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ค�ำน�ำ
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล
แก่สมาชิกสภาการพยาบาล หน่วยงาน และผู้สนใจได้รับทราบและสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ สภาการพยาบาล
จึงได้รวบรวม และจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานในแต่ละรอบปีของสภาการพยาบาลมาอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้มีกิจกรรมส�ำคัญคือการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตัง้ กรรมการ
สภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อท�ำหน้าที่ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล ให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ผลการด�ำเนินการได้นำ� เสนอไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว กิจกรรมที่ส�ำคัญอีก
เรื่องหนึ่งคือการจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาลเรื่อง”สภาการพยาบาลกับภารกิจที่กฎหมายก�ำหนด”
เพื่อให้กรรมการสภาการพยาบาลชุดใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมกันก�ำหนดทิศทางในการบริหารกิจการของสภาการพยาบาลให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งต่อภารกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุด
เก่าที่เพิ่งหมดวาระลงถึงกรรมการสภาการพยาบาลชุดปัจจุบัน
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑  ฉบับนี้สภาการพยาบาลได้น�ำเสนอข้อมูลของสภาการพยาบาล  แผนงาน และสรุป
การด�ำเนินงานของสภาการพยาบาลใน ๕ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพ และการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพือ่ ความเป็นเลิศ
การด�ำเนินงานของสภาการพยาบาลในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ ส�ำเร็จลุลว่ งด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือร่วมใจ
อย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งคณะ
อนุกรรมการ คณะท�ำงาน  ผู้บริหารส�ำนักงานสภาการพยาบาล  เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล  และผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทกุ คน ทีร่ ว่ มกันปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเข้มแข็ง ทุม่ เททัง้ แรงกายแรงใจและสติปญ
ั ญา ตลอดปี
พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ส�ำคัญคือสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

สารบัญ

หน้า
ค�ำน�ำ
๓
รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๕
รานนามกรรมการที่ปรึกษา  วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๘
รายนามผู้บริหารส�ำนักงานสภาการพยาบาล
๙
รายนามที่ปรึกษาประจ�ำสภาการพยาบาล
๑๐
ส่วนที่ ๑ สภาการพยาบาล
๑๑
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อ�ำนาจหน้าที่ วัตถุประสงค์
๑๓
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
๑๔
โครงสร้างการบริหารงานของสภาการพยาบาล
๑๕
แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
๑๙
แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๑
๒๑
ส่วนที่ ๒ ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ๒๕๖๑  
๒๕
สรุปการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๒๖
การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
๒๖
การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายและจริยธรรม
๓๑
การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
๓๔
การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๓๕
การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓๗
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
๔๐
สรุปการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๔๑
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
๔๑
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
๔๖
การจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล แถลงการณ์ และการบันทึก
๔๘    
ข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ
สรุปการด�ำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕๕
มาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕๕
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
๖๓
การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๖๕
งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๖๗
		การสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั /ิ วุฒบิ ตั ร แสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๖๙
สรุปการด�ำเนินงานด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
๗๓
ประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
๗๓
การจัดท�ำวารสาร จดหมายข่าว และหนังสือ
๘๗
ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ
๙๒
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
๙๙
สรุปการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
๑๐๑
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์
๑๐๑
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๐๒
การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์
๑๐๔
การบริหารจัดการประชุม
๑๐๕
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล  
๑๐๙     
รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑
๑๑๓
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รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

รศ. ดร.ศิริอร สินธุ
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ ๑                          

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ. ดร.เรณู พุกบุญมี
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ ๒

รศ. ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

รศ. ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  
เหรัญญิกสภาการพยาบาล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.ปัทมา  ทองสม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางประหยัด  พึ่งทิม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวประหยัด ประภาพรหม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ. ภาวิดา พุทธิขันธ์
ผู้แทนสภากาชาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิง
ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาอากาศเอกหญิง
ผศ. ดร. วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางฉัตรปวีณ์ รัตนสิริจิรเดช
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล
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รศ. ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
(ทบวงมหาวิทยาลัย)
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น     
กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการสภาการพยาบาล

ศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
(ทบวงมหาวิทยาลัย)
กรรมการสภาการพยาบาล   

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
(ทบวงมหาวิทยาลัย)
กรรมการสภาการพยาบาล

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
กรรมการสภาการพยาบาล

นางกันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล      
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.จงกลณี จันทรศิริ      
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
(ทบวงมหาวิทยาลัย)

นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์
กรรมการสภาการพยาบาล

นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์       
กรรมการสภาการพยาบาล   

รศ. ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์          
กรรมการสภาการพยาบาล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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รายนามกรรมการที่ปรึกษา วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

รศ. ดร.สายหยุด นิยมวิภาต
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ     
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

ดร.ดวงวดี สังโขบล
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

ศ.เกียรติคุณ
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล  
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

