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บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซี่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ
พระชนกาธิเ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เป็ นวั นพ่ อ แห่ งชาติ
สภาการพยาบาล พร้อมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่ว ประเทศ
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้
เนือ้ หาในฉบับได้ตพี มิ พ์ เรือ่ งโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึง่ มีความสาคัญและมีความจาเป็น
เพือ่ ให้พยาบาลสามารถดูแลสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรือ่ งสาคัญอีกเรือ่ งหนึง่ คือ การดูแลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของสมาชิกเอง คือต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัย การถ่ายสาเนาไปใช้ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ต้องขีดคร่อม และเขียนไว้วา่ ใช้ทาอะไร ทีไ่ หน
เพือ่ ป้องกันการนาไปปลอมแปลงใช้งานต่อไป และไม่แก้ไขใบอนุญาตของตนเองทุกกรณี เพราะจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร
ต้องถูกดาเนินคดีอาญา หากสูญหายต้องไปแจ้งความทีส่ ถานีตารวจ และนาหลักฐานมายืน่ ต่อสภาการพยาบาล เพือ่ ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต ขอให้สมาชิกดูแลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเองให้ปลอดภัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สาหรับคอลัมน์อื่น ๆ
ก็นา่ สนใจ ขอเชิญติดตาม
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิแก่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สภาการพยาบาล นาโดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก
สภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมด้ว ย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
ดร.ราศรี ลีนะกุล ที่ปรึกษาประจาสภาการพยาบาล รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผศ.ดร.เสาวมาศ
คุณล้าน เถื่อนนาดี และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อนาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บ
การผลิ ตและพัฒ นากาลั ง คนด้านสุ ขภาพเพื่อ ตอบสนองระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ และข้ อเสน อ
การแก้ไข โดยมีกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข และสภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมให้
ข้อมูล ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ หมายเลข 301 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
โดยสภาการพยาบาลได้นาเสนอภาพรวมความต้องการ
การบริการสุ ขภาพปฐมภูมิของประชาชน สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ การกาหนดอัตรากาลังพยาบาล การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิใน
ปัจจุบันทาได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความต้องการของประชาชน และเมื่อวิเคราะห์จานวน
พยาบาลที่ต้องการในพื้นที่ปฐมภูมิยังขาดกาลังคนกว่า 43,753 คน และด้วยการพัฒนาของ
ประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเป็นไปได้ยากที่จะจัดการกาลังคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้
สภาการพยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ในเรื่องการเตรียมพยาบาล
วิชาชีพระดับปฐมภูมิ และการจัดการระบบและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
นอกจากนี้ สภาการพยาบาลยังได้เน้นย้าว่าประเด็นปัญหาการผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนของประเทศผู้กาหนดนโยบายด้านสุขภาพจึงควรให้ความสาคัญกับการกาหนด
นโยบายที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณในการเตรียมบุคลากรสายสุขภาพที่เพียงพอในระดับ
ปฐมภูมิ และการประสานความร่ ว มมือของทุกภาคส่ ว นในอันที่จะร่ว มแก้ปัญหาอย่างเป็ น
รูปธรรมต่อไป

สภาการพยาบาล โดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุน่ ที่ 2
สภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่ งเสริมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษาพยาบาล จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing
Students” รุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช น าโดย รศ.ดร.อรั ญ ญา เชาวลิ ต และ
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
โดยมีนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 104 คน จาก 52 สถาบัน
สถาบันละ 2 คน โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีภาวะผู้นา
ทางจริยธรรม สามารถนาความรู้ไปจัดทาโครงการส่งเสริมจริยธรรม (Moral
Project) ให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งเป็นพยาบาลที่ดี
ในอนาคต
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมวางพานพุม่ ถวายสักการะพระอนุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สภาการพยาบาล นาโดย นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์
รองหัวหน้าสานักงานเลขาธิการฯ นาคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
วางพานพุ่ม ถวายสั กการะพระอนุ ส าวรี ย์ ส มเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร
เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบาเพ็ญพระกรณียกิจอันประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุข แล ะ
การเภสั ชกรรม ตลอดพระชนม์ชีพ ทาให้การสาธารณสุ ขไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับ จนยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2509 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เพื่อราลึกความสาคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาตลอดมา และสาหรับในปี นี้
เป็นปีครบรอบ 78 ปี ของวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ แทนสภาการพยาบาล
ประจาจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากการที่สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงกาหนดให้มผี แู้ ทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด
ซึง่ มีหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัด
