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ของสภาการพยาบาลเพิม่ ม่ เติ
7-9 สาระน่เฉพาะทางรู
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ข่าวสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาล
เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานรองรับการเข้าสู่ต�ำแหน่งพยาบาล
ระดับช�ำนาญการพิเศษ (ระดับ 8)

เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำหลักสูตร
การฝึกอบรมพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานรองรับการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
พยาบาลระดั บ ช� ำ นาญการพิ เ ศษ (ระดั บ 8) และแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ที่ ม า
ของการจัดท�ำหลักสูตรนี้ว่า เนื่องจากสภาการพยาบาลพบข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์คือ
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการที่ต�ำแหน่งพยาบาลช�ำนาญการระดับ 7
ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ส ภาการพยาบาลพยายามน� ำ เสนอและผลั ก ดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ถึ ง ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ จึ ง จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ต�ำแหน่งพยาบาลระดับช�ำนาญ
การพิเศษ (ระดับ 8) โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพผู้มีประสบการณ์สูง ด้านการพยาบาลทางคลินิก ส�ำหรับเนื้อหา รูปแบบ และ
ระยะเวลาการฝึกอบรมจะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป
...อ่านต่อหน้า 4
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ข่าวสภาการพยาบาล (ต่อ)

บริษัท แอสตร้า เซนเนก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขอหารือการจัดประชุมวิชาการออนไลน์
(Webcast) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด ผู ้ ผ ลิ ต วั ค ซี น โควิ ด -19 รายใหญ่ ใ ห้ แ ก่
ประเทศไทย มีโครงการที่จะด�ำเนินการประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ อาทิ
กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมถึง
สภาวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพ ในการจั ด ประชุ ม
วิชาการออนไลน์ (Webcast) เพื่อให้ความรู้
กับบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
วัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มมีการใช้ในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2564
ในการนี้ นายแพทย์กร ตาลทิพย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ขออนุญาต
เข้าพบเพื่อหารือคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณา
การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยมีหัวข้อต่อไปนี้
l ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
l การซักประวัติ คัดกรอง ประเมินความเสี่ยง
l ค�ำแนะน�ำก่อนการฉีดวัคซีน
l การให้ความยินยอมในการรับวัคซีน
l การสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีน
l การให้ค�ำแนะน�ำในการสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ความร่วมมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ส�ำหรับพยาบาล ซึ่งรายละเอียด
ในการด�ำเนินงานจะได้พิจารณาต่อไป
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ยกเลิกการจัดท�ำบทความวิชาการออนไลน์ฟรี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (ศน.พย.) ได้จัดท�ำบทความวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ ไปแสดงในเว็บไซต์
ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (http://www.cnethai.org/home.php) เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาด้วยตนเอง และตอบค�ำถาม
ท้ายบทความเพื่อสะสมหน่วยคะแนนให้ครบและทันเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต่อมาพบว่ามีการลอกค�ำตอบกัน
สมาชิกไม่ได้เข้าถึงการศึกษาต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว
และเห็นว่าในปี พ.ศ. 2564 ศน.พย. ได้วางแผนจัดท�ำบทความวิชาการเล่มเล็ก ๆ ออกมาเป็นระยะ ๆ และจะพัฒนาเป็นหนังสือ
วิชาการออนไลน์ (E-book) ต่อไป ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้สมาชิกได้ศึกษาด้วยตนเองและตอบค�ำถามออนไลน์ เพื่อเก็บหน่วยคะแนนได้
จึงเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้พิจารณายกเลิกการท�ำบทความวิชาการออนไลน์ฟรี
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องฯ ยกเลิกการจัดท�ำบทความวิชาการออนไลน์ฟรี ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป ...u
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เรื่องที่พยาบาลต้องรู้ :
ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ

การแก้ไข เพิ่มเติม
ข้อความในส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ด้วยสภาการพยาบาลได้รับหนังสือจากส�ำนักงานสาธารณสุข
ส่ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ของข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญ ต�ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
ด� ำ เนิ น การทางวิ นั ย กรณี แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม เอกสารส� ำ เนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง เป็นใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ชั้นสอบสวนจริยธรรม พยาบาลวิชาชีพ ยอมรับว่าได้
ท�ำการแก้ไข เพิ่มเติม ปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจริง
ท�ำการแก้ไข ปลอมแปลง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 น�ำใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของบุคคลอื่นที่ตนค้นเจอขณะท�ำงานเป็นพยาบาลประจ�ำ
ห้องปฐมพยาบาลโรงงาน มาท�ำการปลอมแปลง แก้ไขให้เป็น
ของตนเอง โดยตั ด ค� ำ ว่ า “การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
ชั้นหนึ่ง” มาติดทับค�ำว่า “การพยาบาล ชั้นหนึ่ง” จนได้เป็น
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง”
แล้วน�ำไปยื่นต่อหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลเพื่อประกอบการเบิกเงิน
พตส. อันเป็นการแสวงหาประโยชน์มิควรได้ส�ำหรับตนเอง ครั้งที่
2 ก็ท�ำเช่นเดียวกันกับครั้งแรก โดยครั้งที่ 2 ระหว่างรอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฉบับจริง ได้น�ำหนังสือใบรับรองการต่ออายุใบ
อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ จากสภาการพยาบาลไปยื่ น ต่ อ ฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคล เพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทนพิเศษ และ
เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับจริง ได้ท�ำการแก้ไข
โดยตัดค�ำว่า “และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง” แล้วน�ำมาติดทับค�ำ
ว่า “ชั้นหนึ่ง” ในส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง จึงได้เป็น “การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง”
แล้วน�ำไปถ่ายเอกสารยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ และหัวหน้า
พยาบาลวิชาชีพยอมรับว่า เหตุที่ท�ำ เพราะถูกหัวหน้างาน
ต�ำหนิ และรู้สึกอายเพื่อน ๆ ที่ยังสอบการผดุงครรภ์ ไม่ได้