รศ. พรจันทร์ สุวรรณชาต  
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

ศ.เกียรติคุณ
ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

รศ. ดร.พูลสุข หิงคานนท์
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
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ดร.กฤษดา แสวงดี   
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
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รายนามผู้บริหารส�ำนักงานสภาการพยาบาล

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์   
เลขาธิการสภาการพยาบาล

รศ. ดร.เรณู พุกบุญมี
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ.ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ. กัลยา นาคเพ็ชร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางนวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา       
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์    
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล  

รศ. สุปราณี   อัทธเสรี
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางพิชชุดา วิรัชพินทุ
หัวหน้าสำ�นักงานฯ

นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์
รองหัวหน้าสำ�นักงานฯ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

9

Annual Report 2018
Thailand Nursing and Midwifery Council

รายนามที่ปรึกษาประจ�ำสภาการพยาบาล

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ. ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ      
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ
โครงการเฉพาะกิจ
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รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา     
ที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

รศ.อรพินธ์ เจริญผล
ที่ปรึกษาด้านสอบความรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

ผศ. ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์      

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
ประธานผู้บริหารวิทยาลัย
พยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ ๑

สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำ�นาจหน้าที่ วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
แผนปฏิบัติงานประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้น�ำสังคม
ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ
๑. คุ้มครองผู้บริโภคจากบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒.  พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผู้ให้บริการและระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และภาวะผู้น�ำแก่มวลสมาชิก
๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพือ่ ประโยชน์ในการให้บริการการพยาบาล การผดุงครรภ์
		
และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ

อ�ำนาจหน้าที่
๑. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒. สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันการศึกษาที่จะท�ำการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
๔. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส�ำหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะท�ำการสอนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส�ำหรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบัน
การศึกษาที่จะท�ำการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๖. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำ� การสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕)
๗. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของสถาบันต่าง ๆ
๘. ออกหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รเกีย่ วกับความรูห้ รือความช�ำนาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒอิ นื่ ในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
๙. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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วัตถุประสงค์
๑. ควบคุมความประพฤติของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒. ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
๔. ช่วยเหลือ แนะน�ำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล
การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
๕. ให้คำ� ปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกีย่ วกับปัญหาการพยาบาล  การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
๖. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ประเทศไทย
๗. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลด�ำเนินกิจการโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ ประกอบด้วยผูแ้ ทนกระทรวง
สาธารณสุขห้าคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัยสี่คน
(ปัจจุบนั เป็นกระทรวงศึกษาธิการ)  ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานครหนึง่ คน  ผูแ้ ทนสภากาชาดไทยหนึง่ คน  นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีก
สิบหกคนซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ   
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
จำ�นวน ๓๓ คน

กรรมการจากการเป็นผู้แทนหน่วยงาน
จำ�นวน ๑๖ คน
- ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ๕ คน
- ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
๓ คน
- ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑ คน
- ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
๔ คน
(ปัจจุบันเป็นกระทรวงศึกษาธิการ)
- ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๑ คน
- ผู้แทนสภากาชาดไทย
๑ คน
- นายกสมาคมพยาบาลแห่ง
๑ คน
ประเทศไทยฯ
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เลขาธิการสภาการพยาบาล
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการจากการเลือกตั้ง
ของสมาชิก
จำ�นวน ๑๖ คน
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โครงสร้างการบริหารงานของสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ในการประชุม ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๗  เมือ่ วันที่ ๑๐  ตุลาคม
๒๕๕๗ ได้ออกระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการบริหารงานของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
แบ่งการบริหารงานของสภาการพยาบาล เป็นดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารกลาง
๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ
๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม
๗. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
๙. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. ฝ่ายบริหารกลาง ประกอบด้วย

๑.๑ งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
๑.๒ งานทรัพยากรบุคคล
๑.๓ งานการประชุม
๑.๔ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต
๑.๕ งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
๑.๖ งานนโยบายและแผนงาน
มีหน้าที่
๑) บริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ  ในส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
๒) สนับสนุนการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ที่
ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
๓) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
๔) บริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล

๒.  ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่

ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชด�ำริ/นโยบายระดับสูง
งานหนังสือ/จดหมายข่าว/งานพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ งานมูลนิธสิ ภาการพยาบาล และงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

๓.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่
๑)
๒)
๓)

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ด�ำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
๑)
๒)
๓)

รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

    ๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พัฒนา CNPG  (Clinical Nursing Practice Guidelines)
พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำ� ทางการพยาบาล
งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด

       ๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม  มีหน้าที่
๑)
๒)
๓)
๔)

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอ�ำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
ควบคุมความประพฤติของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
ด�ำเนินการด้านนิติกรรม สัญญา และคดีพิพาท

๗. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่
๑)
๒)
๓)

บริหารจัดการการสอบและประเมินความรูค้ วามสามารถของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์
ด�ำเนินการขึน้ ทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล ส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย

การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
๑) เป็นศูนย์ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล
๒) ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
๓) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๔) ตรวจสอบและรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๕) ก�ำหนดหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
๖) จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
๗) ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
๘) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๙) เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
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๑๐) ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑) รายงานการด�ำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการพยาบาล
๑๒) เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