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามมาตรฐานและขอบเขตการปฏิบตั งิ านของวิชาชีพ รวมถึงผดุง
ความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อให้
ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ของตนเอง อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหาร
สภาการพยาบาลและผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัด สภาการพยาบาลจึงได้จดั
ให้มกี ารประชุมวิชาการดังกล่าวขึน้ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา โดยมี
ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจาจังหวัดกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชัน้ 4 สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 21 ปี
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สภาการพยาบาล นาโดย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาล นางพิ ช ชุ ดา วิรั ช พิ น ทุ หั ว หน้า ส านัก งานเลขาธิ การฯ พร้ อ มด้ ว ยเจ้า หน้ า ที่
สภาการพยาบาล เข้ามอบแจกันดอกไม้รว่ มแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 21 ปี ณ สานักงานสภาวิศวกร
กรุงเทพมหานคร
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เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ : ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ
ทาเอกสารการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งคาสัง่ ลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 4 จานวน 3 เดือน กรณีพยาบาลวิชาชีพ
กระทาผิดวินัยข้าราชการ ด้วยพยาบาลวิชาชีพ ตาแหน่งหัวหน้างานได้รับอนุมัติให้เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่มีเหตุจาเป็นธุระส่วนตัวต้องไปร่วมงาน
แต่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทาให้ไม่สามารถไปประชุมตามวันเวลาที่กาหนดไว้ได้ โดยมิได้แจ้งยกเลิกหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นไปร่วมประชุมแทน แต่มีการจัดทาเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการเดิน ทางไปราชการ จ านวน 2,560 บาท (สองพั นห้ าร้อ ยหกสิ บบาทถ้ ว น) ถื อว่ าเป็ น การรายงานเท็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
สภาการพยาบาลมีมติให้รับเป็นคดีจริยธรรมและกล่าวโทษตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
สาเหตุ
ขาดความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
ปัจจัยส่งเสริม
เงิน หรือค่าตอบแทน
ปรับบทความผิดตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระทาการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ”
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
การที่พยาบาลได้รับมอบหมายให้เดินทางไปราชการแต่ไม่ได้ไป และได้ทาบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และลงลายมือชื่อช่องผู้รับเงิน ซึ่งตนเองเป็นผู้บังคับบัญชา แม้จะอ้างว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปราชการด้วยกัน เป็นผู้จัดทาเอกสารตามแบบฟอร์มที่ตนได้ลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าแล้ว ข้ออ้างดังกล่าวก็ไม่อาจ
รับฟังให้พ้นความรั บผิดได้ ตนในฐานะผู้บัง คับบัญ ชาจะต้องมี ความรับผิด ชอบในการตรวจสอบการขอเบิกจ่า ย
การเดินทางไปราชการให้ถูกต้อง หากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องทักท้วงและแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีดังกล่าวจึงถือว่ า
เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จและรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา จึงเป็นการประพฤ ติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วินิจฉัยชี้ขาดให้ลงโทษภาคทัณฑ์
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : เอกสารที่ต้องดูแล
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ
ที่ปรึกษาประจาสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ

สมาชิก สามั ญ ของสภาการพยาบาล ที่ ส าเร็ จ การศึ กษาได้ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนีย บั ต รเที ย บเท่ า ปริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรองหรือสาเร็จการศึกษาได้รับปริญญา ประกาศนียบัต รเทียบเท่าปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศ
ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว และได้ผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสอบความรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2543 จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามประเภทและชั้นขอ ง
การขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตฯ ระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
เมื่อสมาชิกได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ก็สามารถทางานหรือประกอบอาชีพได้โดยมีกฎหมายคุ้มครอง
หากสอบไม่ผา่ นไม่ได้รบั ใบอนุญาตฯ ก็จะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือหากมีหน่วยงานรับเข้าทางานก็จะต้องประกอบอาชีพ
โดยมีผู้ประกอบอาชีพที่มีใบอนุญาตฯ เป็นผู้ดูแลอีกชั้นหนึ่ง ในประเด็นนี้มีปัญหาเกิดขึ้นคือ ผู้ที่มีใบอนุญาตฯ แล้วไม่ได้เก็บ
ใบอนุญาตฯ ไว้ให้ปลอดภัย ทาให้เพื่อนหรือผู้อื่นที่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ นาไปปลอมแปลงหรือเปลี่ยนรูป เปลี่ยนชื่อเป็น
ของผู้ปลอมแปลง และนาไปสมัครงาน เมื่อมีการตรวจสอบมายังสภาการพยาบาลก็พบว่าเป็นเอกสารปลอม ในกระบวนการ
สอบสวน หากพบว่าเจ้าของใบอนุญาตฯ รู้เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนให้เพื่อนนาใบอนุญาตฯ ของตนไปปลอมแปลงจะมี
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ประกอบ มาตรา 59
มาตรา 83 และมาตรา 268
อีกประเด็นหนึ่งคือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสมาชิกหมดอายุแต่ไม่ได้นาไปขอต่อใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยหลงลืม
หรือขาดคุณสมบัติที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ คือไม่มีหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วย สมาชิกดาเนินการแก้ปัญห า