วิเคราะห์กรณี

สาเหตุ
ขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่มีความรับผิดชอบ
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ปัจจัยส่งเสริม ประเด็นเชิงจริยธรรม
1) ขาดความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ
2) แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ส�ำหรับตนเอง
ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
1) ความผิดต่อกฎหมายอาญา
		 1.1) ฐานปลอมแปลงเอกสาร มาตรา 264 “ผู้ใดท�ำ
เอกสารปลอมขึ้ น ทั้ ง ฉบั บ หรื อ แต่ ส ่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใด เติ ม หรื อ
ตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง
หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้
กระท�ำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้น
กระท�ำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด
ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืน
ค�ำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระท�ำเพื่อน�ำเอาเอกสารนั้นไปใช้ใน
กิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่า
ผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”
		 1.2) ฐานใช้เอกสารปลอม มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรือ
อ้างเอกสารอันเกิดจากกระท�ำความผิดตามมาตรา 264 ....
ในประการที่ น ่ า จะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู ้ อื่ น หรื อ ประชาชน
ต้องระวางโทษ
ประเด็นเชิงจริยธรรม
1. ด�ำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อ
กฎหมายบ้านเมือง
2. ไม่ประพฤติหรือกระท�ำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
...อ่านต่อหน้า 12
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จับตามอง

การบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
เป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข
ดร.กฤษดา แสวงดี
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

