิ ท ยากรเป็ น ผู้ มี
ดาเนินการใน 4 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 2
ประสบการณ์ อธิบายและสรุปต่าง ๆ ชัดเจน สามารถนาความรู้
เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ เอาไปใช้ได้จริง ขอให้จัดประชุมแบบนี้ทุกปี
13 มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 1,006 คน
การประชุ ม ผู้ แ ทน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
สภาการพยาบาล ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด จานวน
ประจาจังหวัด
12 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560-2561 และจานวน 3 ครั้ง
ในปี พ.ศ. 2560-2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น
240 คน

ก า ร เ ยี่ ย ม นิ เ ท ศ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

เยี่ ย มนิ เ ทศ 15 แห่ ง ประกอบด้ ว ย เยี่ ย มนิ เ ทศที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 12 แห่ง
(ครอบคลุมเขตสุขภาพ) ที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 1
แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง และศูนย์ส่งต่อเพื่อ
การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
มีพยาบาลร่วมรับการนิเทศรวมทั้งสิ้น 384 คน

แผนการปฏิ บั ติ ง านของผู้ แ ทนสภาการพยาบาลประจ าจั งหวั ด
ปี พ.ศ. 2560-2561 จานวน 15 จังหวัด และแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวั ด ปี พ.ศ. 2562-2563
จ านวน 5 จั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ง านส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ย
การประชุมวิชาการด้านการพยาบาลของจังหวัด การจัดกิจกรรม
วันพยาบาลสากล วัน พยาบาลแห่ งชาติ และกิ จกรรมเสริม ขวั ญ
กาลังใจผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
น า ย ก ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
สภาการพยาบาลได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากพยาบาล
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ โ รงพย าบ าล ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภา พต าบ ล
ศู น ย์ เ วชปฏิ บั ติ ค รอบครั ว โรงพยาบาลชุ ม ชน และศู น ย์ ส่ ง ต่ อ
กรุงเทพมหานคร

การดาเนินงานของสภาการพยาบาลภายหลังการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และการเยี่ยมนิเทศ
จากข้อเสนอของพยาบาลผู้เข้าประชุมวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นายกสภาการพยาบาลและคณะกรรมการบริหาร
สภาการพยาบาลได้รับจากผู้เข้ารับการเยี่ยมนิเทศ สภาการพยาบาลได้ดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1.

ประเด็นข้อเสนอ/ ข้อมูลเชิงประจักษ์
การดาเนินการของสภาการพยาบาล
ผลักดันการช่วยเหลือและเยียวยาบุคลากรในวิชาชีพ สภาการพยาบาลยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขในการเยียวยาบุคลากร
เมื่อได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
การพยาบาล กรณี บ าดเจ็ บ / เสี ย ชี วิ ต จากการปฏิ บั ติ งาน ต่ อ มากระทรวง
สาธารณสุขจัดทาระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครม. อนุมัติให้
เป็ น ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ในวั น ที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2561 และขณะนี้อ ยู่ ร ะหว่ า งการก าหนดระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการเยียวยาผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข
....อ่านต่อหน้า 11
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

สาระน่ารู้: การประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (ต่อ)
การดาเนินงานของสภาการพยาบาลภายหลังการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และการเยี่ยมนิเทศ (ต่อ)
ลาดับ
2.

ประเด็นข้อเสนอ/ ข้อมูลเชิงประจักษ์
การดาเนินการของสภาการพยาบาล
ความปลอดภัยในการทางาน จากภาระการทางานของ สภาการพยาบาลประกาศนโยบายชั่วโมงการทางานของพยาบาลเพื่อความ
พยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น
ปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย และเผยแพร่ ป ระกาศสภาการพยาบาลฉบั บ นี้ ไ ปยั ง
หน่วยงานทั่วประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดนโยบายให้ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานวิ ชาชี พ
องค์กรพยาบาลบริหารจัดการอัตรากาลังที่สอดคล้องกับสภาการพยาบาล

3.

การแต่งกายของพยาบาลชุมชนที่เหมือนกับบุคลากร สภาการพยาบาลประกาศการแต่ ง กายของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
สุขภาพอื่น ๆ รวมถึงพนักงานเปลและพนักงานขับรถ
ด้ า นการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พ.ศ. 2562 ในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองประชาชนในการรับบริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้รับบริการสามารถจาแนกได้ว่ารับบริการ
จากบุคลากรประเภทใด และมีขอบเขตการปฏิบัติงานได้ระดับใด

4.