โดยการแก้ไข วันเดือนปี ของวันที่ออกใบอนุญาตฯ และวันเดือนปีที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุเสียใหม่ให้เป็นปัจจุบันและใช้งาน
ต่อไป เมื่อตรวจสอบพบสมาชิกจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอม เป็นการประพฤติผิดจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องดารงตนให้สมควรในสังคมโดยรวม และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ย่อมไม่ประพฤติหรือกระทาการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการสภาการพยาบาล
มีมติให้ลงโทษให้พักใช้ใบอนุญาตฯ 6 เดือน ต่อการกระทาผิด 1 ครั้ง และให้ดาเนินคดีอาญาทุกกรณีในความผิดฐานปลอม
เอกสาร และใช้เอกสารปลอม มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ การลงโทษทั้งสองกรณี
มีความรุนแรง หากศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ตามมาตรา 11 (1) 2 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2528 อาจถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกภาพ
คาแนะนาในการดูแลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1. เก็บใบอนุญาตฯ ให้ปลอดภัย ไม่ควรเก็บในลิน้ ชักโต๊ะทางานทีม่ ผี เู้ ข้าถึงได้ หากมีการทาสาเนาเพือ่ ใช้ในการสมัครงาน
หรือธุรกรรมอืน่ ให้ขีดคร่อมสาเนาใบอนุญาตฯ นั้น และเขียนว่าใช้ในการสมัครงาน ณ สถานที่ที่ยื่นใบสมัคร ลงวันเดือนปี ไว้
ด้วย ส่วนการเซ็นรับรองเอกสารขอให้เซ็นลงไปในสาเนาใบอนุญาตฯ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนาสาเนาใบอนุญาตฯ นั้ นไป
ปลอมแปลงหรือใช้งานต่อ
....อ่านต่อหน้า 7
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2. มี ก ารตรวจสอบใบอนุ ญ าตฯ ว่ า ยั ง อยู่ เ รี ย บร้ อ ยดี หรื อ สู ญ หาย ตรวจดู วั น เดื อ นปี ที่ ใ บอนุ ญ าตฯ จะ
หมดอายุ ซึ่งสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ก่อน 180 วัน และต้องดาเนินการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องให้ครบ
50 หน่วย เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้
3. หากหลงลืมไม่ไ ด้ต่ออายุใบอนุ ญาตฯ อย่าแก้ไขวันเดือนปีที่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุเอง เพราะมีความผิ ด
ฐานปลอมแปลงเอกสารต้องได้รับโทษตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ในกรณีที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องครบ 50 หน่วย แต่ไม่ได้มาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ให้ทนั การ ขอให้สมัครสอบ ซึง่ จะต้องสอบ 1 รายวิชา คือวิชากฎหมายและจริยธรรม ส่วนสมาชิกทีม่ หี น่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนือ่ งไม่ครบ 50 หน่วย หรือไม่มเี ลย ต้องมาสมัครสอบ 8 รายวิชา เพือ่ ประเมินความรูแ้ ละขอมีใบอนุญาตฯ ใหม่
4. ในกรณีที่ใบอนุญาตฯ สูญหาย สมาชิกต้องไปแจ้งความที่สถานีตารวจและนาใบแจ้งความเป็นหลักฐานติดต่อกับ
สภาการพยาบาล เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตฯ ต่อไป

กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ศกั ยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมแิ ละระบบสุขภาพชุมชน
(Enhancing Capacity of Nurses to Develop Community Health System)

เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล เป็นประธานเปิ ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการ
ปฐมภูมแิ ละระบบสุขภาพชุมชน (Enhancing Capacity of Nurses
to Develop Community Health System) ซึ่ งจั ด ขึ้น ระหว่ า ง
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สงิ หา-พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ชัน้ 6 สภาการพยาบาล
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมภายใต้โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของ
พยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ
รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการดูแล
สุขภาพชุมชน โดยศึกษาพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพและมีความพร้อมตามข้อตกลงความร่วมมือที่จะ
ได้ จัด ท าขึ้น สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ กรที่เ กี่ย วข้ อ งร่ ว มออกแบบระบบบริ การและการดู แ ล
ช่วยเหลือด้านสุขภาพในชุมชน จัดทาแนวทางการบริการสุขภาพและกาหนดบทบาทหน้าที่
ของพยาบาลและรวมทัง้ บุคลากรด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนระบบการบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนากลไกและแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
และกากับติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน
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การจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
คณะกรรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษา สภาการพยาบาล ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดประชุม
วิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการศึกษาพยาบาลในระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
(Transforming Nursing Education in a Changing Health System) โดยคาดหวังว่าจะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่จะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพและสังคมมีสุขภาพที่ดี โดยได้จัดทาโครงการในการ
ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จานวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการย่อยที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ผลิ ต พยาบาลในอนาคต (Transformative Education for Future Nurses) จัดเมื่อวันที่ 3 - 4
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สภาการพยาบาล
2. โครงการย่อยที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design
for Future Nurses and Health System จัดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
3. โครงการย่อยที่ 3 การประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษา
พยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่ว มเป็นเจ้าของ (Community Engaged Nursing Education) จัดเมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม
2563 ณ สภาการพยาบาล