เมื่อเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้จัดท�ำค�ำขอต�ำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จ�ำนวน 45,684 อัตรา
โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้บรรจุบุคลากรสายวิชาชีพหลักที่กระทรวงสาธารณสุขได้จ้างไว้ด้วยประเภทการจ้างงานอื่น
ได้แก่ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว รวม 24 สายงาน จ�ำนวน 38,105 อัตรา
โดยในจ�ำนวนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 13,607 อัตรา ด้วยเหตุผลที่ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ลงทุนพัฒนา
ความรู้ ทักษะ รวมทั้งการฝึกอบรมเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้ ทั้งด้านการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก
ผู้ป่วยวิกฤต วิสัญญีพยาบาล และสาขาอื่น ๆ ซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ในภาวะวิกฤต
จากการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ทันที รวมทั้งยังเป็นก�ำลังหลักในการท�ำงานเป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมง
ตลอดจนการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แต่การจ้างงานในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าราชการ อาจเป็น
ปัจจัยผลักให้พยาบาลกลุ่มนี้ลาออก และจะส่งผลเสียหายต่อระบบสุขภาพซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถก�ำลังคน
ให้มีจ�ำนวนเพียงพอให้ทันต่อความต้องการของประชาชนในเวลาจ�ำกัด กระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขออนุมัติต�ำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่ส�ำหรับ บรรจุพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้
เป็นข้าราชการทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังเป็น
การธ�ำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการท�ำงาน ให้อยู่ในระบบบริการ
สุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้มีพยาบาลวิชาชีพเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในอนาคตอีกด้วย
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้ด�ำเนินการบรรจุ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีการจ้างไว้แล้ว ได้แก่ พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 13,607 อัตรา และยังมีพยาบาลวิชาชีพ
อีกบางส่วน ที่ได้รับการบรรจุในต�ำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เนื่องจากยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล/ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง กระทรวงสาธารณสุข
จะทยอยเปลี่ยนต�ำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพให้ เมื่อมีใบอนุญาตฯ แล้ว ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
ที่ยังคงเหลืออยู่ กระทรวงสาธารณสุขก�ำลังเตรียมต�ำแหน่งเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบรรจุต่อไป
สภาการพยาบาล ได้ ติ ด ตามและร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข อย่ า งใกล้ ชิ ด ในการด�ำ เนิ น การ
เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้บรรจุข้าราชการทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พยาบาลวิชาชีพ จะมีขวัญก�ำลังใจ
และมุ่งมั่นให้บริการแก่ประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ...u
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สาระน่ารู้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในสังคมปกติวิถีใหม่*
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล
ปัจจุบันโลกก�ำลังอยู่ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้
ประชากรมีปัญหาสุขภาพที่มีความรุนแรงซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของบุคคลในทุกช่วงวัย ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ
ความเครียดเรื้อรัง การบริโภคยาสูบ การดื่มแอลกอฮอล์ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ ก่อให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือโรควิถีชีวิต ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยวิกฤตเฉียบพลันโรคเรื้อรังที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเป็น
ภาระทางสุขภาพที่ต้องการการดูแล ท�ำให้สูญเสียสุขภาวะ คุณภาพชีวิต หรือการเสียชีวิตจ�ำนวนมาก สถานการณ์การคลอดลดลง
แต่ต้องมีหญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ีมีปัญหาซับซ้อนจากการตั้งครรภ์ในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นวัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์อายุมาก จ�ำนวน
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี โ รคเรื้ อ รั ง มี จ� ำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ของประเทศ วั ย รุ ่ น มี แ นวโน้ ม เกิ ด ภาวะเครี ย ด วิ ต กกั ง วล
และซึมเศร้า ในสังคมพบผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการเริ่มต้นถึงรุนแรง และบางรายมีอาการรุนแรงซับซ้อนจากปัญหาร่วมกับการใช้
สารเสพติด ท�ำให้มีประชากรในแต่ละช่วงวัยที่มีความเจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตที่ต้องการดูแล ทั้งในสถานบริการสุขภาพ
และในชุมชนจ�ำนวนมากขึ้น สังคมผู้ป่วยมีแนวโน้มเปลี่ยนจากสังคมผู้ป่วยในสถานพยาบาลเป็นสังคมผู้ป่วยในชุมชน นอกจากนี้
ในปัจจุบันมีการพิทักษ์สิทธิ์และปกป้องผู้รับบริการมากขึ้นทุกสถานบริการสุขภาพให้ค�ำส�ำคัญในการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้รับบริการ
โดยมีการก�ำหนดสิทธิผู้ป่วยไว้อย่างชัดเจน และผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยอมรับการดูแลรักษาได้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่เกิดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และได้ส่งผล
กระทบทั่วโลก ทั้งในด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน และท�ำให้สถานการณ์
ของโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน คลุมเครือ และซับซ้อน วิกฤตมากขึ้น ท�ำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นยุคปกติ
วิถีใหม่ (New Normal) การเผชิญกับสถานการณ์และรอดพ้นจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลต้องมีความ
สามารถในการปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และหาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิตัลอย่างก้าวกระโดด สถานการณ์สุขภาพ
ของโลก และวิกฤตโรคติดต่ออุบัติใหม่ ท�ำให้สังคมต้องเปลี่ยนแบบแผนการด�ำเนินชีวิตเป็นความปกติวิถีใหม่ พยาบาลวิชาชีพ
ที่สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ จะต้องมีสมรรถนะส�ำคัญหลายประการได้แก่ ความสามารถใน
การน�ำความรู้มาใช้ประเมินภาวะสุขภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพส่วนมากของบุคคลทุกช่วงวัย และแก้ปัญหาด้วย
การออกแบบบริการพยาบาลอย่างสร้างสรรค์โดยค�ำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นนักจัดการสุขภาพในคลินิก
รายกรณีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงภาวะผู้น�ำ
ท�ำงานร่วมกับทีมสุขภาพ สามารถใช้ภาษาและติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการได้ชัดเจน รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

* บรรยายในการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดย่อยที่ 6 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สภาการพยาบาล
...อ่านต่อหน้า 8
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เป็นนักค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการพยาบาล
มีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการ และมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
อย่างไรก็ตาม มีผลศึกษาพบว่าสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแห่งยังผลิตบัณฑิตไม่ได้ตามที่คาดหวังอย่างสมบูรณ์
พยาบาลจบใหม่มีสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยที่ปฏิบัติได้จริง (Actual EPAs) อยู่ในระดับต�่ำกว่าสมรรถนะที่คาดหวัง
(Ideal EPAs) สมรรถนะส�ำคัญที่ยังไม่ได้ตามที่คาดหวัง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาที่จ�ำเป็นในคลินิก ภาวะผู้น�ำ
และการสื่อสาร สภาการพยาบาลจึงท�ำการทบทวนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่โครงสร้างของ
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรทางลือกเพื่อสามารถผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนภายใต้ระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
มีการวางแผน การสอนภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
ข้อเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคปกติวิถีใหม่

การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง สภาการพยาบาลจึงได้ท�ำแผนการเรียน
การสอนฉบับใหม่ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สอดรับกับปัญหาสุขภาพของประเทศ สถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21 ข้อเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส�ำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคปกติวิถีใหม่ ได้แก่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะศตวรรษที่ 21

การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่จ�ำเป็นตามความต้องการของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย (Entrustable
professional activities [EPAs]) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะชีวิต การมีมารยาทสังคม กฎระเบียบสังคม
และการมีศีลธรรมอันดีงาม มีจิตส�ำนึกสาธารณะ สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและมีภาวะผู้น�ำ มีความเข้าใจสังคม วัฒนธรรม
การเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะศตวรรษที่ 21 เริ่มโดยการให้ความรู้พื้นฐานในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ในชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ ทักษะแต่ละด้านควรได้รับการพัฒนาต่อยอดในการเรียนแต่ละรายวิชาในปีการศึกษาต่อมา (ดังภาพแสดง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคปกติวิถีใหม่)
การพัฒนาเนื้อหารายวิชาการพยาบาลโดยใช้ปัญหาสุขภาพของประเทศเป็นพื้นฐาน