๙. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่
๑)
๒)

พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
งานคุ้มครองผู้บริโภค

๑๐.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
๑)
๒)
๓)

ด�ำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย
บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สนับสนุนเทคโนโลยีและบ�ำรุงรักษา  

๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ด�ำเนินการฝึกอบรมและสอบเพือ่ เป็นผูม้ คี วามรูห้ รือความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒) ก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓) ส่งเสริมการศึกษา  การบริการ  การวิจัยและความก้าวหน้าในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
๔) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมทางวิชาการส�ำหรับสมาชิกของวิทยาลัย สมาชิก
สภาการพยาบาล ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และผู้สนใจ
๕) เป็นศูนย์การติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและอื่น ๆ กับสถาบันการศึกษาพยาบาล สมาคม
หรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖) ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิกของวิทยาลัย
๗) ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของวิทยาลัยและสมาชิกพยาบาลสาขาวิชาอื่น ๆ ใน
ต่างประเทศ
๘) ออกบัตรประจ�ำตัวสมาชิก
๙) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑๐) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช�ำนาญเฉพาะทาง
และหนังสือแสดงวุฒอิ นื่ ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๑๑) เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็น
ประจ�ำทุกปี
๑๒) ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒.  คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่

ปฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ตามนโยบายของสภาการพยาบาลโดยประสานงานกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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•
•
•
•

ฝ่ายนิติการและ
การผดุงความเป็นธรรม
งานกฎหมาย
นิติกรรม สัญญา
ระเบียบข้อบังคับ
งานจริยธรรม/ผดุง
ความเป็นธรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์
ม.๘(๕)(๖)
• งานพัฒนาระบบการศึกษา
ต่อเนื่อง
• งานรับรองหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเครือข่าย
• งานบริการสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (MIS)
• งานสนับสนุนเทคโนโลยี
และบำ�รุงรักษา
•

•

•
•
•

•

ฝ่ายบริหารกลาง
งานบริหารทัว่ ไป (สารบรรณ,
พัสดุ, อาคาร, ยานพาหนะ)
งานทรัพยากรบุคคล
งานการประชุม
งานการเงินบัญชีและ
งบประมาณ
งานทะเบียนสมาชิกและ
ใบอนุญาต
งานนโยบายและแผน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการ
ปฏิบัติวิชาชีพและการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ม.๗(๒)
• งานพัฒนาและส่งเสริม
จริยธรรมการประกอบ
วิชาชีพ
• งานคุ้มครองผู้บริโภค

•
•
•
•
•

•

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ม.๗(๒)(๓)(๔)
งานพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
งานพัฒนา CNPG
งานพัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ
งานเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
งานผู้แทนสภาการพยาบาลประจำ�จังหวัด
งานพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารและผูน้ ำ�ทางการพยาบาล

ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาต
ม.๘(๑)
• งานพัฒนาระบบการสอบและ
ประเมินความรู้
• งานจัดการสอบ
• งานคลังข้อสอบ

ฝ่ายกิจการพิเศษ
• งานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• โครงการสนองพระราชดำ�ริ/นโยบายระดับสูง
• งานหนังสือ/จดหมายข่าว/งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
• มูลนิธิสภาการพยาบาล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ม.๗(๓)(๔)
• งานประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
• งานวิเทศสัมพันธ์
• งานพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
ม.๘(๑)(๒)(๘)

กรรมการสภาการพยาบาล

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ม.๘(๓)(๔)(๖)(๗)
• งานรับรองสถาบันการศึกษา
พยาบาล
• งานรับรองหลักสูตรสาขา
พยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
• ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
• ประเด็นปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
• พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.)

กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

โครงสร้างสภาการพยาบาล
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แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศ ก่อตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ โดยมีอำ� นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในการส่งเสริม ก�ำกับ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของประเทศ ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั การบริหาร และการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้มีความก้าวหน้ามีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และ
การสาธารณสุขของประเทศ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของสภาการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการทีก่ า้ วหน้าอยูต่ ลอดเวลา และการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ตลอดจนนโยบายการปฏิรปู ประเทศทัง้ ด้านสังคม สาธารณสุข และการศึกษา สภาการพยาบาลได้จดั ท�ำแผนพัฒนา
สภาการพยาบาลเพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และมาตรการในการด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการ
สภาการพยาบาลทีม่ วี าระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปีมาอย่างต่อเนือ่ ง เริม่ จากแผนพัฒนาสภาการพยาบาล ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
และฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ชุดใหม่วาระพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลได้มีด�ำริให้ปรับปรุง
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องยิง่ ขึน้ ตามบทบาทขององค์กรวิชาชีพทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ตามกฎหมาย คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ใน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
กรอบยุทธศาสตร์หลัก ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ย่อยรวมทั้งสิ้น ๑๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

กรอบยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ พัฒนานโยบายและควบคุมระบบการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒ พัฒนานโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนและก�ำกับระบบการจัดการศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกในการพัฒนาผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔ พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๕ พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ พัฒนาความก้าวหน้าและได้รับความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลนก�ำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์

กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ เร่งรัดพัฒนานโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ พัฒนากระบวนการด�ำเนินการทางด้านกฎหมายและจริยธรรม

กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพและการบริหารจัดการเพื่อความ
เป็นเลิศขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔

พัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ  
เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองพันธกิจของสภาการพยาบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ

กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และระบบ
สุขภาพของประเทศและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑   พัฒนานโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ เร่งรัดการเสนอกฎหมายส�ำคัญเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓ เร่งรัดพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศเพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ พัฒนาความเป็นสากลของสภาการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ความสัมพันธ์และการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ
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แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๑
๑. แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. เผยแพร่นโยบายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการ ๑.๑ ถ่ายทอดนโยบายจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วม ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๒ ติดตามผลการด�ำเนินงานองค์กรพยาบาลที่สอดคล้องกับนโยบาย
๒. สถานบริการพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาลมี ๒.๑ พัฒนาเครือ่ งมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในการปกปิด
ความลับของผู้ป่วย
กลไกจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒ พัฒนาและประเมินแนวปฏิบตั ิการพยาบาลในการปกปิดความลับ
ของผู้ป่วย
๒.๓ จัดท�ำชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริม
จริยธรรมในองค์กรพยาบาล”
๓.๑ จัดประชุมวิชาการเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๓๓ ปี สภาการพยาบาล
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีพฤติกรรม
เรื่องความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาลยุค Thailand 4.0
จริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรม
๓.๒ ประกวดผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาลและ “แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัด
การศึกษาพยาบาล
๔.๑ โครงการจัดท�ำหนังสือประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล
๔. มีคลังความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาล
๕. พัฒนากระบวนการด�ำเนินการทางกฎหมายและ ๕.๑ กลั่นกรองและพัฒนาการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จริยธรรม
ประกาศของสภาการพยาบาล
๕.๒ การสืบสวน - สอบสวน ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
๕.๓ โครงการจัดการประชุมชี้แจงสาระส�ำคัญของ(ร่าง)ข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการ
กล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมฯ
๕.๔ ด�ำเนินการด้านคดีความ
๕.๕ ด�ำเนินการด้านนิติกรรม สัญญา
๕.๖ การผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
๖. บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกระดับมี ๖.๑ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล (CNPG)
ของสภาการพยาบาล
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖.๒ จัดท�ำร่างมาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. .... และร่างมาตรฐานการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. ....
๖.๓ จัดท�ำคู่มือเกณฑ์การตรวจมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาต สถานพยาบาล ประเภทคลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
และคลินกิ เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับสถานบริการที่ไม่มีผู้ป่วยค้างคืน
๖.๔ ร่างกรอบแนวทางการก�ำหนดเงือ่ นไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ที่มีความคาบเกี่ยวกับวิชาชีพอื่น
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๒. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ ๑.๑ โครงการจัดท�ำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การผดุงครรภ์
๑.๒ โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
๒.๑ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ     
ทางการพยาบาล
สภาการพยาบาล
๒.๒ โครงการวิจยั บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลือ่ น
ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
๓. จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายการประกาศจุดยืนสภา ๓.๑ การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน สภาการพยาบาล
การพยาบาล
และการผลักดันเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
๔. จัดท�ำวารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ และงานวิจัย ๔.๑ การจัดท�ำวารสารสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๑
๔.๒ การจัดท�ำวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing
Research ประจ�ำปี ๒๕๖๑
๕. มีกฎหมายด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทเี่ กีย่ วข้อง ๕.๑ การทบทวนและแก้ไขกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
กับระบบบริการสุขภาพและการประกอบวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. มีโครงการด�ำเนินการร่วมกับภาคี/ องค์กรวิชาชีพทั้ง ๖.๑ การประชุม  และประสานความร่วมมือกับภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ในประเทศและระหว่างประเทศที่นำ� ไปสู่การพัฒนา ๖.๒ การประชุม  และประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
นโยบายสุขภาพและการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๖.๓ การประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการด�ำเนินโครงการพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
๖.๔ การน�ำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๗. มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ ๗.๑ การประชุมร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ

๓.  แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
๑. รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาลและ        
การผดุงครรภ์ทุกระดับ

กิจกรรม / โครงการ
๑.๑ การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(๑) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก
(๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๓ การพิจารณาให้การรับรองหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๑.๔  การสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๒. พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าผูป้ ระกอบวิชาชีพ ๑.๑ การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ การจัดท�ำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
๒.๓ (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา
(Post  Baccalaureate Residency Training Program) ๑๓ สาขา

22

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

Annual Report 2018
Thailand Nursing and Midwifery Council

เป้าหมาย

๒.๔
๒.๕

๓. ผูป้ ระกอบวิชาชีพมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิ ๓.๑
การพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๔. ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต

๔.๑

๕. พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ เพื่อการออกหนังสือ ๕.๑
อนุมัติ/วุฒิบัตร
๕.๒
๕.๓
๕.๔

กิจกรรม / โครงการ
การจัดประชุมวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ
เฉพาะสาขา
การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
(๑) การรับรองสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
(๒) การรับรองหลักสูตร / โครงการระยะสั้น
(๓) การจัดท�ำชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์
(๔) การจัดท�ำชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทาง
Internet Online
การสอบและประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ส�ำหรับผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจ�ำตัวสมาชิก
ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุบัตรประจ�ำตัวสมาชิก  และ
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
โครงการสอบความรู ้ เ พื่ อ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ แ สดงความรู ้ ค วาม
ช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การออกวุฒบิ ตั ร / หนังสืออนุมตั ิ แสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การเทียบวุฒปิ ริญญาเอกของหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับ
วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

๔. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล และสร้างภาพ ๑.๑ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส�ำคัญของวิชาชีพ
ลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล
การพยาบาล
๑.๒ การจัดพิธพี ระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจ�ำปี ๒๕๖๑
๑.๓ การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
๑.๔ โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาล
เพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
ประจ�ำปี พ.ศ ๒๕๖๑
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เป้าหมาย

๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘

กิจกรรม / โครงการ
การพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์วชิ าชีพและแหล่งศึกษาค้นคว้าเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
การจัดท�ำจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐
การจัดท�ำหนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท

๕. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
เป้าหมาย
๑. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใสเพื่อรองรับพันธกิจของสภาการพยาบาล

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘

๒. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสภาการพยาบาล
สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สงู สุด คุม้ ค่าและคุม้ ทุน
๓. การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความสมบูรณ์
ทันสมัย ถูกต้อง ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
4. การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และการเงินของ
สภาการพยาบาลมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

๒.๑
๓.๑
๓.๒
๔.๑
๔.๒
๔.๓
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กิจกรรม / โครงการ
การบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง บ�ำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
การจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาลเรื่อง
“สภาการพยาบาลกับภารกิจที่กฎหมายก�ำหนด”
จัดการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล  คณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงาน ของสภาการพยาบาล
การจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑
การจัดท�ำประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การซ่อมบ�ำรุงรักษาและพัฒนาอาคารนครินทรศรีและภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม
การจ้างท�ำระบบ Software และระบบ Database
การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT
การจัดท�ำแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๑
การบริหารจัดการด้านการเงินของสภาการพยาบาลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล

ส่วนที่ ๒

ผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี ๒๕๖๑

การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
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สรุปการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
การส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
จริยธรรมของวิชาชีพเป็นวัตถุประสงค์สำ� คัญอย่างหนึ่งของสภาการพยาบาล  โดยสภาการพยาบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะด้านจริยธรรมส�ำหรับบุคลากรทางการพยาบาล ครอบคลุมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ อาจารย์ และนักวิจัยทาง
การพยาบาล พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้านจริยธรรมของสถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล โดยมีการด�ำเนินการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. เผยแพร่นโยบายเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลได้รบั การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
		
กิจกรรมประกอบด้วย
๑.๑ ถ่ายทอดนโยบายจริยธรรม โดยการมีสว่ นร่วมในการประชุมวิชาการทางด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
ในวันครบรอบ ๓๓ ปี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑
๑.๒ จัดท�ำเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล เพื่อเผยแพร่นโยบายด้านจริยธรรม ประกอบด้วย
- นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
- นโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
				พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
๒. สนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมของสถานพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล
		 กิจกรรมประกอบด้วย
๒.๑ พัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในการปกปิดความลับของผู้ป่วย
๒.๒ พัฒนาและประเมินแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปกปิดความลับของผู้ป่วย
		
๒.๓ เขียนหนังสือเรือ่ งประเด็นจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม : กรณีศกึ ษาในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
๒.๔ จัดท�ำชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรพยาบาล”
๑) ส�ำรวจระบบและกลไกส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ     
				ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
๒) ศึกษาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริการพยาบาล และระบบ		
				กลไกสนับสนุนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
๓) การพัฒนาระบบกลไกในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
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๓. พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
		