4. โครงการย่อยที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรือ่ ง วิจยั และนวัตกรรมในการศึกษา
พยาบาล : การปฏิ รูป เพื่ อ พยาบาลในยุ ค 5.0 (Research and Innovation in Nursing Education : Reforming for
Nurses 5.0) จัดเมือ่ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ สภาการพยาบาล
5. โครงการย่อ ยที่ 5 การประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา “ร่ า ง” ข้ อเสนอเชิ ง นโยบาย เรื่อ ง การประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการรั บ รองสถาบั น เพื่ อ การพั ฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาพยาบาล ( Quality Assurance and
Accreditation for Nursing Institutional Development) จัดเมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ สภาการพยาบาล

6. โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่อง การจัด การศึกษาหลักสูต รพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในยุ ค สั ง คม
ปกติวิถีใหม่ (Nursing Curriculum in the New Normal Society) จัดเมื่อวันที่
27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้บริหาร ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมประชุม จานวน 350 คน ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง
และสมรรถนะการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ในยุ ค สั ง คมปกติ วิ ถี ใ หม่ ”
นอกจากนี้ มีการบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ ใ นสาขาต่ าง ๆ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การรับรองสถาบันกับการจัดการศึกษาในยุคสังคมปกติวิถีใหม่
และการประชุมกลุม่ ย่อย เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่
ผลสรุปจากการประชุมโครงการย่อยทั้ง 6 นี้ จะนาเสนอในการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมต่อไป
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดพิธมี อบวุฒิบัตร หนังสืออนุมตั ฯิ และประชุมวิชาการ
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพือ่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาล
(Translational Science Research in Improving Quality of Nursing Practice)

เมื่ อวั น ที่ 16 ธั น วาคม 2563 รศ.ดร.ทั ศนา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล เป็ น
ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ และเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลง
ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (Translational Science Research in
Improving Quality of Nursing Practice)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563
พร้อมกันนีน้ ายกสภาการพยาบาลได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “บทบาทสภาการพยาบาลกับ
การดาเนินการเพือ่ ส่งเสริมการวิจยั ทางการพยาบาลเพือ่ พัฒนาศาสตร์การแปลงความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ใิ นประเทศไทย (Roles of Thailand
Nursing and Midwifery Council in Enhancing Nursing Research and Translational Science in Thailand) โ ด ย มี
พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารทางการพยาบาล คณะกรรมการ และผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 220 คน
ณ สภาการพยาบาล
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบั ติ การพยาบาลโดยใช้ห ลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เสริมสร้างความรู้
เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาศาสตร์ ก ารแปลงความรู้ สู่
การปฏิบั ติเพื่อให้เกิดการนาใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ เกี่ ย วกับ การวิจั ย เพื่อ พัฒ นาศาสตร์ การแปลง
ความรูส้ ู่การปฏิบัตกิ ับผู้ทรงคุณวุฒแิ ละนักวิจัยทางการพยาบาล
ในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยได้รับ
เกี ย รติ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลากหลายสถาบั น ร่ ว มเป็ น
วิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล บรรยายเรื่อง
ศาสตร์ ก ารแปลงความรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ: เรารู้ อ ะไรและยั ง ไม่ รู้ อ ะไร
(Translational Science Research for Quality of Care: A State of the Art)
ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์ รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี และ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ร่วมอภิปรายเรื่อง การวิจัย
เพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ: ระเบียบวิธีวิจัย และประเด็นท้าทาย (Research for
Development of Translational Science: Research Methods and Challenging Issues)
โดยผู้ เข้าร่ ว มประชุมได้ให้ ความสนใจแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้แนวคิด หลักการ ตัว อย่าง การกาหนด
ประเด็น/โจทย์วิจัยและระเบียบวิธีวิจัยในการออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่
การปฏิบตั ิ อันจะนาไปสูก่ ารสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป
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สภาการพยาบาลกับการพัฒนา
โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ดร.ราศรี ลีนะกุล
ที่ปรึกษาประจาสภาการพยาบาล ด้านบริหารงานทั่วไป

การดูแลสุขภาพชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึง่ ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติมเี ป้าหมายทาให้
เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการโดยเฉพาะการพัฒนาปัจจัยที่ทาให้สุขภาพดี การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย การควบคุม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ชุมชนสามารถวินิจฉัยและดูแลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ การดูแลผู้สูงอายุและ
คนพิการทั้งหมดเชื่อมโยงระหว่างการดูแลที่บ้านกับการรักษาที่โรงพยาบาล การจัดการปัญหาเจ็บป่วยฉุกเฉินเบือ้ งต้น
การส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมโรคติดต่อทีส่ าคัญ การเสริมสร้างสุขภาพดีอย่างเต็มที่ การดูแล
