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บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2563 ซึ่งสาหรับเดือนตุลาคม
เป็นเดือนที่มีความสาคัญสาหรับเพื่อน พี่น้องชาวพยาบาล และประชาชนชาวไทยทุกคน
เนือ่ งจากวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ
ต่อปวงชนชาวไทย ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ สภาการพยาบาลได้จดั พิธี
พิ ธี ถ วายราชสั ก การะเพื่ อ บาเพ็ ญ กุ ศ ลถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 สภาการพยาบาล นอกจากนัน้ แล้ว
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์ราชูปถัมภ์ของวิชาชีพ
พยาบาล และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันนีส้ ภาการพยาบาลได้จดั พิธวี างพานพุม่ ถวายเป็นพระราชสักการะ ณ ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคูส่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ด้วยความสานึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล และ
ประชาชนชาวไทย
จดหมายข่าวฉบับนี้ ได้ตพี มิ พ์ประวัตแิ ละผลงานของนางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา จากสหราชอาณาจักร ผูไ้ ด้รบั การพิจารณา
ตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2563 โดยจะกาหนดพิธีพระราชทาน
รางวัลในโอกาสต่อไป คอลัมน์สาระน่ารู้มีเรื่องการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency
Training ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางให้สมาชิกที่สนใจได้รับทราบ ส่วนคอลัมน์จับตามอง
เป็นเรื่อง ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมไทย เพื่อสมาชิกได้รับทราบและร่วมคิดร่วมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของ
พยาบาลให้ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป คอลัมน์อื่น ๆ ก็น่าสนใจ ขอเชิญติดตาม
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่

ฉบับนี้มีอะไร
4-5 กิจกรรมสภาการพยาบาล
6

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

ประวัติผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2563

่องที่พยาบาลต้องรู้ : ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ : พยาบาลวิชาชีพกับบทบาท
7 เรืการเป็
นกรรมการตรวจรับพัสดุ
8-9 จับตามอง: ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมไทย
10-11 สาระน่ารู้ : การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training
11-12 กิจกรรมสภาการพยาบาล
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิม่ เติม ได้ที่....
กถาม...สภาตอบ: โทษทางจริยธรรมและ
12 สมาชิ
โทษทางอาญา กรณีปลอมแปลงใบอนุญาต
13 ธนาคารความดี
14-15 จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล
นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้า
สานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล นาคณะนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการ
พยาบาลร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก เนื่ องในวัน มหิด ล ซึ่งเป็ น วัน คล้ายวัน สวรรคตของสมเด็ จ พระบรมราชชนก "พระบิ ด าแห่ง
การแพทย์ แผนปัจ จุบันของไทย" เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์และทรง
วางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
มาจวบจนทุกวันนี้ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์ โรงพยาบาลศิรริ าช และ บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2563

สภาการพยาบาลจัดพิธถี วายราชสักการะและบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวัน จั น ทร์ ที่ 12 ตุล าคม 2563 ที่ ผ่ านมา รศ.ดร.ทั ศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและบาเพ็ญ
กุ ศ ลถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตครบ 4 ปี ของ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ”
และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์ ส มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” และพิ ธี ว างพานพุ่ ม
ถวายราชสั ก การะสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์ ห ม่ อ มหลวง
สมชาย จั ก รพั น ธุ์ ประธ านคณะที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรว งสาธ ารณสุ ข ผู้ แ ท น
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาลและเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ฯ เข้ า ร่ ว มพิธี
วางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี โดยได้จัดอย่างต่อเนื่อ งเป็นประจาทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา สาหรับ
ในปีนี้เป็นปีพิเศษ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2563

เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2563 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ พระศรี
นคริ น ทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี
2563 ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
มูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว
ผลการตัดสินรางวัลฯ และกาหนดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและ
เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลฯ และแจ้งกาหนดพิธีพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2563 ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
สาหรับในปีนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ที่สมควร
ได้รับรางวัล ซึง่ เป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับโลก คือ นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Miss Fadwa