แม้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพจะมีความก้าวหน้า แต่ภาวะความเจ็บป่วยที่ซับซ้อน ในขณะที่
ทรัพยากรในระบบสุขภาพมีอยู่ในปริมาณที่จ�ำกัด ท�ำให้ระบบบริการสุขภาพต้องการพยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และมี
สมรรถนะด้านการพยาบาล สามารถดูแล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกาย ลดความรุนแรงของ
โรค ลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล ให้ประชากรในชุมชนมีการด�ำรงชีวิตที่มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อ
พัฒนาผู้ส�ำเร็จการศึกษาพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถตามสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศสามารถดูแลปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อยในทุกกลุ่มทุกวัย ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของประเทศ (Care for the Most) การพัฒนาเนื้อหาในรายวิชา
การพยาบาลแต่ละสาขาควรเน้นปัญหาส�ำคัญที่พบบ่อยของแต่ละสาขาวิชา และการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มต่าง ๆ เป็นหลัก
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สาระน่ารู้ (ต่อ)
การพัฒนาภาวะผู้น�ำ และความเข้าใจในความเป็นวิชาชีพและระบบบริการสุขภาพ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ควรเน้นการพัฒนาผู้เรียนตลอดหลักสูตรให้มี “ภาวะผู้น�ำ และความเป็นวิชาชีพ”
สามารถเป็นผู้น�ำในการจัดการทางการพยาบาล ทั้งในระดับปฐมภูมิและในสถานพยาบาล เป็นนักค้นคว้า ออกแบบค้นหา
ความรู้ตามหลักการวิจัย วางแผนจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมทางการ
พยาบาล ควรปรับให้มีการเรียนที่เน้น Active learning ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การให้นักศึกษารุ่นพี่มีส่วน
รับผิดชอบในการฝึกภาคปฏิบัติของรุ่นถัดมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำ และเนื่องจากการดูแลผู้รับบริการการพยาบาลในสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงจากการดูแลที่เน้นการดูแลในสถานบริการสุขภาพอย่างเดียว (institution focus) เป็นการดูแลแบบผสม
ผสาน คือเป็นการดูแลในสังคม/ชุมชน (community focus) เช่น มีการตั้งกลุ่มผู้รับบริการเฉพาะเพื่อให้สมาชิกสามารถ
สื่อสารกับผู้ให้บริการ หรือสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก จึงควรมีการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
และรูปแบบการบริการการพยาบาลที่หลากหลาย นอกจากปฏิบัติงานในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิของรัฐ ควรมีความรู้
ความเข้าใจการพยาบาลในรูปแบบคลินิกต่าง ๆ เช่น nursing clinic, home health care และ nursing home เป็นต้น
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชากรในชุมชน
การฝึกทักษะด้านการพยาบาลที่ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์น�ำการปฏิบัติ

การศึกษาในรายวิชาภาคปฏิบัติควรปรับรูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน
จากให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลตาม procedure ต่าง ๆ มากกว่าฝึกการคิดวิเคราะห์จากการสังเกตการปฏิบัติในคลินิก
เป็ น การสอนตามปั ญ หาสุ ข ภาพในปั จ จุ บั น และมี ทั ก ษะทางการพยาบาลในการดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนส่ ว นใหญ่
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์น�ำการปฏิบัติ เริ่มจากการสอนให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือการด�ำรงชีวิต
ของคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เพิ่มชั่วโมงการทดลองปฏิบัติ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากในปัจจุบันประเด็นของสิทธิผู้ป่วยท�ำให้การศึกษาอบรมโดยใช้
ผู้ป่วยจริงต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น การฝึกทักษะการพยาบาลต่าง ๆ ควรมีการฝึกในห้องปฏิบัติการให้มากขึ้นก่อน
การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ด้วยการฝึกทักษะการพยาบาลที่จ�ำเป็นในสถานการณ์จ�ำลอง (Case scenario) ให้เกิดความมั่นใจ
และมีความพร้อม แล้วจึงฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงจนสามารถปฏิบัติการพยาบาลที่จ�ำเป็นได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ
ผู้ป่วยมีความปลอดภัย เพื่อท�ำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการฝึกประสบการณ์จริงทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน นอกจากนี้
ควรมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
การปรับบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน (facilitator)

ในปัจจุบันทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สามารถ
จัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน (blended learning) มีทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียน (on site learning)
และผ่านสื่อดิจิทัลได้ (online learning) โดยผู้สอนควรปรับบทบาทเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือสนับสนุน (facilitator) ให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แต่ควรสอนให้นักศึกษาใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการท�ำงานมากขึ้น
ทั้งนี้ สภาการพยาบาลเชื่อว่าการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตส�ำหรับสังคมปกติวิถีใหม่นี้ที่สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมนี้ จะช่วยให้ผลิตพยาบาลบัณฑิตใหม่ ที่มีสมรรถนะด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่สังคมต้องการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพการพยาบาลต่อไป ...u
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.
สมาชิกถามมา..
สภาตอบ