สุขภาพชุมชนดาเนินการภายใต้การทางานเชือ่ มประสานกับอย่างน้อย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาชน
ครอบครัว และสมาชิกชุมชนที่เน้นการดูแลตนเองและการช่วยเหลือดูแลกัน ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นพยาบาลนับว่ า
เป็ น บุ ค คลหลัก ที่ จ ะให้ ง านการดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชนประสบความสาเร็ จ และเกิ ด ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง สภาการพยาบาล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็นในการที่
จะต้องพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา
โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปธรรมการเพิ่ม
ศักยภาพพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพและกลุ่มประชากรตามบริบทของปัญหา
และสังคม วัฒนธรรมของชุมชน 2) เพื่อสังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพ
และกลุ่มประชากรจากพื้นที่ต้นแบบ สาหรับการขยายผล และ 3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมพยาบาลในการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน 4) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนบทบาทพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน 5) เพื่อสรุปบทเรียนของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกับเครือข่ายบริ การปฐมภูมิ องค์กรปกครอ ง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงาน องค์ ก รชุ ม ชน และกลุ่ ม ทางสั ง คมในชุ ม ชน เกี่ ยวกั บ รู ป แบบ มาตรฐาน แนวทาง และ
กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6) เพือ่ พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการทีค่ รบวงจร และการกากับ
ติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน และ 7) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบ โดยคัดเลือกพืน้ ทีส่ มัครใจร่ว มพัฒนาเป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิและระบบสุ ขภาพชุม ชน จัดท า
แนวทางการบริการสุขภาพและบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เครือข่า ย
หน่วยบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว องค์กรชุมชน รวมทั้งพยาบาล พัฒนากลไกและแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพ และกากับติดตามคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางวิชาการ
สนับสนุนบทบาทพยาบาล ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาบริการสุขภาพ บริการสังคมและสวัสดิการ
โครงการย่ อ ยที่ 2 พั ฒ นาศั ก ยภาพพยาบาล ด้ ว ยการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนและเที ย บเคี ย ง
ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในกระบวนการพัฒนาบริการสุขภาพ บริการสังคมและสวัสดิการ
....อ่านต่อหน้า 11
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สภาการพยาบาลกับการพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ต่อ)

การพัฒนาศักยภาพพยาบาล และบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนเพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพและกลุ่มประชากรตามบริบทของปัญหาและสังคม วัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมทั้งจัดฝึกอบรมพยาบาล สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพชุมชน ให้พื้นที่ต้นแบบ และจัดทาคู่มือการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการพยาบาลในระบบสุขภาพ
ชุมชน
โครงการย่อยที่ 3 การจัดการความรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยวางแผนกากับ ติดตาม การด าเนินการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในพื้นที่ตน้ แบบ ศึกษาเจาะลึกสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ตอบสนองปัญหา
สุขภาพและกลุ่มประชากรตามบริบทของปัญหาและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ทั้ง 13 พื้นที่ เพื่อให้ได้รูปแบบและ
กระบวนการเพิม่ ศักยภาพพยาบาล รูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และรูปแบบการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนของระบบบริการปฐมภูมิ
นอกจากนี้เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพและหลักสูตรสาหรับพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง บทบาทพยาบาลผู้จัดการ
การดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการสนับสนุนการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ชุมชนของระบบบริการปฐมภูมิ รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการบริการที่ครบวงจร และการกากับติดตามคุณภาพการบริการ
พยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน และแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ นับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาลในระบบสุขภาพชุมชน เป็นต้น แล้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน จัดทาข้อเสนอ
เพือ่ การขยายพืน้ ทีแ่ ละพัฒนานโยบาย
ทัง้ นีพ้ นื้ ทีเ่ ป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คลินกิ หมอครอบครัวและหน่วยบริการปฐมภูมิ จานวน 13 แห่ง
ทีผ่ ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ทจี่ ัดทาขึ้น ซึ่งอาจประกอบด้วย 1) ลักษณะพืน้ ที่ เช่น เป็นพืน้ ที่เขตเมือง เขตชนบท พื้นที่
ทีม่ คี วามยากลาบากหรือพื้นที่พิเศษ ใน 13 เขตสุขภาพ 2) ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) พื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนสถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือ มีหน่วยบริการสุขภาพเป็นของ
ตนเอง 4) พื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลินิกหมอครอบครัวและหน่วยบริการปฐมภูมิมีการทางานร่วมมือกัน
เป็นต้น และ 5) หน่วยบริการสุขภาพที่มีพยาบาลทาหน้าที่ บ ริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภาพชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
อย่ า งน้ อ ย พื้ น ที่ ล ะ 1 หน่ ว ย รวม 13 หน่ ว ย ระยะเวลาของโครงการ ในระยะเวลา 3 ปี (ระหว่าง พฤษภาคม
2563 ถึง เมษายน 2566)
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าวคือ สภาการพยาบาลได้รูปแบบของการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ
ชุมชนของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในระบบ
บริการปฐมภูมิให้สูงขึ้น มีกลไกการพัฒนาศักยภาพและการกากั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพของระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน แล ะ
การพัฒนาศักยภาพกาลังคนทางการพยาบาลด้วย กระทรวงสาธารณสุข สปสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการดูแลสุขภาพชุมชนของระบบบริการ
ปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน อีกทั้งเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต และเขต กทม. จะได้รบั การพัฒนาในพืน้ ทีแ่ ละ
จะเป็นพื้นที่ที่สร้างการเรียนรู้กับเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพและนอกเขตในเรื่องการทางานเพื่อสุขภาพชุมชนที่ ดี
และการเรียนรู้พื้นที่จากการปฏิบัติที่ดีนั่นคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ
Q : จบพยาบาลทางานแล้ว 2 ปี ที่โรงพยาบาลประจาจังหวัด อยากเรียนต่อการพยาบาลเฉพาะทางสาขาที่
ปฏิบัติงานอยู่ คุยกับรุ่นพี่ที่ทางานด้วยกันบอกว่า สถาบันที่เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง มีไม่กี่
สถาบัน คนสมัครมาก รับได้จากัด และมักจะพิจารณารับคนในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลเครือข่า ย
เข้ า รับ อบรมก่อ น สอบถามพี่ฝ่ า ยการพยาบาลแจ้ ง ว่า การลาไปอบรมต้อ งพิจ ารณาลาดั บ อาวุ โสด้ ว ย
เพราะคนทางานน้อย ได้อ่านจดหมายข่าวสภาการพยาบาลทราบว่าสภาการพยาบาลมีหลักสูตรการอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Residency Training ทางานด้วยอบรมไปด้วย ไม่ตอ้ งลางาน จึงขอทราบว่า
จะต้องไปติดต่อสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ไหนคะ หรือจะรอคิวลาเรียนเต็มเวลาดีคะ
A : การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Residency Training เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ทั กษะสาหรับ พยาบาลจบใหม่ให้มีความมั่นใจที่จะให้การพยาบาลผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่า งปลอดภั ย วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ ล ะ
การฝึกฝนเน้นการพัฒนาทักษะทางคลินิกและการเป็นผู้นา ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ การเรียนรู้กับการทางานเป็นเรื่อง
เดียวกันตรงกับกลวิธกี ารเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ “การเรียนรู้จากการทางาน” (สมจิต หนุเจริญกุล, 2561)
การจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Residency Training เป็นการจัดร่วมกันของ
ฝ่ายการพยาบาล ที่มีความพร้อมจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขณะนีม้ โี รงพยาบาลทีจ่ ดั การอบรมแล้ว 4 โรงพยาบาล คือ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลขอนแก่น
สมาชิกต้องทราบข้อมูลว่า โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ มีโครงการจะจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางรูป แบบ Residency Training สาหรับพัฒนาพยาบาลจบใหม่ที่มาปฏิบั ติ ง านในโรงพยาบาลหรือ ไม่
มีความพร้อมในการวางระบบการจัดการอบรม การเตรียมผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีการประเมินผู้เข้ารั บ
การอบรมที่แสดงได้ชัดเจนว่าผู้ผา่ นการอบรม มีสมรรถนะตามที่กาหนดหรือไม่ และคาดว่าจะเปิดการอบรมเมื่อใด
เพื่อการตัดสินใจว่าจะรอคิวลาไปอบรม หรือจะเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ
Residency Training ที่ โ รงพยาบาลจั ด ทั้ ง นี้ พ ยาบาลที่ ไ ม่ ใ ช่ พ ยาบาลจบใหม่ ก็ ส ามารถเข้ า ร่ ว มการอบรมไ ด้
โดยการเทียบโอนประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมาตามหลักการที่ผู้จัดการอบรมกาหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนในระบบการศึกษา/อบรม ของหลักการจัดการศึกษาของประเทศ
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

พว.สีฟ้า มงคลการุณ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 07.30 น. ขณะที่ พว.สีฟ้า มงคลการุณ
ขับรถไปทางานทีโ่ รงพยาบาลปากพนัง ระหว่างทางพบอุบตั เิ หตุทางจราจร ซึง่ ขณะนั้น
ฝนตกปรอย ๆ เป็นเด็กนักเรียนขับรถจักยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ รถจักรยานยนต์ลม้
ลงเด็กนักเรียนล้มกลิง้ ลงกลางถนนร้องเสียงดัง พว.สีฟ้า จึงได้จอดรถและรีบลงไปดู
ผูป้ ่วยที่นอนร้องอยู่กลางถนน ได้ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว Coma Score 15 คะแนน
เต็ม : E4V5M6 รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ชีพจร Full regular อัตราการหายใจปกติ
สม่าเสมอ ตรวจร่างกายทั่วไป สังเกตรูปร่าง ลักษณะของศีรษะ ใบหน้า คลาดูไม่พบ
ความผิดปกติ ไม่มีบาดแผล ไม่มีรอยบวมโนที่ศรี ษะ ดูรูปร่างใบหน้าไม่พบความผิดปกติของใบหน้า พบว่าใบหน้าไม่มีบวมปูด
มีบาดแผลถลอกเล็กน้อยทีโ่ หนกแก้มขวา ตรวจร่างกาย แขน ขา ยกได้ปกติ ไม่มหี กั งอ ไม่พบกระดูกหัก มีแผลถลอกเล็กน้อยที่
แขน พบว่าผูป้ ่วยปวดท้องมากจากการที่ท้องกระแทกกับรถ คลาดูท้อง มี guarding ไม่มี Rebound tenderness ได้เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยจากกลางถนนไปบนฟุตบาทโดยการอุ้ม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้า จากการกีดขวางทางจราจร และ
สอบถามอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม ให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบายที่สุดเพื่อลดการเจ็บปวด และได้โทรศัพท์เรียกรถ 1669 จาก
โรงพยาบาลปากพนังให้มารับผูป้ ่วยที่จุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งโทรศัพท์ประสานและให้ข้อมูลการบาดเจ็บเบื้องต้นแก่ผู้ปกครอง
และเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ระหว่างทีร่ อรถโรงพยาบาลมารับ ได้ Psycho support ผูป้ ว่ ยเพือ่ ลดความกลัว ความวิตกกังวล

การตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
ในฐานะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลใช้การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วย โดยพิจารณาทางเลือกจากทฤษฎีประโยชน์นิยม (utilitarianism or consequential theory)