Ahmed AFFARA) ชาวเยเมน-สก็อตแลนด์ จากสหราชอาณาจักร ผูซ้ งึ่ มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้นาในระดับนโยบาย
และนักวิชาการที่สร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งได้
ร่ ว มเป็ น กรรมการก่ อ ตั้ง เครื อข่ า ยการท างานของกลุ่ ม ประเทศแอฟริ ก าเรื่ อ งโควิ ด -19 ส าหรั บ
พยาบาลและผดุ งครรภ์ (the COVID-19 Africa Action Network for Nurses and Midwives)
เพื่อสนับสนุนการทางานของพยาบาลและผดุงครรภ์ ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด -19
อันน าไปสู่การพัฒนาการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและนานาชาติอย่าง
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในสากล และเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มูลนิธิรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จะได้มกี ารกาหนดจัดพิธพี ระราชทานรางวัลฯ ในโอกาสต่อไป
สภาการพยาบาลจัดพิธบี าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน
ในพิธีถวายราชสักการะและบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ
ของสมเด็จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี เพื่ อ น้ อ มราลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รง
บาเพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของพสกนิ ก รชาวไทย และต่ อ วิ ช าชี พ การพยาบา ลและ
การผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล
รวมทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ณ ห้ อ งราชนคริ น ทร์ อาคารนคริ น ทรศรี
สภาการพยาบาล
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563
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ประวัติผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี 2563
นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Fadwa Ahmed AFFARA)
นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Fadwa Ahmed AFFARA) ชาวเยเมน-สก็อตแลนด์ อายุ 77 ปี
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลท่านนี้ มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปัจจุบันดารงตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายสุขภาพและ
การพยาบาล สภาการพยาบาลระหว่ า งประเทศ ( International Council of Nurses-ICN)
นางสาวอัฟฟาราเป็นผู้ นาในระดับนโยบายและนักวิ ช าการที่สร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นในการ
สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย และประเทศในภูมิภาค
เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก มีการจัดทาข้อบังคับวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาแนวคิดการปฏิบัติการ
นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา
พยาบาลขั้นสูง และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง และเป็นสากล
(Fadwa Ahmed AFFARA)
ด้วยนางสาวอัฟฟารามีบทบาทสาคัญในการจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียด และประเด็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกมุมโลก
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการพยาบาลแก่ผู้นาและกลุ่มพยาบาลที่มีบทบทบาทในการร่วมกาหนดนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศ ทั้งได้รณรงค์ให้องค์กรวิชาชีพการพยาบาลพัฒนากฎหมายวิชาชีพ และข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไก
กากับให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยแก่ประชาชน อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรสาหรับผู้นาทางการพยาบาล
ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสาคัญของกฎหมายวิชาชีพ ร่วมสนับสนุนประเทศสมาชิกสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN)
โดยทางานร่วมกับองค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ มูลนิธิแหล่งทุนต่าง ๆ ที่ทางานด้านสุขภาพ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค
และประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนั้น ๆ
นางสาวอัฟฟาราได้รับรางวัล President’s Award จากศูนย์การรับรองความเชี่ยวชาญพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ าเรือ่ งกฎหมายวิชาชีพ เป็นผู้นาระดับนโยบาย และวิชาการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรพยาบาลในประเทศต่าง ๆ
มีการพัฒนาข้อบังคับ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการควบคุมกากับคุณภาพ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ความสาเร็ จ
ในการพัฒนาการศึกษาพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เกิ ด
ความเข้มแข็งในระบบสุขภาพระดับสากล
นางสาวอัฟฟาราได้ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลของประเทศบาห์เรน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกจนประสบความสาเร็จ ทาให้การศึกษาพยาบาลได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้น
ยังได้จัดทาโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับพยาบาลและบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลหรือในค่ายผู้อพยพ
ผลงานที่สาคัญและโดดเด่นของท่านอีกเรื่องหนึ่งคือ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
นางสาวอัฟฟาราได้ร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งเครือข่ายการทางานของกลุ่มประเทศแอฟริกาเรื่องโควิด -19 สาหรับพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ (the COVID-19 Africa Action Network for Nurses and Midwives) เพื่อสนับสนุนการทางานของพยาบาลและ