สนั บ สนุ น ให้ มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ อ านวยการ สภาการพยาบาลยื่ น ข้ อ เสนอและติ ด ตามการด าเนิ น งานของกระทรวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สาธารณสุขและสานักงาน กพ. กาหนดให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

5.

กาหนดมาตรฐานการพยาบาลทุก ๆ หน่วยงาน เพื่อให้ สภาการพยาบาลประกาศมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐาน
ทางานเป้นไปในทางเดียวกัน
การผดุงครรภ์ ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ
ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการก าหนดและประกาศใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
ที่สาคัญในแต่ละสาขาความเฉพาะทาง

6.

การก าหนดเกณฑ์ จั ด อั ต ราก าลั ง ให้ เ หมาะสมกั บ สภาการพยาบาลอยู่ ร ะหว่ า งการก าหนดและประกาศใช้ เ กณฑ์ ก ารจั ด
ภาระงาน
อัตรากาลังบุคลากรพยาบาลของสถานพยาบาลสุขภาพแต่ละระดับ

ในห้ว งเวลาของคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ. 2561 - 2565 ภายใต้ การนาของ รศ.ดร.ทัศนา บุ ญทอง
นายกสภาการพยาบาล ได้ ด าเนิ น การประชุ ม วิ ช าการพยาบาลสั ญ จรเรื่ อ ง “สภาการพยาบาลกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค”
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความรู้และตระหนักถึงการคุ้มครองประชาชน
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการปฏิบัติงานตามขอบเขตของวิชาชีพ ได้ดาเนินการไปแล้วในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพ คือ
เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 และเขตทสุขภาพที่ 13 และจะดาเนินการในปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 3 เขตทสุขภาพที่ 5 สาหรับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่
11 และเขตสุขภาพที่ 12 จะดาเนินการในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q : ได้ทราบว่าสภาการพยาบาลได้ทาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นาเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพสาหรับพยาบาล
วิชาชีพเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะ จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร?
A : สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันบริบทของประเทศและระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจา ก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจเทคโนโลยี รวมถึงนโยบาย กฎหมายและแผนปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบบริการสุขภาพอย่างชัดเจน
ทาให้ประชาชนมีความคาดหวังต่อการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ระบบบริการ
สุขภาพและการพยาบาลจึงเป็นระบบที่ต้องใช้ความรู้และหลักฐานทางวิชาการในการปฏิบัติการพยาบาลจะต้องมีการพัฒนา
แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มแก่ผู้รับบริการและ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนได้เพื่อการบรรลุผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพที่ดภี ายใต้ค่าใช้จ่ายที่คมุ้ ค่า
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีจานวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพและรับผิดชอบการดูแลผู้รับบริการตลอด
24 ชั่วโมง จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะผู้นาด้านวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการด้านสุข ภาพที่ซั บซ้อนมากขึ้นและสามารถใช้ความรู้และหลักฐานทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพบริการ
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและสหสาขาวิชาชีพ

ดังนั้น สภาการพยาบาลซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้
พยาบาลวิชาชีพมีความก้าวหน้าในสายวิชาทีต่ ลอดจนผลักดันให้บริการพยาบาลไทยก้าวสูค่ วามเป็นบริการสุขภาพชัน้ นาระดับนานาชาติ
ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพผูน้ าทางการพยาบาลในทุกระดับให้สามารถนาการเปลีย่ นแปลงในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพและการพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการ
สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบในการประชุมของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 6/2563 ให้จัดทา
โครงการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ น าเพื่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพส าหรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ มี ขึ้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นาด้านวิชาการทางการพยาบาลและมีความสามารถในการสร้างผลงาน
วิชาการที่สะท้อนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้รูปแบบและวิธกี ารวิจัยที่หลากหลาย
โครงการฯ มีระยะเวลาดาเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ระยะ 6 เดือนแรก เดือนละ 1 สัปดาห์ (ตุลาคม 2563- มีนาคม
2564) รวม 6 ครั้ง ที่สภาการพยาบาล สาระความรู้ ประกอบด้วย สมรรถนะผู้นาทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพและ
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุข ภาพ และ ผู้ นากั บ สมรรถนะทางวิช าการเพื่อ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุข ภาพ โดยผู้เ ข้า ร่ ว ม
โครงการฯ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้ฝึกปฏิบัติการด้วยตนเองในประเด็นที่สนใ จ
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะผู้นา ผลลัพธ์และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สนใจ เป็นต้น
2. โครงการปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งผลงานวิ ช าการ/วิ จั ย ด้ ว ยตนเอง ภายใต้ ค าแนะน าของ Mentors ในระยะ
หกเดือนหลัง ตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 ณ ต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติของผู้ เข้าร่ วมโครงการฯ มีใ บอนุญาตประกอบวิช าชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่งหรื อ
การพยาบาลชัน้ หนึง่ และดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ หรือพยาบาลวิชาชีพชานาญการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ www.tnmc.or.th Facebook และ Line สภาการพยาบาล
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-596-7510
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ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:
ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางจิรัฏฐ์ ดาศรี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
นางดนูนาถ หวันเหล็ม
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ช่วงวันหยุ ด
7 วั น อั น ตราย ขณะที่ น างจิ รั ฏ ฐ์ ด าศรี และนางดนู น าถ หวั น เหล็ ม
ไปทาธุระส่วนตัวที่ปั้มน้ามัน ปตท. ถนนเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเมือง
จาหวัดนครศรีธ รรมราช ได้เ กิ ด อุบัติเ หตุรถกระบะชนกั บ รถกระบะ
มีผู้บาดเจ็บ 8 ราย นางจิรัฏฐ์และนางดนูนาถได้เข้าไปช่วยเหลือผู้รับ
บาดเจ็บโดยช่วยทาแผลที่ศีรษะ 1 ราย ช่วยจัดผู้ป่วยขาหัก 1 ราย และ
ช่วยเหลือผู้ป่ว ยที่มีภาวะหัวใจหยุด เต้นโดยช่ว ยกดนวดกระตุ้นหัวใจ
และบีบ Ambu Bag และได้ช่วยลาเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลมหาราช

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาวปุญญาดา ศุภโชครัตนสกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลลาพูน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 01.00 น. หลังจาก
ลงเวรบ่ายของวั นที่ 12 ตุลาคม ขณะที่เดินทางกลับบ้าน ได้ขับรถ
ผ่ า นบริ เ วณสี่ แ ยกไฟแดงป่ า ห้ า เขตต าบลเหมื อ งจี้ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดลาพูน เพื่อตรงไปกลับบ้าน ได้เหลียวมองไปทางฝั่งขวามือ
มองเห็ น คล้ า ยมี ค นนอน และมี ร ถจั ก รยานยนต์ ล้ ม อยู่ ก ลางถนน
มองเห็นคล้ายมีคนนอน และมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน จึงได้เลี้ยวรถกลับไปดู พบชาย
วัยรุ่นไม่ทราบชื่อนอนดิ้นอยู่ ไม่หมดสติ มีกลิ่นสุรา บ่นปวดแต่ไม่ระบุตาแหน่ง ตรวจอาการ
เบื้ อ งต้ น ไม่ มี เ ลื อ ดออกบริ เ วณใด หายใจปกติ ยกขยั บ แขนขายั ง ได้ อ ยู่ ได้ โ ทรแจ้ ง 1669
กู้ภัยเหมืองจีม้ ารับ พร้อมทั้งแจ้ง 191 สภอ.เหมืองจี้ รับทราบเหตุ ระหว่างรอ ช่วยปฐมพยาบาล
ผูบ้ าดเจ็บเบือ้ งต้นและจัดท่าผู้บาดเจ็บให้อยู่นิ่งและพูดคุยให้กาลังใจ
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เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานโครงการพัฒนารูปแบบคลินกิ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้วยสภาการพยาบาลมีนโยบายพัฒนาคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทขี่ นึ้ ทะเบียนเป็นสถานบริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยูแ่ ล้ว
ให้เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) เห็นชอบตามหลักการที่
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง เสนอนัน้ จึงได้แต่งตัง้ คณะทางานโครงการพัฒนารูปแบบ
คลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติขนึ้ โดยมี ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธานฯ ได้
ประชุมครัง้ ที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ดร. วิจติ ร ศรีสพุ รรณ พิจารณากาหนดกรอบ
การบริการต่าง ๆ ของคลินกิ ตามกรอบแนวทางการชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค และพิจารณาดาเนินโครงการนาร่องกับคลินกิ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 38 แห่งก่อน
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA
รศ. สุปาณี เสนาดิสยั ทีป่ รึกษาประจาสภาการพยาบาล ด้านมาตรฐาน
การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
คณะทางานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
AUN-QA ครัง้ ที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
ผลการพิจารณา ทีป่ ระชุมให้ความเห็นชอบเกณฑ์และแบบประเมินเพือ่
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปีที่ 2- ปีที่ 4,
แบบประเมินเพือ่ รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(สถาบันทีม่ ผี สู้ าเร็จการศึกษาแล้ว) และ(ร่าง) คูม่ อื การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เตรียมเสนอปรับปรุง
ข้อบังคับสภาการพยาบาลต่อไป และวางแผนจัดการประชุมชีแ้ จงเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1. สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพร่วมจัดการประชุมเสวนา เรือ่ ง
ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไข
ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลเป็นสถานทีท่ างานทีเ่ ปิดตลอด 24 ชัว่ โมง ทาให้มี
อุบตั กิ ารณ์ของความรุนแรงเกิดขึน้ ได้งา่ ย เมือ่ บุคลากรทางการพยาบาล เป็น
ด่านหน้าในการให้บริการ จึงตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ หน่วยงาน
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง คือกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภาการพยาบาล และ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เห็นควรร่วมกันจัดการประชุมเสวนา เรือ่ ง ปัญหา
ความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไข เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ทีห่ อ้ งประชุม นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นาผูบ้ ริหาร
นักวิชาชีพและตัวแทนผู้ประกอบอาชีพการพยาบาลแลการผดุงครรภ์ โดย
รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ ร่วมเสวนาในประเด็น “มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสถานพยาบาล” เพือ่ นาสูก่ ารกาหนดมาตรการสร้างความปลอดภัยที่
เหมาะสมต่อไป
2. การประชุมคณะทางานพัฒนาการพยาบาลจักษุตามนโยบายจักษุยงั่ ยืน
โครงการจักษุยั่งยืนเป็นโครงการหนึ่งของ Service Plan จัดท าโดย
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล และราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสาคัญ ในการพัฒนา
พยาบาลให้มสี มรรถนะสอดคล้องในการทาหน้าทีต่ ามเป้าหมายของ Service Plan
จึงมีค าสั่งสภาการพยาบาล ที่ 241/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
การพยาบาลจักษุตามนโยบายจักษุยงั่ ยืนขึน้ คณะทางานฯ ประชุมครัง้ ที่ 6/2562
โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ ดร. วิจติ ร ศรีสพุ รรณ เป็นประธาน เพือ่ จัดทาจัดทา
โครงการพัฒนาการพยาบาลด้านจักษุ และพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการพยาบาลจักษุ
ระดับต่าง ๆ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
สภาการพยาบาลได้ดาเนินการจัดทาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล(Clinical
Nursing Practice Guideline : CNPG) เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลใช้
อ้างอิง ในการดูแลผูป้ ว่ ยให้มคี วามปลอดภัย ดังนัน้ คณะทางานหลักสูตรเฉพาะทาง
ต้นแบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด/ สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง ได้ประชุมโดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรอิ ร สินธุเป็นประธาน เพือ่ จัดทาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ดังต่อไปนี้
1) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยก่อนและหลังผ่าตัดทาทางเบีย่ ง
หลอดเลือดหัวใจในระยะฟืน้ ฟู
2) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล : การบริหารยาเคมีบาบัดในการรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
4) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยผ่าตัดมะเร็งลาไส้ใหญ่
สถานที่ : ห้องประชุม ดร. วิเชียร ทวีลาภ
เฉพาะทางและเกิดความเชีย่ วชาญสามารถให้การพยาบาลโดยตรงต่อ
ผูร้ บั บริการ
2. การประชุมคณะทางานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้
สูงระดับวุฒบิ ตั ร
ความเป็นมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 สภาการพยาบาลได้พฒั นาพยาบาลจบใหม่ดว้ ยระบบ
Residency Training เป็นรูปแบบทีพ่ ยาบาลได้รบั การพัฒนาสมรรถนะเป็นพยาบาล
....อ่านต่อหน้า 15
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วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
เพือ่ ให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลจึงมีคาสัง่ สภาการพยาบาลที่
79/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะท างานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยคณะทางานมีหน้าที่
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯใน 4 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ
2) สาขาการพยาบาลเด็ก 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน และ 4)สาขา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและนาเสนอสภาการพยาบาล
ในการประชุมคณะทางานประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล
ขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร ครัง้ ที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรสา พันธ์ภกั ดี เป็นประธาน
ผลการพิจารณา ทีป่ ระชุมเห็นว่า ไม่จ าเป็นจะต้องปรับโครงสร้างหลักสูตร
แต่ให้ปรับในรายวิชา เพือ่ พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนโดยเฉพาะด้านวิจยั อนึง่ เห็นควรให้
เพิม่ รายวิชาระบาดวิทยาทางคลินกิ เพราะผูส้ าเร็จการศึกษาเห็นว่าจะมีประโยชน์
อย่างมากในการทาวิจยั โดยเพิม่ รายวิชาระบาดวิทยาทางคลินกิ ชีวสถิติ ระเบียบวิธี
วิจยั 3(3-0-3) ในกลุม่ วิชาพืน้ ฐานการพยาบาลขัน้ สูง โดยกาหนดหน่วยกิต ไม่นอ้ ย
กว่า 9 หน่วยกิต
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565
ครัง้ ที่ 5/2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็นประธานในการประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
มติเห็นชอบการรับรองคุณวุฒผิ สู้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล
ขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั รของสภาการพยาบาล เทียบเท่าระดับปริญญาเอก จากนัน้
พิจารณาและมีมติในประเด็นเรื่องร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้ว ย
การเจาะเก็บตัวอย่างเลือด พ.ศ. .... ตามทีค่ ณะกรรมการสภาการพยาบาลใน
การประชุมครัง้ ที่ 11-2561
เมือ่ วันที่ 17 ธันวามคม 2561 มีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด พ.ศ. .... และได้นาเสนอ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะสภานายก
พิเศษแห่งสภาการพยาบาล และเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุม
หารือร่วมกันระหว่าง 2 สภา คือ สภาการพยาบาล และสภาเทคนิคการแพทย์
เพือ่ ให้ขอ้ คิดเห็นต่อร่างข้อบังคับดังกล่าว การประชุมหารือจัดขึน้ ในวันที่ 29
เมายน 2562 ณ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ทีป่ ระชุมร่วม
ให้ความเห็นชอบให้สภาการพยาบาลออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการ
เจาะเก็บตัวอย่างเลือด แต่มขี อ้ สังเกตต่อร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การเจาะเก็บตัวอย่างเลือด พ.ศ. .... ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การใช้
อานาจแห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ออกข้อบังคับ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