กิจกรรมประกอบด้วย
๓.๑ จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๓ ปี สภาการพยาบาลเรื่อง “ความท้าทายทางจริยธรรม
ในการพยาบาล ยุค Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔
สภาการพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาล และอาจารย์พยาบาล มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ มีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และสามารถน�ำหลักการ
และแนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๑๐ คน จากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/เอกชน
จ�ำนวน ๑๒๙ คน โรงพยาบาลเหล่าทัพ/ต�ำรวจ ๓๖ คน โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ๗๕ คน โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์/กรมสุขภาพจิต/ส�ำนักการแพทย์ กทม. ๒๘ คน สถาบันการศึกษาพยาบาล ๓๓ คน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล/ข้าราชการบ�ำนาญ/อื่น ๆ ๙ คน  กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย
- พิธีมอบโล่รางวัลโครงการธนาคารความดี จ�ำนวน ๕๓ รางวัล
- พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
๑) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
๒) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล
- การบรรยาย
๑) เรื่องท้าทายความคิดก่อนการเรียนรู้จริยธรรมในยุค Thailand ๔.๐
๒) เรื่องค้นหาคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของผู้อื่น
๓) เรือ่ งพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมเสีย่ งทางจริยธรรมของพยาบาล: วิเคราะห์บนหลักการ		
					 และแนวคิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผู้ป่วย
๔) เรื่องประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจทางจริยธรรมทางการพยาบาล
- การอภิปราย
๑) ระบบและกลไกจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมกลุ่ม
๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้นหาคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของผู้อื่น
๒) การวิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการดูแล
ผู้ป่วย Thailand ๔.๐
๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยแต่ละวัย/ประเภท/สาขา
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๓.๒ โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญ ก�ำลังใจ
และสร้างคุณความดี ปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของการอุทิศตนเอง
เพื่อผู้อื่น โดยใช้ความรู้ในวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภา
การพยาบาล ได้มอบโล่ และเข็มสภาการพยาบาลให้พยาบาลผูบ้ ำ� เพ็ญความดี ในการประชุมวิชาการเรือ่ ง “ความท้าทาย
ทางจริยธรรมในการพยาบาลยุค Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น ๔ สภาการพยาบาล จ�ำนวน ๕๓ คน ได้แก่
			๑. นางสาวทัศนัย
สุดใจ
โรงพยาบาลนาเยีย
๒. นางสาวจิรา
ทองหนูนุ้ย
โรงพยาบาลป่าพะยอม
๓. นางสาวปิยดา
ศิริมณี
โรงพยาบาลเขื่องใน
๔. นางสาวเกศินี
ศรีเมือง
โรงพยาบาลพะเยา
๕. นางพรสวรรค์
ศิริสินเลิศ
โรงพยาบาลพุทธชินราช
๖. นางสาวนุสรี
นือเร็ง
โรงพยาบาลกาบัง
๗. นางสาวปนัดดา
ประสิทธิ์
โรงพยาบาลนางรอง
๘. นางกัลญา
แก้วก�ำเหนิด
โรงพยาบาลย่านตาขาว
๙. นางสาววราพร
งามเลิศ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
๑๐. นางรัญสิตาม์
ขัดทิศ
โรงพยาบาลล�ำพูน
๑๑. นางดนูนาถ
หวันเหล็ม
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๑๒. นางจิรัฏฐ์
ด�ำศรี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๑๓. นางสาวเบญจมาศ
เหลี่ยมรัตน์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๑๔. นางสาวทิพวัลย์
สมการดา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๑๕. นางสาวอาภาภรณ์
เมืองด้วง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๑๖. นายกิติพงษ์
จันทรพล
โรงพยาบาลสงขลา
๑๗. นางกัญญาณัฏฐ์
ใจวังโลก
โรงพยาบาลเชียงค�ำ 
๑๘. นางสาวศิวภรณ์
ช่วยบ�ำรุง
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๑๙. นางทิพวัลย์
จันทรโท
โรงพยาบาลขอนแก่น
๒๐. นางสาววัชราภรณ์
อุปทุม
โรงพยาบาลขอนแก่น
๒๑. นางสาวจุฬามณี
คุณวุฒิ
กองการพยาบาล
๒๒. นางนิตยา
สุภามา
โรงพยาบาลบ้านฝาง
๒๓. นางสาวอรอุมา
ธรรมวงษ์
โรงพยาบาลบ้านฝาง
๒๔. นางชนิสรา
จินดารัตน์
โรงพยาบาลปัตตานี
๒๕. นางสาวพจนีย์
ห้าหวา
โรงพยาบาลปัตตานี
๒๖. นางสาวดลจิต
รังวิจี
โรงพยาบาลล�ำพูน
๒๗. นางสาวสิริวรรณ
ประสงค์ผล
โรงพยาบาลหนองไผ่
๒๘. นางสาวเพียงขวัญ
เพิ่มพูล
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
๒๙. นายกิตติธัช
ไมตรีจิตต์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๓๐. นางพัชรี
เกษรบุญนาค
โรงพยาบาลสามพราน
๓๑. นางสาวเพ็ญรุ่ง
เกษรบุญนาค
โรงพยาบาลสามพราน
๓๒. นางสาวอทิตยา
วะเจดีย์
โรงพยาบาลกระบี่
๓๓. นางสาวจันจิรา
โบบทอง
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
๓๔. นางสาวฟารีดา
วามิง
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
๓๕. นางสาวสุพิชชา
หมั่นภักดี
โรงพยาบาลชุมพร
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		 ๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