ถาม: อบรมแล้วหน่วยคะแนนไม่เข้า เช็คหน่วยคะแนน
ทั้ง 2 เว็บแล้วคะแนนไม่เท่ากัน เป็นเพราะอะไร ถ้าเรา
อยากเช็คหน่วยคะแนนต้องท�ำอย่างไรคะ
ตอบ:

ด้วยสภาการพยาบาล ได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาล
เพื่อให้การบริหารจัดการ และการบริการแก่สมาชิกมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน
ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ในปี 2562 เป็นต้นมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ด�ำเนินการ
ให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ที่สภาการพยาบาลรับรองให้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ยื่นขอรับ รองโครงการ/กิ จ กรรมการศึ กษาต่ อเนื่ อง และบั น ทึ ก
หน่วยคะแนนให้กับสมาชิกที่เข้ารับการอบรม ได้ตรวจสอบหน่วยคะแนนให้เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง ครบถ้วน

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จึงต้องมีการปรับย้ายฐานข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่

1. ส� ำ หรั บ สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน ในการ บั น ทึ ก หน่ ว ยคะแนนโครงการ/
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผ่านการรับรอง
2. การตรวจสอบหน่วยคะแนนของสมาชิก
จากเดิ ม เว็ บ ไซต์ www.cnethai.org Login: เลขที่ ส มาชิ ก Password: เลขที่
บัตรประชาชน 13 หลัก เป็น เว็บไซต์ www.tnmc.or.th (เว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก)
https://services.tnmc.or.th/

วิธีการตรวจสอบหน่วยคะแนน

1. เข้าเว็บไซต์ www.tnmc.or.th เลือก เว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก
2. หน้าจอ Login to your account กรอก E-mail และ Password ที่สมาชิกได้ท�ำการ
ลงทะเบียนไว้
3. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลส่วนตัว เลือก ตรวจสอบหน่วยคะแนน
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ธนาคาร
ความดี

ชื่อ :
ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ วรภัฎ
ต�ำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ชื่อ :
พว.พิชชาพร ด้วงชนะ
ต�ำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลพระนารายณ์
จังหวัดลพบุรี

ชื่อ :
พว.ณัฐพร ฉิ่งแก้ว
ต�ำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลพระนารายณ์
จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 พว.พิชชาพร ด้วงชนะ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
พว.ณัฐพร ฉิ่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพระนารายณ์จังหวัดลพบุรี และ ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ วรภัฎ พยาบาลวิชาชีพ
จากโรงพยาบาลอานันทมหิดล ต่างคนต่างเข้าไปใช้บริการที่ห้างโรบินสัน จังหวัดลพบุรี ขณะที่ใช้บริการภายในห้างได้ยินเสียง
คนตะโกนว่า “มีโจรปล้นร้านทอง” พบว่าเกิดเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและชิงทรัพย์ ภายในร้านทองออโรร่า ห้างโรบินสัน จ.ลพบุรี
มี ม ารดาอุ ้ ม บุ ต รอายุ ป ระมาณ 2 ปี ซึ่ ง ถู ก ยิ ง บริ เ วณศี ร ษะและมี เ ลื อ ดออกมาก วิ่ ง มาขอความช่ ว ยเหลื อ พว.ณั ฐ พร จาก
รพ.พระนารายณ์ ได้โทร 1669 เพื่อเรียกรถพยาบาล พร้อมทั้งให้การพยาบาลช่วยเหลือเด็กที่ถูกยิงบริเวณศีรษะ

จากนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบ พยาบาลทั้ง 3 คน ได้ไปเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในบริเวณร้านทองทันที ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ พว.พิชชาพร
และ พว.ณัฐพร ได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์และอาการผู้บาดเจ็บ พบพนักงานร้านทองเสียชีวิตแล้ว 1 คน ลูกค้าถูกยิงบริเวณท้อง
2 คน พนักงานร้านทองที่ถูกยิงบริเวณหน้าอกข้างขวา ใต้กระดูกไหปลาร้า และที่ต้นขา พบมี Active bleed รุนแรง จึงท�ำการ stop bleed
อยู่เป็นเวลานานประมาณ 10 นาที เมื่อรถมูลนิธิกู้ชีพมาถึง ได้วัดค่าออกซิเจนในเลือดพร้อมทั้งให้ออกซิเจน จากนั้นจึงน�ำส่งผู้บาดเจ็บ
ไปยังโรงพยาบาลพระนาราย์มหาราช จังหวัดลพบุรี เข้ารับการผ่าตัดและรักษาที่หอผู้ป่วยหนัก ทีมแพทย์และพยาบาลประเมิน
อาการแล้วเห็นควรส่งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จากเหตุการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า พยาบาลทั้ง 3 คน ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยจิตวิญญาณของพยาบาลวิชาชีพอย่างแท้จริง
...อ่านต่อหน้า 12
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ธนาคาร
ความดี
(ต่อ)
การตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ วรภัฎ จากโรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อเกิดเหตุการณ์
ดิฉันประเมินสถานการณ์ความรุนแรง และจัดการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บของคน
เพิ่มขึ้นโดยการพาผู้ที่อยู่ใกล้ตัวหลบเลี่ยงสถานการณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมได้และเสี่ยง
อันตราย เมื่อสถานการณ์สงบลงจึงคัดแยกผู้ป่วยตามหลัก triage และพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงสีแดงก่อนเป็นหลัก หลังประเมินอาการผู้ป่วย
พบว่าการปฐมพยาบาลที่ส�ำคัญที่สุดในเวลานั้นคือการห้ามเลือดผู้ป่วยโดยตระหนัก
เพียงว่าพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ในยามวิกฤตจึงไม่ควรทอดทิ้งผู้ป่วยไว้
ควรพยายามท�ำอย่างเต็มความสามารถดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะ
พว.พิชชาพร ด้วงชนะ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
ให้การพยาบาลแบบองค์รวมที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลหลักฐานเชิงประจักษ์จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และค�ำนึง
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
พว.ณัฐพร ฉิ่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
พยาบาลได้ตัดสินใจเชิงจริยธรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล คือการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดหลักรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการการ
พยาบาลและบริการสุขภาพ ด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ และค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ได้รับบาดเจ็บ ...u
เรื่องที่พยาบาลต้องรู ้:
ประเด็นทางกฎหมายและการประกอบวิชาชีพ (ต่อ)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยว่า การกระท�ำ
ดังกล่าวที่พยาบาลวิชาชีพได้ท�ำการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความ
ในส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน เป็นการท�ำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารและใช้
เอกสารปลอม อันเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 4 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมด�ำรงตนให้สมควรในสังคมโดย
ธรรม และเคารพต่ อ กฎหมายของบ้ า นเมื อ ง” และข้ อ 6
“ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท�ำการใด ๆ อันอาจ
เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ” วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
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ให้ ล งโทษพั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลของ
พยาบาลวิ ช าชี พ มี ก� ำ หนดระยะเวลาหนึ่ ง ปี อาศั ย อ� ำ นาจ
ตามมาตรา 41 วรรคสาม (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ด้วยเห็นว่าพยาบาล
วิชาชีพได้ท�ำการแก้ไข ปลอมแปลงข้อความในส�ำเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และน�ำไปใช้รวม 2 ครั้ง ถือเป็นการกระท�ำ
ต่างกรรมต่างวาระ แม้จะให้การรับสารภาพแต่เพราะด้วยจ�ำนน
ต่อหลักฐาน เห็นควรลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทั้ง 2 กรรม กรรมละหกเดือน รวมลงโทษพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ มีก�ำหนดระยะเวลาหนึ่งปี
และให้แจ้งความด�ำเนินคดีทางอาญากับพยาบาลวิชาชีพ
ฐานปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอม ...u
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน
ความเป็นมา
สภาการพยาบาล มี น โยบายพั ฒ นาระบบการพยาบาล
เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน ตามพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพในชุมชนและสามารถเสริมระบบการท�ำงานของภาครัฐ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ จึงมีค�ำสั่ง
สภาการพยาบาล ที่ 88/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานโครงการ
พัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้ง
ศู น ย์ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชนต้ น แบบ ที่ เ สริ ม สร้ า งกลไกที่ จ� ำ เป็ น
ในการจัดบริการสุขภาพ และสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพ แก่ชุมชน
เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2562 รศ. ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบ
ศู น ย์ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชน สภาการพยาบาลโดยความร่ ว มมื อ
ของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย และเทศบาลนครแหลมฉบัง โครงการดังกล่าวเริ่ม
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
บริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
โดยทีมการพยาบาลทักษะผสมผสาน มุ่งติดตามประเมินผลลัพธ์
ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความส�ำเร็จและปัจจัยที่ควรพัฒนาในการ
พั ฒ นาระบบบริ ก ารพยาบาล เพื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอการขยายศู น ย์
บริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนต่อไป โดยได้รับเกียรติ
จาก นางจิ น ดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบั ง และ
นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้การ
ต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ที่ ม า จดหมายข่ า วสภาการพยาบาล ปี ที่ 21 ฉบั บ ที่ 4
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 หน้า 9
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การประชุมเพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การผลิตบุคลากรพยาบาล
ของสภาการพยาบาล
ความเป็นมา
ตามที่ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนากลไกการจัดการและขับเคลื่อนเครือข่าย
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ภายใต้
การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมภาคีเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 7 จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผนึกพลังภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและ
เครือข่ายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืน” ระหว่าง
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะ
กรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส�ำหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2561-2570) ได้มีหนังสือเชิญ
นายกสภาการพยาบาล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่าง
ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ ใ ช้ บุ ค ลากรสุ ข ภาพ ขอนแก่ น โมเดล: คนขอนแก่ น
ไม่ทอดทิ้งกัน”
จากการประชุ ม คณะกรรมการก� ำ กั บ นโยบายและบริ ห าร
สภาการพยาบาลวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ร่วมกับ
คณะกรรมการโครงการพั ฒ นาพยาบาลผู ้ จั ด การระบบสุ ข ภาพ
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ที่ประชุมมีมติเห็นควรเข้าร่วม
การเสวนาในฐานะองค์ ก รวิ ช าชี พ โดยมอบหมายอุ ป นายกสภา
การพยาบาลคนที่ 1 เป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มการเสวนา และเพื่ อ
ความชั ด เจนในการก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาวิ ช าชี พ และแผน
การผลิตพยาบาล จึงก�ำหนดให้มีการประชุมเพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์
การผลิตบุคลากรพยาบาลของสภาการพยาบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม
2562 เวลา 10.00-14.00 น. เพื่อเตรียมข้อมูลส�ำหรับการเข้าร่วม
เสวนาฯ โดยที่ประชุมพิจารณาภูมิหลัง ของโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ
ชุมชนของจังหวัดขอนแก่น โครงการ “ขอนแก่นน่าอยู่ที่สุดในโลก”
นโยบายของสภาการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ชุมชน และการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุ เกณฑ์อัตราก�ำลัง
บุคลากรพยาบาลขั้นต�่ำในหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ที่สภาการพยาบาลเตรียมประกาศใช้ ข้อมูลการคาดคะเนจ�ำนวน
พยาบาลที่ปฏิบัติงาน คิดรวมถึงจ�ำนวนพยาบาลที่สูญเสีย พยาบาล
จบใหม่และพยาบาลหลังเกษียณที่รับกลับมาท�ำงาน ข้อมูลจ�ำนวน
เตียงและอัตราการครองเตียง ท�ำให้สามารถระบุจ�ำนวนพยาบาล
ที่ต้องการในภาพรวมของประเทศ และเฉพาะเขตบริการสุขภาพที่ 7
ที่จะจัดท�ำโครงการขอนแก่นโมเดลนี้
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การประชุมวิชาการ “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน
การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล ครั้งที่ 4”
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ
อาคารเรี ย นรวมชั้ น 3 โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่
สมาชิกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ได้จัดการประชุมวิชาการ
เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุง
ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 4” โดยมี
รศ. พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและ
ประธานคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
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ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว
อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พยาบาล
กับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ เมื่อพยาบาล
เผชิญกับการจัดการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติตาม
หน้าที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 328 คน
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การประชุมกรรมการสภาการพยาบาล
รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร. ทัศนา
บุญทอง ที่ประชุมมีมติต่อรายงานการด�ำเนินงานด้านจริยธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อนุมัติโครงการต่าง ๆ
ให้การรับรองสถาบันการศึกษา ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) นิยาม
อาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของนิยามอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพยาบาล
และให้ ค วามเห็ น ชอบการก� ำ หนดสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง
จ�ำนวน 10 สาขา ที่สอดคล้องกับนิยามอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของพยาบาล เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ แนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ด้ า นการให้ ย าระงั บ ความรู ้ สึ ก ในโอกาสนี้ สภาการพยาบาล
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับรางวัลในโอกาส
ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ดร.ธี ร พร สถิ ร อั ง กู ร ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น รั ก ษาการ
ในต�ำแหน่งที่ปรึกษาพยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข,
นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการกองการ
พยาบาล, รศ. ดร.เรณู พุกบุญมี ในโอกาสได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น
ประจ�ำปี 2562 ประเภทสรรหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต, ดร.จงกลณี จันทรศิริ ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ�ำปี 2562
สาขาการพยาบาลในสถานบริการ, นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ�ำปี 2562 สาขาการพยาบาลในชุมชน
รวมทั้ง ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ�ำปี 2562
สาขาผู้น�ำการพยาบาลระดับนโยบายและ รศ. ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจ�ำปี 2562 สาขาการพยาบาลในชุมชน