ผดุ ง ครรภ์ ในการต่ อ สู้ กั บ การระบาดของโรคโควิ ด -19 ผลั ก ดั น ให้ พ ยาบาลเข้ า ถึ ง คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน หลั ก สู ต รอบรม
โดยผ่านเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องของโลก (World Continuing Educational Alliance) เข้าถึงแหล่งในการจัดซื้ออุปกรณ์
ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment-PPE) และแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการทางานขององค์กรพยาบาล
และสภาการพยาบาลของประเทศทั่วโลก ถือว่าเป็นบทบาทที่สาคัญยิ่งในฐานะผู้นาทางสุขภาพ
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เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ : ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพกับบทบาทการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ด้วย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งคาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ พยาบาลวิชาชีพ กระทาผิด
วินัยข้าราชการ กรณีเป็นกรรมการตรวจรับจัดซื้อพัสดุก่อสร้าง โดยได้ร่วมลงชื่อตรวจรับวัสดุสาหรับสร้างส้วมริมน้า
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีวัสดุ
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค 8 พิ พ ากษา ให้ จาคุ ก 3 ปี 6 เดื อ น ในความผิ ด ร่ ว มกั น เป็ น เจ้ า พนั ก งาน ผู้ มี ห น้ า ที่ ซื้ อ
ทา จัดการ หรือรักษาทรัพย์ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 คดีถึงที่สดุ อันเป็นการกระทาผิดวินัยร้ายแรง ฐานกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษ
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ตามมาตรา 85(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
อ.ก.พ. จังหวัด มีมติให้ลงโทษปลดออกจากราชการ
สภาการพยาบาลมีมติให้รับเป็นคดีจริยธรรมและกล่าวโทษตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
สาเหตุ
ขาดความซื่อสัตย์ และขาดความรับผิดชอบ
ปัจจัยส่งเสริม
- ขาดความกล้าหาญในการทักท้วง เมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้อง
- เชื่อใจ และไว้ใจผู้บังคับบัญชา
ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้
อานาจในตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
กรณีเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างส้วมริมน้า โดยได้ร่วมลงชื่อตรวจรับวัสดุ ทั้ง ๆ ที่
ไม่มีวัสดุ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาให้จาคุก 3 ปี 6 เดือน ในความผิดร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ซื้อ ทา
จัดการ หรือรักษาทรัพย์ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 คดีถึงที่สุดแล้วนั้น การกระทาดังกล่าวเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 4 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมดารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม
และเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง”
วินจิ ฉัยชีข้ าดให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีกาหนดระยะเวลาหกเดือน
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ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมไทย
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

“ภาพลักษณ์” หมายถึงลักษณะที่ปรากฏแก่สายตาหรือความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชน วิชาชีพพยาบาลเป็น
วิชาชีพทีอ่ ยูค่ สู่ งั คมไทยมาถึง 124 ปี พยาบาลเป็นบุคคลทีป่ ระชาชนและคนเจ็บป่วยตัง้ ความคาดหวังไว้วา่ เป็นผูท้ าหน้าที่
ช่วยเหลือ บรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น และทาให้ผู้เจ็บป่วยฟื้นหายจากโรคที่เผชิญอยู่ ป้องกันประชาชนทุกช่วงวัย
ไม่ให้เกิดโรค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ดังนั้นภาพลักษณ์ของพยาบาลที่ประชาชนทั่วไปคาดหวัง
คือ เก่งและดี เพราะพยาบาลทีเ่ ก่งและดี จะเป็นทีเ่ ชือ่ ถือ และเป็นบุคคลทีป่ ระชาชนฝากความหวังไว้ได้ ในความเป็นจริง
พยาบาลทุกคนได้สะท้อนภาพเช่นนั้นให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงหรือไม่ และหากเราต้องการให้ประชาชน
มองพยาบาลในลักษณะ “เก่ง ดี มีคุณธรรม” เราจะมีวิธีการอย่างไร
เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ไม่มีความลับ ไม่มีความเป็นส่วนตัว เพราะอิทธิพลและความแพร่หลายของ
การใช้โซเชียลมีเดีย ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อทาให้ภาพลักษณ์ของ
พยาบาล “เก่ง ดี มีคุณธรรม” สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมดังนี้
ประการที่ 1 ระลึก ระวัง และรอบคอบ เมือ่ จะโพสต์ภาพหรือข้อความใด ๆ ทีไ่ ม่แน่ใจว่าถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม
อย่าส่งต่อถ้าไม่แน่ใจ เช่น ได้ข ้อมูล มาจากโพสต์ข องแหล่ง ต่า ง ๆ ที่ส่ง ต่อกันมา โดยเฉพาะจากกลุ่ม ไลน์
อย่ามือไวและโพสต์ต่อ ให้ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงก่อนเสมอ เพราะการกระจายข่าวผิด ข่าวลวง (fake news) ข้อความ
ที่ส่อไปในแนวไม่สุภาพ นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังมีโอกาสถูกดาเนินคดีจาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เอาผิดทาง
จริยธรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสภาวิชาชีพ ยิ่งหากพยาบาลผู้โพสต์เป็นผู้ที่มีอาวุโส หรือมีตาแหน่งทางวิชาชีพ
จะเป็นที่จับจ้องของคนทั้งองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานด้วย