นางสาวสุจิตตรา
นายวิทิต
นางสุภาพ
พ.ต.ต.หญิงยุวดี
พ.ต.ต.อภิสิทธิ์
พ.ต.ต.หญิงมณีรัตน์
พ.ต.ต.หญิงรัชฎาพร
พ.ต.ต.หญิงรัฐสุภา
นางสาวเปรมจิตร์
นางสาวพลอยนภัส
ร.ต.อ.หญิงสุนิสา

นาวาทอง
ภูยาธร
ศิริอังกุล
แตรประสิทธิ์
ตามสัตย์
ชัชวาลย์
บุญสนอง
ประทีปโชติกุล
จรจ�ำรัส
เหล่าศรีพร
ชาลีทา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลชนแดน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โรงพยาบาลต�ำรวจ
โรงพยาบาลต�ำรวจ
โรงพยาบาลต�ำรวจ
โรงพยาบาลต�ำรวจ
โรงพยาบาลต�ำรวจ
โรงพยาบาลรามค�ำแหง
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
ค่ายพญาลิไท กองก�ำกับการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
๔๗. พ.ต.ท.หญิงศิริพร
สีตะโสภา
โรงพยาบาลต�ำรวจ
๔๘. นางโสภา
อิสระณรงค์พันธ์
โรงพยาบาลน่าน
๔๙. นางสาวกมลวรรณ
ภัยปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ
๕๐. นางมาลี
สมรักษ์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๕๑. นายบัญชา
มณีคำ�
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๕๒. นางวิวรรธน์พร
ชื่นอยู่
ประกอบวิชาชีพอิสระ
๕๓. นางอ้อยทิพย์
คงซ้าย
โรงพยาบาลควนเนียง
		
๓.๓ มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีทางจริยธรรม โดยการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาล (good practice) จากการจัดประกวดในหัวข้อ “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล (good practice)” โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร
ให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล ๓๐ หน่วยงาน ในการประชุมวิชาการเรือ่ ง “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค
Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔  สภาการพยาบาล ได้แก่
			รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล
๑. งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๒. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๓. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
		 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร
๑. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๒. หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ๓ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๓. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๔. งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๕. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๖. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๗. งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน (หน่วยผ่าตัดเล็ก) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๘. หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๙. หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๐. หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๑. หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๓ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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๑๒. หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๓. หอผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายไขกระดูกฯ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๔. หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๕. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๖. หอผู้ป่วยวิกฤตบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๗. งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๘. หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๙. งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๒๐. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
๒๑. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๒๒. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลห้วยยอด
๒๓. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
๒๔. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕. วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ
			รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
			๑. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลล�ำพูน
๒. สถาบันประสาทวิทยา
๓.๔ มอบรางวัลแนวปฏิบตั ทิ ดี่ จี ากการประกวดในหัวข้อ “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริการพยาบาล/การจัดการศึกษา” โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้มอบโล่
และเกียรติบตั รให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล ๕ หน่วยงาน ในการประชุมวิชาการเรือ่ ง“ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล
ยุค Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔  สภาการพยาบาล ได้แก่
			รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล
๑. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๒. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
		 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร
๑. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
			รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
๒. โรงพยาบาลหลังสวน
๔. การก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล
มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาล เพือ่ วางแผนการท�ำงาน/โครงการ ทุกกิจกรรม
ก�ำกับติดตามให้มีการด�ำเนินงานตามมาตรการทุกโครงการ/กิจกรรม ตลอดปี จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
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การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายและจริยธรรม
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีอ�ำนาจ หน้าที่ วัตถุประสงค์ชัดเจนในการดูแลส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ประพฤติตนให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
ก�ำหนด ปรับปรุง และให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งด�ำเนินการด้านผดุงความเป็นธรรม
ให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ออกประกาศ และค�ำสั่งสภาการพยาบาล
		
ประกอบด้วย
		
๑.๑ ข้อบังคับสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๔ เรื่อง
๑) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
๔) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือ
กล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
		
๑.๒ ออกระเบียบสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๒  เรื่อง  ประกอบด้วย
๑) ระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑
		
๑.๓ ออกประกาศสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๒๒ เรื่อง  ประกอบด้วย
			 ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ-ผลการสอบ
๑) ผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๒) การก�ำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบและค่าใช้จ่ายอื่น
๓) ก�ำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)
๔) ผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๕) ก�ำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
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๖) ก�ำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล    
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
			 ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล
			 ๗) ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (จ�ำนวน ๑๑๙ คน)
๘) ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (จ�ำนวน ๑๖ คน)
๙) คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
๑๐) คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)
๑๑) คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔)
			 ประกาศทั่วไป
			 ๑๒) ใบรับรองการรักษาพยาบาล
๑๓) การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๔) นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับก�ำลังคนในทีมการพยาบาล
๑๕) ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๖) สมรรถนะหลักของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดง
ความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาพยาบาลศาสตร์
๑๗) นโยบายการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการพยาบาล
๑๘) การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑๙) หลักเกณฑ์การฝึกปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการในความควบคุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำสถานบริการ
๒๐) รายชื่อผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  (ส�ำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล
ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร)
๒๑) แนวทางปฏิบัติสำ� หรับพยาบาลวิชาชีพในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
๒๒) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
		