ควรใช้ มาตรา 22 (3) (ช) ว่าด้วยข้อจ ากัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรา 28 (6) ของ
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และ
ประเด็นที่ 2 ในวัตถุประสงค์ของการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพือ่ ส่งตรวจวิเคราะห์ยงั
ห้องปฏิบตั กิ ารใน (3) การวิจยั และ (5) การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลตาม
แผนการตรวจสุขภาพ ทัง้ 2 กรณี เป็นไปตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมหรือไม่
คณะท างานทบทวนร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเจาะเก็บ
ตัวอย่างเลือด พ.ศ. .... ได้นาร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย การเจาะเก็บ
ตัวอย่างเลือด พ.ศ. .... มาพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตของทีป่ ระชุมร่วมเมือ่ วันที่
29 เมษายน 2562 อีกครัง้ เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แล้วนาเสนอคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ทีป่ ระชุมมีมติดงั นี้
1) ให้ปรับแก้ชอื่ ข้อบังคับจาก “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเจาะเก็บ
ตัวอย่างเลือด พ.ศ. .... เป็นข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัดและเงือ่ นไขใน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22(3) (ช) ว่าด้วยข้อจากัดและเงือ่ นไขในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2) ให้ปรับแก้ ข้อ 3 การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพือ่ ส่งตรวจวิเคราะห์ยงั
ห้องปฏิบตั กิ าร ต้องมีวตั ถุประสงค์เพือ่
(1) การตรวจวิเคราะห์หรือการวินจิ ฉัยโรค
(2) การวางแผนบาบัดหรือรักษาโรค
(3) การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล
(4) การบริจาคโลหิต
3) ให้นายกสภาการพยาบาลเสนอข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัด
และเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษแห่ง
สภาการพยาบาล เพือ่ ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ต่อไป
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานโครงการประเมินผลการนารูปแบบการบรรจุ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
การประชุมคณะท างานโครงการประเมินผลการน ารูปแบบการบรรจุ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครัง้ ที่ 3/2562
โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ

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.อรพรรณ โตสิงห์
นางประภัสสร พงษ์พนั ธุ์พศิ าล รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ
นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวฒ
ั นา นางอภิญญา วัฒนธงชัย นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว
สภาการพยาบาล
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์
200,000 ฉบับ
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