อย่าส่งต่อถ้าข้อความนั้น ๆ ไม่มีสาระ ข้อความบางข้อความ อาจเป็นข้อความที่ไม่ได้ใ ห้คุณ ให้โทษแก่ใคร
แต่เป็นข้อความที่ไม่ได้ให้ข้อคิดใด ๆ เลย ไม่ควรส่งต่อหรือเผยแพร่ในกลุ่มที่เป็นสาธารณะ กลุ่มวิชาการ กลุ่มผู้บริหาร
หน่วยงาน หรือกลุ่มทางการอื่น ๆ เพราะการโพสต์ข้อความ หรือภาพใด ๆ ก็ตาม ย่อมสะท้อนถึงวิธีคิด ตัวตนและ
ภาพลักษณ์ของผู้โพสต์ ในมุมมองของการบริหารองค์กร ท่านอาจถูกประเมินว่าเป็นคนไม่มีแก่นสาร ไม่มีสาระ และ
หากทาบ่อย ๆ จนเป็นกิจวัตร ความน่าเชือ่ ถือ หรือศรัทธาในตัวท่านจะลดลง เแต่หากจะส่งให้เพือ่ นสนิทเป็นการส่วนตัว
หรือโพสต์คลายเครียดในครอบครัวก็พอจะทาได้ แต่พึงระลึกเสมอว่า เมื่อใดก็ตามที่ท่านส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับใค ร
ในสื่อโซเชียล ข้อมูลนั้น ๆ จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ปลายทางที่ได้รับข้อมูลนั้น ๆ อาจนาข้อมูลเผยแพร่หรือส่งต่อ
โดยไม่ได้เจตนา ซึ่งจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าน
ห้ามส่งต่อข้อความวิพากษ์วจิ ารณ์เหตุการณ์ใด ๆ ทีท่ า่ นยังไม่ทราบทีม่ า หรือสาเหตุทแี่ ท้จริง เพราะ 1) ท่านอาจ
หลงเป็นเหยื่อของบุคคลสองฝ่ายที่กาลังทะเลาะกัน และท่านกาลังแสดงข้อวิพากษ์ฝ่ายหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ข้อมูลจริง
2) ท่านจะถูกฉุดเข้าไปในวังวนของความขัดแย้ง ที่ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น 3) ท่านจะเสียเวลาที่น่าจะใช้
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ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมไทย (ต่อ)
ไปในทางสร้างสรรค์ได้มากกว่านั้น เพราะท่านจะโดนนักเลงคีย์บอร์ด ต้อน ยั่วยุ เสียดสี และหากจิตใจของท่า น
ไม่หนักแน่นพอ จะสร้างความเครียดให้ท่านได้ ในกรณีนี้ ผู้เขียนมีข้อแนะนาจากประสบการณ์ตรงว่า ให้ปล่อยผ่าน
ไม่ต้องโต้ตอบ การเอาชนะหรือพยายามอธิบายเหตุผลเชิงตรรกะ ไม่สามารถหยุดข้อความของคนกลุ่มนี้ได้ วิธีการ
หยุดคนกลุ่มนี้ที่ได้ผลที่สุดคือ ไม่ต้องให้ความสนใจใด ๆ เลย เพราะเขาไม่มีค่าสาหรับเวลาของท่านแม้แต่น้อย และ
เมื่อท่านหยุดโต้ตอบแล้ว สมาชิกที่เข้ามาอ่านข้อความจะรับรู้ได้ทันทีว่า ท่านมีภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ
อย่านาภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม โพสต์ลงในสื่อโซเชียลทุกรูปแบบ การเลือ กภาพโปรไฟล์ข อง
ตนเอง ใน Facebook ไลน์ หรือ อิน สตาแกรม ต้ องใช้ภ าพที่เหมาะสม อาจเลือกใส่ชุดพยาบาล ชุดข้าราชการ
เครื่ อ งแบบของหน่ ว ยงาน หรือ ชุ ด ไพรเวทที่ สุ ภ าพเป็ น ทางการ เพราะทุ ก ภาพที่ ท่ า นเลื อ กเพื่ อ แสดงโปรไฟ ล์
ย่อมสะท้อนความเป็นตัวตนของท่าน นอกจากนั้นการลงรูปและเรื่องราวต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดียก็แสดงให้คนทั่วไป
รู้จักภาพลักษณ์ของท่านได้เช่นกัน
ประการที่ 2 หาโอกาสสื่อสารภาพลักษณ์ที่เป็นบวกของพยาบาลอย่างสม่าเสมอ
พบเห็นหรือได้รับข้อมูลทางบวกของพยาบาล เช่น เหตุการณ์ที่พ ยาบาลช่ว ยเหลือชีว ิตประชาชน พยาบาล
ได้รับ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ต่ า ง ๆ ท่ า นสามารถใช้ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ขยายความให้ สั ง คมได้ รั บ รู้ โดยการโพสต์
ความเห็ นเพิ่มเติม แสดงความชื่นชม ใช้คาสั้น ๆ ที่สื่อแล้วโดนใจคนอ่านทั้งที่เป็นพยาบาลด้วยกันและประชาชน
ทัว่ ไป แชร์ให้กลุม่ เพือ่ นของท่านได้รบั ทราบ การกด Like เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรแชร์ในกลุม่ เพือ่ นทั้งในและ
นอกวงการพยาบาลจะทาให้กระจายข้อมูลได้กว้าง และหากท่านหาทางเข้าถึงสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ได้ จะเป็ น
ช่องทางการเผยแพร่ที่กว้างมากขึ้น
ใช้ตัวของท่านเองเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ “เก่ง ดี มีคุณธรรม” เช่น ใช้เวทีการประชุม การสัมมนาทาง
วิชาการเป็นสถานที่เผยแพร่ “ความเก่ง” ด้านวิชาการ เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดแม้เป็นเวทีเล็ก ๆ และแสวงหาหนทาง
เผยแพร่ความเชี่ยวชาญของท่านในเวทีสหสาขาวิชาชีพ หรือเวทีที่มีประชาชนทั่วไปรับฟัง ผู้เขียนเห็นตัวอย่างของ
พยาบาลที่เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชท่านหนึ่ง เกษียณตนเองก่อนอายุ 60 ปี เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และ
ไปริเริ่มเป็น ยูทูปเบอร์ โดยใช้ชื่อ “พี่ปลา” มาจากชื่อเต็มของเธอคือ ปราณี เพื่อจัดรายการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนทั่วไป เป็นความรู้ง่าย ๆ ใกล้ตัว นาไปปฏิบัติได้จริง ภายในระยะเวลา 10 เดือน “พี่ปลา” มีคนติดตาม
ถึงหนึ่งแสนคนและเริ่มทารายได้จากยอดติดตามของประชาชนทั่วไป ทุกครั้งของการจัดรายการ “พี่ปลา” แต่งตัวดี
สะท้อนความเป็นนักวิชาการ แต่สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้คาสุภาพ เนื้อหามีประโยชน์ พวกเราทุกคนอาจไม่ได้
มีโอกาสเป็นนักจัดรายการแบบ “พี่ปลา” แต่ทุกคนสามารถทาตัวให้แลดูดีตลอดเวลาในที่สาธารณะได้ กล้าพูด
กล้าแสดงออก เตรียมข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการประชุม แสดงความเข้มแข็ง จริงจัง แต่ไม่ก้าวร้าว
การพัฒนาภาพลักษณ์ “เก่ง ดี มีคุณธรรม” จะมีผลให้พยาบาลได้รับการยอมรับจากประชาชน ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติวิชาชีพสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและพึ่งพาได้ ความรับผิดชอบด้านภาพลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กั บ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากแต่อยู่ในความรับผิดชอบของพยาบาลทุกคนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมรักษา และพัฒนา