ของผู้ปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสูง (Advanced Practice Nurse)
ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการที่ปรึกษาสภา
การพยาบาล ผู้บุกเบิกเรื่อง APN ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายก
สภาการพยาบาลคนที่ 2 รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาพยาบาลวิชาชีพ
ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข รศ. ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการ
สภาการพยาบาลและประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ตลอดจนกรรมการสภา
การพยาบาลที่สนใจร่วมรับฟังปัญหา พร้อมอธิบายแนวทางในการ
ด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล ในการพัฒนาสมรรนะของพยาบาล
วิ ช าชี พ สู ่ APN โดยนายกสภาการพยาบาลได้ เ น้ น ย�้ ำ ว่ า APN
ต้องท�ำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ
ในบทบาทของ APN ส�ำหรับการต่อสู้ประเด็นความก้าวหน้านั้น
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาศัยความร่วมมือกันของสภาการพยาบาล
โดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สมาคม
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง (ประเทศไทย) กองการพยาบาล
ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานกับ ก.พ. ในการผลักดัน
ให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป
วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง คณะบดี ผู ้ แ ทนจาก Indonesian National Nurses
Association (INNA) West Java Province ประเทศ
อินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รศ. ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก
สภาการพยาบาล คนที่ 1 และ รศ. ดร.อรัญญา เชาวลิต ประธาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู ้ แ ทนจาก Indonesian
National Nurses Association (INNA) West Java Province
ประเทศอินโดนีเซีย จ�ำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การด�ำเนินงาน
และการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย สภาการพยาบาล ในการนี้
รศ. ดร.อรั ญ ญา เชาวลิ ต ประธานคณะกรรมการฯ และ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ผศ. ดร.ทัศนีย์ นะแส เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร
เรื่อง ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุ ข เข้ า พบ ทวีลาภ สภาการพยาบาล
นายกสภาการพยาบาล
เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เรื่อง การศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ตั ว แทนชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ก่
นางภรณพรรษสร พุฒิวิชัยดิษฐ์ นางเยาวภา พรเวียง นางโสภา ไชยแก้ว สภาการพยาบาล รศ. ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภา
นางไพรินทร์ สมบัติ เข้าพบ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภา การพยาบาล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์
การพยาบาล เพื่อหารือในประเด็นการท�ำงานและความก้าวหน้า
...อ่านต่อหน้า 14
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จดหมายเหตุสภาการพยาบาล (ต่อ)

และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ และ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
จ�ำนวนทั้งสิ้น 172 คน ที่เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลพร้อมกัน
เพื่ อ สร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจถึง ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่
ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาล
ต่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ และ
กระบวนการสอบขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ขอใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพ อีกทั้งมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล
หลังส�ำเร็จการศึกษา
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

1. เรื่อง การศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
		 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำนักศึกษา
พยาบาลจาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน, Kyushu University
ประเทศญี่ปุ่น และ PAPRSB Institute of Health Sciences,
University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 14 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
และบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ. ดร.อรพรรณ โตสิง ห์ เป็นวิท ยากรบรรยาย ในหัว ข้อ
“บทบาทและหน้ า ที่ ข องสภาการพยาบาลในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากร
พยาบาล” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
2. เรื่อง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับคณาจารย์
จาก Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น
		 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภา
การพยาบาล รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษากรรมการสภา
การพยาบาล และ รศ. ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภา
การพยาบาล ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kitaoka Kazuyo, Dean of
Department of Nursing , Faculty of Health Science และ
Ms. Kishimoto Masako, Senior Advisor จาก Komatsu University
ประเทศญี่ ปุ ่ น ในโอกาสเยี่ ย มชมสภาการพยาบาล ในการนี้
รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ. ดร.อรพรรณ
โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย
ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

1. การศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
		 รศ. ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล
เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จ�ำนวนทั้งสิ้น
136 คน ที่เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามโครงการ “เปิด
โลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศไทย สู่การเป็น
พยาบาลมืออาชีพ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจ
ของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุ ง ครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ขอใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
และภาคภูมิใจในวิชาชีพ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การประชุมวิชาการ “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน:
การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล ครั้งที่ 5”
คณะอนุ ก รรมการผดุ ง ความเป็ น ธรรมแก่ ส มาชิ ก สภาการ
พยาบาล สภาการพยาบาล ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรม
วิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ณ ห้ อ งประชุ ม ฝ้ า ยค� ำ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ล� ำ ปาง
จั ง หวั ด ล� ำ ปาง โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.พรจั น ทร์ สุ ว รรณชาต
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและประธานคณะอนุกรรมการ
ผดุงความเป็นธรรมฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ดังนี้ พลตรีหญิงเบญจมาศ บุญรับพายัพ พลเรือตรีหญิงศรีศุภรณ์
รุธิรวัฒน์ พันต�ำรวจเอกหญิงฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์ นางสาวปิยนุช
ประทีปทัศน์ นางสาวอัมภา ศรารัชต์ นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
นางอัจฉรา คงกิตติมากุล และนางดวงเดือน บุญญศาสตร์ พัน ธุ ์
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้กฎหมายและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์
ที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นโดยผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร เมื่ อ พยาบาลเผชิ ญ กั บ การจั ด การ
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติตามหน้าที่ มีผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุม 329 คน
ส�ำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
ความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถ
ให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบวิชาชีพ
รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางการน� ำ ความรู ้ จากการถอดบทเรี ย น
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา ...u
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
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วัตถุประสงค์

ก�ำหนดออก
การเผยแพร่
บรรณาธิการ
ผู้จัดการ
บรรณาธิการผู้ช่วย
ผู้พิมพ์ - ผู้โฆษณา
กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
พิมพ์ที่
จ�ำนวนพิมพ์

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก
ทุก 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ประจ�ำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  มีนาคม - เมษายน  พฤษภาคม - มิถุนายน
กรกฎาคม - สิงหาคม  กันยายน - ตุลาคม  พฤศจิกายน - ธันวาคม
1. อภินันทนาการให้แก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ที่มีบัตรประจ�ำตัวที่ไม่หมดอายุ
2. เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบัติงานทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์
นางประภัสสร พงษ์พันธุ์พิศาล รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ
นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา นางอภิญญา วัฒนธงชัย
สภาการพยาบาล
บริษัท ส�ำนักพิมพ์สื่อตะวัน จ�ำกัด
200,000 ฉบับ
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กรุณาน�ำส่ง

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
เลขที่ใบอนุญาต 71/2552
ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งตีพิมพ์
เหตุขัดข้องที่น�ำจ่ายผู้รับไม่ได้









1. จ่าหน้าซองไม่ชัด
2. ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับตามก�ำหนด
6. เลิกกิจการ
7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
8. อื่นๆ

ลงชื่อ.............................................