ทฤษฎี ที่ เ น้ น การกระทาที่ ดี เ พื่ อ ความสุ ข ของคนส่ ว นใหญ่ เน้ น ผลประโยชน์ ส่ ว นรว ม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งมีเป้าหมายว่าผู้ป่วยต้องปลอดภัย เพราะผู้ป่วยมีคนที่รักรออยู่
มากมายหลายคน ถ้ า ผู้ ป่ ว ยปลอดภั ย ความรั ก ความสุ ข ในครอบครั ว ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น มากมาย
(great happiness) และได้นาสมรรถนะทางการปฏิบัติการพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะวิกฤติ จัดการกับสถานการณ์
เสี่ยงหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือภาวะวิกฤติฉุกเฉินของผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถของข้าพเจ้าเอง
โดยหวังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือผู้ป่วยปลอดภัย จากเหตุการณ์ข้างต้น พยาบาลได้ตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลในการ
เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการประเมินระดับ ความรู้สึกตัว ตรวจวัดสัญญาณชีพ ตรวจร่างกายทั่วไป จากการสังเกต
เคาะ คลา และให้การพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวผู้ป่วยถึงสถานบริการทางการแพทย์ โดยไม่ได้คานึงว่าผู้ป่วยจะเป็น
ใคร มาจากไหน และได้ปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์ที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท
จนสามารถส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ด้วยความปลอดภัย
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วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล ได้ประชุม
ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ อาทิ
1) โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั ด้านจริยธรรมจากสภาการพยาบาล
2) โครงการวิจยั ของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ
3) ประเมินผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถนุ ายน 2562 ซึง่ เป็น
ครัง้ แรกในลักษณะการจัดอบรมค่ายผูน้ าจริยธรรม
4) การดาเนินงานโครงการธนาคารความดี
5) วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายด้านจริยธรรมของ
สภาการพยาบาล
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
ต้นแบบของสภาการพยาบาลฯ สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรือ้ รัง
ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2562 ของคณะทางานจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการจัดการโรคเรือ้ รัง รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธาน
การประชุมฯ เพือ่ พิจารณารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล
เฉพาะทาง วิชาแนวคิดการจัดการโรคเรือ้ รังทีป่ ระชุมให้ขอ้ เสนอแนะแล้วมอบหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบเนือ้ หาตามความเชีย่ วชาญทางคลินกิ แต่ละโรค นาไปปรับและนามา
เสนอในครัง้ ต่อไป
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การศึกษาดูงาน
อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต ชั้ นปี ที่ 4 ศึ ก ษาดู งานประกอบการเรีย นการสอน
รายวิชา BNP417 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร
บรรยายถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ การพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนกระบวนการสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลังจากนัน้ เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุฯ ชัน้ 2 อาคารนครินทรศรี
การดาเนินงานของสภาการพยาบาล ประชุมครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล
2. การประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
ดร.วิ เ ชี ย ร ทวี ล าภ อาคารนคริ น ทรศรี สภาการพยาบาล โดยมี
พันตารวจโทพจนารถ พุม่ ประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ทาหน้าที่
นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล เป็นประธานการประชุมฯ
ประธานการประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ วาระพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2562 เรือ่ ง แนวทาง
....อ่านต่อหน้า 15
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรม ชุดที่ 3
คณะอนุกรรมการจริยธรรม ชุดทีส่ าม ทีม่ ี รศ.ดร.ถนอมขวัญ ทวีบรู ณ์ เป็น
ประธานฯ ประชุมเพือ่ สืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกสภาการพยาบาล
ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
สภาการพยาบาล เพือ่ เสนอข้อเท็จจริงต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
นาไปประกอบการพิจารณาทางด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพต่อไป
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานติดตาม Maintenance Agreement (MA)
ความเป็นมา
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 ของสภาการพยาบาลนัน้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล ตลอดจนระบบ
เว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก 10 Module คือ 1) ระบบการรับรองใน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2) ระบบการต่ออายุและการเพิกถอน
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) ระบบการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันทีท่ าการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4) ระบบการรับรอง
หลักสูตรการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5) ระบบการรับรองสถาบัน
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ ง สาขาพยาบาลศาสตร์ 6) ระบบการรับรองหน่วย
คะแนนของสมาชิกในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
7) ระบบการจัดเก็บเอกสาร 8) ระบบการเงินรับ 9) ระบบการตั้งค่า
และการบารุงรักษาระบบ 10) ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
คณะท างานติ ด ตาม Maintenance Agreement (MA) ซึ่ ง มี
ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่าง ๆ ประชุม
ร่วมกัน 3 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 7/2562 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 , ครัง้ ที่ 8/2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 และครัง้ ที่ 9 /2562 ในวันจันทร์ที่ 22