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนตลอดไป
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563
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การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
แบบ Post Baccalaureate Residency Training
ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาการพยาบาล
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training ชื่อเดิมคือ การฝึกอบรมการพยาบาล
ทางคลินิกเฉพาะสาขา (Post Baccalaureate Residency Training) การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9 /2563
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้เปลีย่ นชือ่ “หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขา (Post Baccalaureate
Residency Training)” เป็น “การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training” เพื่อให้
ผู้ผ่านการอบรมได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
และหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่องกาหนดตาแหน่ง
และเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก. พ. เรื่องกาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางที่เน้นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ให้พัฒนาความรู้ ทักษะการพยาบาลทั่วไป และทักษะการพยาบาลเฉพาะทาง
ในสาขาที่ปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าร่วมโครงการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของหน่วยงาน
ในรูปแบบการปฏิบัติงานประจาควบคู่การฝึกอบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ตามสมรรถนะที่หลักสูตรกาหนดในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยไม่ต้องลาอบรมเต็มเวลา การอบรมรูปแบบนี้
ดาเนินการตามแนวคิดของ Benner และกรอบแนวคิดบันไดความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ ในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่
ให้มีความชานาญเฉพาะทางอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ตั้งแต่สาเร็จการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันของสถาบันบริการ
พยาบาลและสถาบันการศึกษา โดยมีองค์กรวิชาชีพร่วมกากับให้การดาเนินการมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลแล ะ
การผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลได้พัฒนาหลักสูตรต้นแบบการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency
Training 13 สาขา จานวน 22 หลักสูตร คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต้นแบบแล้วดังนี้ 1) สาขา
การพยาบาลอายุรศาสตร์ และแขนงย่อย 5 หลั กสู ตร 2) สาขาการพยาบาลศัล ยศาสตร์และแขนงย่อย 4 หลั กสู ตร 3) สาข า
การพยาบาลสุ ขภาพจิ ตและจิ ตเวชและแขนงย่ อ ย 3 หลั ก สู ตร 4) สาขาการผดุ งครรภ์ 5) สาขาการพยาบาลเด็ ก 6) สาข า
การพยาบาลชุมชน 7) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 9) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
10) สาขาการพยาบาลออร์ โ ธปิดิกส์ 11) สาขาการพยาบาลจักษุ 12) สาขาการพยาบาลหู คอ จมูก 13) สาขาการพยาบา ล
แบบประคับประคอง และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบอีก 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) การพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตเด็ก 2) การพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 3) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด 4) การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช 5) การพยาบาลรังสีวิทยา
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการจั ด การอบรมสามารถขอหลั ก สู ต รต้ น แบบจากสภาการพยาบาลไปพั ฒ นาเป็ น หลั ก สู ต รของหน่ ว ยงาน
เสนอกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบก่อนการจัดการอบรม
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training จานวน
4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2) โรงพยาบาลศิริราช
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 4) โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
....อ่านต่อหน้า 10
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การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training (ต่อ)
เป็นทีน่ า่ ยินดีทมี่ ผี ผู้ า่ นการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training จากฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รุ่นแรกในปี 2563 จานวน 65 คน ใน 5 สาขา ดังนี้ 1) สาขาการผดุงครรภ์ 15 คน 2) สาขาการพยาบาล
เด็ก 10 คน 3) สาขาการพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์ 22 คน 4) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 2 คน 5) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 11 คน
คณะกรรมการดาเนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training อยู่ระหว่าง
การดาเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency
Training มีโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการที่ 1 ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post
Baccalaureate Residency Training
2) โครงการย่อยที่ 2 ประเมินผลการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate
Residency Training
3) โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณการอบรม ระหว่างฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
แบบ Post Baccalaureate Residency Training กับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบเดิม
4) ผลสาเร็จของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training
ของผูเ้ ข้ารับการอบรมในระยะเวลา 3, 4 และ 5 ปี หลังสาเร็จการศึกษาในเรือ่ งความก้าวหน้าในงาน ความพึงพอใจในงาน และการคงอยู่
ในหน่วยงานหรือองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม (Retention)
การฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นรูปแบบการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งพัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้มีความรู้ ความชานาญในทักษะการพยาบาลคลินิกเฉพาะทางในสาขาที่
ปฏิบัติงาน ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน ให้ได้รับบริการที่ปลอดภัย
ลดความเสี่ ยง ความสู ญเสีย เป็น การฝึ กอบรมตรงกับสาขาที่ปฏิบัติงาน ผ่ านการเรียนรู้ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบควบ คู่
การปฏิบัติงานจริง โดยไม่ต้องลางานเข้ารับการอบรม ช่วยลดความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการเรียน รู้
ตลอดชีวิตที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ

กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”
เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ซึง่ จัดขึน้ โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและมูลนิธศิ นู ย์นมแม่
แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรูเ้ รือ่ งการจัดการศึกษาเพือ่ ให้บณ
ั ฑิต
ปฏิบตั ภิ ารกิจในความรับผิดชอบได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย (Entrustable Professional Activities : EPA) พร้อมทัง้ เป็นการแลกเปลีย่ นระหว่างผูบ้ ริหารหรือ
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย มีความชัดเจนในสาระจาเป็นทีต่ อ้ งใช้สอนทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีสอื่ การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
และมีการวัดประเมินสมรรถนะบัณฑิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ เพือ่ ผลิตบัณฑิตพยาบาล
ให้มคี วามรู้ มีทศั นคติทดี่ ี มีทกั ษะทีถ่ กู ต้อง และปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย สาหรับ
การสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ตอ่ ไป ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 4 สภาการพยาบาล
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q : ทราบมาว่าพยาบาลที่ปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ใบอนุญาตปลอม จะถูกลงโทษทางจริยธรรม
และถูกดาเนินคดีอาญาด้วย ขอถามว่า การลงโทษทั้ง 2 กรณี จะมีความรุนแรงอย่างไรคะ
A : การที่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ปลอมใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และใช้ ใ บอนุ ญ าตปลอม เป็ น การประพฤติ ผิ ด
จริ ยธรรมแห่ง วิช าชีพ ข้อบั ง คับ สภาการพยาบาลว่า ด้วยการรั ก ษาจริ ยธรรมแห่ง วิช าชีพ การพยาบาลและการผดุง ครรภ์
พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ 4 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมดารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง” ข้อ 6
“ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรื อกระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุใ ห้เ สื่อมเสียเกียรติศัก ดิ์แ ห่ง วิช าชีพ ” ซึ่ง ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวั นที่ 21 กั นยายน 2563 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมี
มติลงโทษให้พกั ใช้ใบอนุญาต 6 เดือน ต่อการกระทาผิด 1 ครัง้ (6 เดือนต่อ 1 กรรม) ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้ดาเนินคดีอาญาทุกกรณี ในความผิด
ฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
การลงโทษทั้ง 2 กรณี มีความรุนแรง ซึ่งจะกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพรวมทั้งอาจถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบั ติ
ของการเป็นสมาชิกภาพ หากศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ตามมาตรา 11 (1) (ง) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบา ล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ด้วย

กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เปิดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวติ ผู้ป่วย” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2563
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ
นางสาวภรณ์ ว รั ตน์ ลาภพิพัฒ น์ พยาบาลวิช าชี พ ฝ่ า ยเจาะเก็ บโลหิ ต ผู้ แ ทนจาก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล
และผู้ บริห ารสภาการพยาบาล ร่วมเปิดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิ ต
ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
ประธานคณะทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติ ณ พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จากนัน้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาล และ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ทีป่ รึกษาประจาสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยีย่ มชมและ
ติดตามกิจกรรมการบริจาคโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย” ถวายเป็นพระราชกุศล
เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ
21 ตุลาคม 2563 พร้อมทัง้ ให้กาลังใจนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ทีเ่ ข้าร่วมบริจาคโลหิต
ตามโครงการดังกล่าว ซึง่ จัดขึน้ โดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ้ านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาวกมลรัตน์ ตรีสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวกมลรัตน์ได้เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวทีเ่ ขือ่ นแก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี เข้าพักที่โอบฟ้ารีสอร์ท เวลาประมาณ 15.00 น. ขณะที่กาลังเล่นน้าอยู่แถว ๆ ลาธาร
ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 200 เมตร ได้ยินเจ้าหน้าที่ประกาศว่ามีเด็กจมน้าอยู่ที่สระว่ายน้าของ
รีสอร์ท จึงรีบวิ่งไปที่เกิด เหตุ เมื่อไปถึงพบว่ามีเด็กผู้ชายอายุประมาณ 3-4 ขวบ นอนหมดสติ
ตัวเขีย ว ซีด อยู่ขอบสระ พยาบาลจึงได้เข้าไปประเมินอาการเด็กในทันที และพบว่าเด็กไม่หายใจ
คลาชีพจรไม่ได้ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่รีสอร์ท โทร 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันได้ทา
การช่วยชีวิตเด็กด้วยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยจัดท่าเปิดทางเดินหายใจ clear airway และกดนวด
หัวใจเป็นระยะเวลา 4 นาที (2 cycle) เด็กเริ่มหายใจในลักษณะหิวอากาศ (air hunger) เริ่มคลาชีพจรได้ ทางรีสอร์ทจึงได้
ส่งตัวเด็กไปโรงพยาบาลแก่งกระจาน โดยนางสาวกมลรัตน์ได้ไปกับเด็กด้วย ระหว่างทางเด็ก เริ่มลืมตา กะพริบตาได้
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแก่งกระจาน นางสาวกมลรัตน์ได้ส่งต่อข้อมูล อาการ แล ะ
การพยาบาลเบื้องต้น แก่ทมี แพทย์และพยาบาล เพือ่ เป็นข้อมูลในการประเมิน ดูแลรักษาต่อไป ส่วนญาติทตี่ ามมาถึงทีหลังนัน้
นางสาวกมลรัตน์ได้เข้าไปพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อาการ และการช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนส่งต่อเด็กให้อยู่ในความดูแล
ของทีมแพทย์และพยาบาล และแนะนาว่าหากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ สามารถซักถามจากทีมแพทย์
และพยาบาลของทางโรงพยาบาลได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้กาลังใจญาติ ญาติได้กล่าวคาขอบคุณและ
แสดงออกถึงความซาบซึง้ ใจกับสิ่งที่นางสาวกมลรัตน์ได้ช่วยเหลือบุตรชาย
การตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
1. การประเมินสภาพผูป้ ่วยในภาวะฉุกเฉิน
2. ทักษะการช่วยเหลือชีวติ ด้วย CPR
3. ทักษะการเคลื่อนย้ายและนาส่งผูป้ ่วยไปโรงพยาบาล
ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาวกุสุมา บุญรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วั น ที่ 1 กั น ยายน 2562 ที่ ผ่ า นมา นางสาวกุ สุ ม าได้ เ ข้ า ร่ ว มงานวิ่ ง วจก. ฮาลี ฟ
มาราธอน ครั้งที่ 7 โดยเข้าร่วมวิ่งในระยะทาง 10.5 กิโ ลเมตร ซึ่งมีเ หตุก ารณ์เ กิดขึ้ น
ช่วงขณะกลับตัวมาแล้ว มีนักวิ่งเป็นลมเกิด cardiac arrest ต้อง CPR ข้างถนนหน้าค่าย
เสนาณรงค์ จึ ง หยุ ด วิ่ งและช่ว ย CPR ณ จุด เกิ ดเหตุ ระหว่า งรอรถ Ambulance มารั บ
ร่วมกับนักวิ่งท่านอื่นที่สลับกันช่วย CPR
การตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
ใช้ ส มรรถนะด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาล CPR เบื้องต้นตาม
ACLS Survey
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563
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เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมวิชาการ เรือ่ ง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน: การปกป้อง
และผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ครัง้ ที่ 1
สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก
สภาการพยาบาล ดาเนินภารกิจเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 มาตรา 7(7)
คือผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก จึงได้จดั การประชุม
วิชาการ เรือ่ ง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน: การปกป้องและผดุงความเป็นธรรม
แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรือ่ ง
“การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล” ผูท้ รงคุณวุฒบิ รรยายและ
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ทถี่ กู ร้องเรียนโดยผูใ้ ช้บริการ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
487 คน
ทีม่ า : จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2562
หน้า 9
วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานวิจยั บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการ
บริการระดับปฐมภูมิ
รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ทาหน้าทีป่ ระธานการประชุมคณะทางานวิจยั
บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครัง้ ที่ 3/2562
ระหว่างวันที่ 6-7 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ อาคาร
นครินทรศรี สภาการพยาบาล เพื่อสรุปผลการดาเนินงานโครงการวิจยั เรือ่ ง
บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลือ่ นระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ซึง่ มีระยะเวลาดาเนินการโครงการ 1 สิงหาคม 2561-30 กันยายน 2562
ผลการดาเนินงาน เก็บข้อมูลได้ 55% ของพืน้ ทีว่ จิ ยั และทาการบันทึกข้อมูล
ลงในโปรแกรมการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว
วันอังคารที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี เป็นประธานการประชุม
คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.