กรกฎาคม 2562 เพือ่ ติดตามแก้ปญั หาการใช้งานใน 10 Module ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
และพิจารณาความต้องการเพิ่มเติม ในส่วนของ Front Office ที่สนับสนุน
การให้บริการแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาข้อกฎหมายฯ
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วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ดาเนินงานของสภาวิชาชีพหลังประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาใน
ประเด็น หลักความเป็นอิสระ (มาตรา14 และมาตรา16) การจัดการศึกษา (มาตรา
31 และมาตรา 32) และที่ส าคัญคือประเด็นการควบคุมและก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ผลสรุปมีมติจะเชิญ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม มาร่วมสนทนารับฟังปัญหา และจะ
หารือใน 2 ประเด็นคือให้มผี แู้ ทนสภาวิชาชีพเป็นทีป่ รึกษาร่วมในการตรวจมาตรฐาน
หลักสูตร และแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสภาวิชาชีพร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสาขาวิชาชีพ
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การศึกษาดูงาน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์องั คณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
ให้การต้อนรับนางสาวกรรณิการ์ บารมี ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา น าคณะผู้แทนจากกลุ่มรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรและกลุม่ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ดูงานกระบวนการจัด
สอบความรู้ เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล โดย รศ.สุปราณี อัทธเสรี
ทีป่ รึกษาประจาสภาการพยาบาลด้านสอบความรูฯ้ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย
2. การประชุมคณะทางานโครงการประเมินผลการนารูปแบบการบรรจุ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ความเป็นมา
สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ 1 ใน 5 วิชาชีพที่ร่วมท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกีย่ วข้อง จึงได้แต่งตัง้ คณะทางานฯ ขึน้ เพือ่ ดาเนินการเฉพาะเรือ่ ง โดยมีหน้าที่
ตั้งแต่การจัดทารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ติดตามการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ครอบคลุมทัง้ ฝ่าย
บริการและการศึกษาพยาบาลด้วย ดาเนินงานในการพัฒนาระบบการผลิตและ
กาลังคนด้านสุขภาพ เพือ่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เป็นประธานการประชุม
คณะทางานโครงการประเมินผลการนารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครัง้ ที่ 5/ 2562 พิจารณา
ความก้าวหน้าการดาเนินงานดังต่อไปนี้ หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอน
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สือ่ การสอนทีแ่ บ่งปันกันได้ ผลการประเมิน
สมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตที่
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้น

ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครัง้ ที่
7/2562 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล ทีป่ ระชุมรับทราบผล
การนาเสนอโครงการนาร่องคลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอ่ ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ
ต่อด้วยวาระเพือ่ พิจารณา ทีป่ ระชุมมีมติให้การรับรองผลการสอบความรูเ้ พือ่ ขึน้
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครัง้ ที่
2/2562 เมือ่ วันที่ 22-23 มิถนุ ายน 2562 และอนุมตั ใิ ห้ผทู้ สี่ อบผ่านตามเกณฑ์ที่
สภาการพยาบาลกาหนดมาขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ให้ความเห็นชอบร่าง
แนวปฏิบตั กิ ารรับรองวุฒบิ ตั ร หรือหนังสืออนุมตั ใิ ห้เทียบเท่าระดับคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ให้ความเห็นชอบการกาหนดสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง โดยแบ่งเป็น 10 สาขา
หลักตามทีค่ ณะทางานกาหนดสาขาเฉพาะทางด้านเวชปฏิบตั ทิ างการพยาบาล ทัง้ นี้
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของระบบบริการสุขภาพและพัฒนาการของวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และวาระอืน่ ๆ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษา
แห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ชุดที่ 4
ครัง้ ที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล เพือ่ วางแผน
การจัดประชุมเรือ่ ง วิจยั และนวัตกรรมในการศึกษาพยาบาล: การปฏิรปู เพือ่
พยาบาลในอนาคต ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 โดยการประชุม
ดังกล่าวเป็นประเด็นย่อยของการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาครัง้ ที่ 6
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. การประชุมคณะทางานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลวิสญ
ั ญีระดับปริญญาโทฯ
คณะทางานพิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล
วิ สั ญ ญี ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท เพื่ อ เข้ า สู่ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพยาบาลขั้ น สู ง
ระดับวุฒิบัตร ประชุมครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
สภาการพยาบาล โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จริยา วิทยะศุภร เป็นประธาน ในทีป่ ระชุม
สรุปว่า สามารถดาเนินการพัฒนาเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลด้านการใช้ยาระงับความรูส้ กึ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และตาม
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับบัณฑิต ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอให้
สภาการพยาบาลแต่งตัง้ คณะทางานชุดใหม่ ให้มหี น้าทีใ่ นการจัดทาแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าวต่อไป

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
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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