2562-2563 ครัง้ ที่ 5/2562 ประธานได้แจ้งผลการทางานของคณะทางานย่อยต่าง ๆ
ทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ พิจารณาโครงการประชุมวิชาการ
“ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบตั กิ ารของพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศไทย”
และการเตรียมการสอบเพือ่ รับวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั ฯิ ประจาปี 2562
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วันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมวิชาการพยาบาลสัญจร
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เป็นประธานพิธี
เปิดการประชุมวิชาการพยาบาลสัญจร ระหว่างวันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2562 ณ
ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล การประชุมมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สมาชิกผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีความรูแ้ ละตระหนักถึงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยมีหวั ข้อเรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล : เครือ่ งมือในการคุม้ ครองผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั บริการ มาตรฐานวิชาชีพ การปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดความเสีย่ งทางกฎหมายและ
จริยธรรม จัดสาหรับเขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 13 กทม. และปริมณฑล
มีผเู้ ข้าร่วมการประชุมทัง้ หมด 235 คน
วันจันทร์ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ ที่
6/2562 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน นอกเหนือจากเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาตามปกติแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบต่อ
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจากัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และนายกสภาการพยาบาลได้
ลงนามในข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 และทีป่ ระชุม
มีมติให้ความเห็นชอบในเรือ่ ง ต่อไปนี้
(1) ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ยกร่างรายการหัตถการทีเ่ ป็นการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามทีค่ ณะทางานจัดทาร่างข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหัตถการที่เป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ได้จาแนกเอาไว้
(2) ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรต้นแบบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่
(3) ให้ความเห็นชอบเกณฑ์อตั รากาลังบุคลากรพยาบาลขัน้ ต่าในหน่วยงาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เกณฑ์บคุ ลากรขัน้ ต่าในโรงพยาบาล ระดับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ตติยภูมิ และทุตยิ ภูมิ และหลักเกณฑ์บคุ ลากรพยาบาลเฉพาะทาง และ
พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา (APN) ในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
โรงพยาบาลทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ และให้จดั ทาเป็นประกาศสภาการพยาบาล
(4) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินทีค่ รอบคลุม
เพือ่ การเข้าถึงระบบการพยาบาลและการแพทย์ฉกุ เฉินของประชาชนและเป็นธรรม
สาหรับพยาบาล

....อ่านต่อหน้า 15
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วันอังคารที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานในที่
ประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2562
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมีผแู้ ทน
จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภากายภาพบาบัด สภาเทคนิค
การแพทย์ และสภาเภสัชกรรม เข้าร่วมประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งสืบเนือ่ ง
ในประเด็นและร่างกฎหมายต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อระบบสุขภาพโดยรวม
2. การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผูใ้ ห้การดูแล
ความเป็นมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มีพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาผูส้ งู อายุทตี่ ดิ บ้านติดเตียงทีต่ อ้ งการ
การดูแลทีเ่ หมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน สภาการพยาบาล โดย
รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง ได้เร่งจัดท าหลักสูตรต้นแบบ หลักสูตรประกาศนียบัตร
พนักงานให้การดูแล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานธุรการหอผูป้ ว่ ย
เพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระราชทานให้สถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา รับไป
ดาเนินการในการฝึกอบรมต่อ ความทราบแล้วนัน้
เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ ได้มกี ารประชุม
คณะกรรมการเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การดูแล (Care Giver) และ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การหอผูป้ ว่ ย (Ward clerk) รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ ผศ.ชุลพี ร เชาวน์เมธากิจ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้
การต้อนรับ ดร.สันทนีย์ ผาสุก ประธานร่วม จากสถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเรือ่ งการเตรียมการ การบริหารหลักสูตร
และอืน่ ๆ
วันพุธที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพ
ชุมชน
เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ อาคาร
นครินทรศรี สภาการพยาบาล ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
ได้เข้าร่วมประชุมคณะทางานโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน
ครัง้ ที่ 1/2562 ตามคาสัง่ สภาการพยาบาลที่ 88/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน
2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทางานโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน
โดยมี ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุท เป็นประธานคณะทางานและประธาน
การประชุมฯ ทีป่ ระชุมพิจารณาในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการด้านสุขภาพ การบริการ
และการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุม่ วัย
(2) พัฒนาระบบบริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนโดยทีม
พยาบาลทักษะผสมผสาน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 (ต่อ)
(3) สร้างต้นแบบในการดูแลสุขภาพชุมชนโดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน
2. การดูงานสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานงานนาคณาจารย์และ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศ
ออสเตรเลีย และThe University of Hong kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 20 คน เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรือ่ ง
“บทบาทหน้าทีข่ องสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” ณ ห้องประชุม ดร.วจิ ติ ร ศรีสพุ รรณ
ทีม่ า : จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2562 หน้า 11
วันศุกร์ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาล
ฉุกเฉิน
เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล
รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะทางาน
เกีย่ วกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน เป็นประธานการประชุม
เพือ่ พิจารณาชุดโครงการพัฒนาระบบพยาบาลฉุกเฉินตามแผนปฏิรปู ประเทศ
และทบทวนแนวปฏิบตั ิ จานวน 2 แนวปฏิบตั ิ
วันเสาร์ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานโครงการพัฒนารูปแบบคลินกิ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์เป็นหน่วยให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นประธานคณะทางานโครงการพัฒนารูปแบบ
คลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยให้บริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ ทัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วม
ประชุมได้แก่ นางบารุง ชะลอเดช เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐาน สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตัวแทนคลินกิ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ
วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Ethical Leadership Camp for Nursing
Students”
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.อรัญญาเชาวลิต จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” ส า ห รั บ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-3 ณ สภาการพยาบาล
ผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล
ต่าง ๆ จานวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะผู้นา
ทางจริย ธรรม และนาความรู้ด้านภาวะผู้นาทางจริย ธรรมไปใช้ในการ
พั ฒ นาโครงการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลของตนเอง
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
บริษทั สานักพิมพ์สอ่ื ตะวัน จากัด
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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