๑.๔ ออกค�ำสั่งสภาการพยาบาล จ�ำนวน  ๒๘๒ ฉบับ
๒. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ประกอบด้วย
		
๑) ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....            
๒) ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพระบบปฐมภูมิ พ.ศ. ....   
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๓) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติวิจัยในคน พ.ศ. ....  
๗) ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน จ�ำนวน ๓ ฉบับ
๘) ร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ....
๙) ร่างแนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์ม Informed consent  
๑๐) การจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง เกี่ยวกับงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ
๓. งานด้านจริยธรรม
		
ประกอบด้วย
		
การพิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(๑) เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำนวน      ๑๔ เรื่อง
(๒) เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง
รวมจ�ำนวน ๓๐ เรื่อง
			 รอผลค�ำพิพากษาคดีอาญา
จ�ำนวน
๓ เรื่อง
			 อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน
๖ เรื่อง
			 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน ๒๑ เรื่อง
- ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ      
จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง
- ภาคทัณฑ์
จ�ำนวน
๒ เรื่อง
- ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน
จ�ำนวน         - เรื่อง
- ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ
จ�ำนวน
๗ เรื่อง
การลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ จ�ำนวน ๗ รายนั้นเป็นความประพฤติผิดตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ด�ำรงตนให้
สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ข้อ ๖  ผูป้ ระกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรือกระท�ำการใด ๆ
อันอาจเป็นเหตุให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพ และข้อ ๑๒ ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำ� นึงถึง
ความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
๔. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
		
ประกอบด้วย
๔.๑ งานด้านคดี
๑) คดีปกครอง
เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
อยู่ระหว่างด�ำเนินการศาลปกครองสูงสุด

จ�ำนวน
จ�ำนวน
รวมจ�ำนวน
จ�ำนวน

๗
๑
๘
๖

เรื่อง  
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
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ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน
๒ เรื่อง
		 ๒) คดีอาญาความผิดฐานปลอมแปลงใบอนุญาต
จ�ำนวน
๒๔ เรื่อง
- กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
จ�ำนวน
๑ เรื่อง
- กรณีผู้แก้ไขปลอมแปลง มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จ�ำนวน
๒๓ เรื่อง
๔.๒ งานด้านนิติกรรมสัญญา
จ�ำนวน    ๑๕ เรื่อง
๔.๓ งานด้านให้คำ� ปรึกษาแก่สมาชิก
จ�ำนวน ๒,๐๕๐ ราย
๔.๔ การเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การสัมมนาชีแ้ จงการโฆษณาหรือประกาศเกีย่ วกับสถานพยาบาล จัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒) การสัมมนาเรื่องการมอบอ�ำนาจทางปกครอง จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓) การประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองและการอ�ำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๑
หัวข้อ“หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง” จัดโดยส�ำนักงานศาลปกครอง
๔) การเข้าร่วมงาน “๑๗ ปี ศาลปกครอง ก้าวไกลในครรลองเพื่อความเป็นธรรม” เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๗ ปี ศาลปกครอง จัดโดยส�ำนักงานศาลปกครอง
๕) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....  
จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
๖) การประชุมโครงการอบรมการด�ำเนินการทางวินยั การอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ และความรับผิดทางละเมิด
ส�ำหรับนิติกร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยกลุ่มกฎหมาย
ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗) การสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
๔.๕ กระท�ำการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบใบอนุญาต ค้นหรือยึดเอกสารหลักฐานหรือ
สิ่งของที่อาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือด�ำเนินคดีอาญา  กรณีมีการปลอมแปลง และ/
หรือสวมสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผิดกฎหมาย

การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา
และเสนอความเห็นในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ       
การผดุงครรภ์ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือวิธีการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นธรรมในหน่วยงานและวิชาชีพ รวมทั้งด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาล
มอบหมาย ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เผชิญกับปัญหาที่เกิดจากสื่อสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ทีค่ กุ คามทัง้ ร่างกายและจิตใจอย่างมาก หากได้มกี ารช่วยสมาชิกสภาการพยาบาล
ที่เผชิญภาวะวิกฤตจากสื่อสังคมในขณะที่ยังไม่มีความผิดที่ประจักษ์นี้ได้ ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือผ่อน
คลายความทุกข์ของสมาชิก

34

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

Annual Report 2018
Thailand Nursing and Midwifery Council

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑) ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียนของสมาชิกสภาการพยาบาล และยุติกรณีร้องเรียนได้ จ�ำนวน ๔ กรณี
๒) รวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการส�ำหรับพยาบาลของแต่ละองค์กร/สถาบันสรุปเป็นข้อมูลเบื้อง
ต้นส�ำหรับผู้บริหารสภาการพยาบาล เพื่อประกอบการพิจารณา ในโอกาสต่อไป
๓) วางแผนเพื่อด�ำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการในปี ๒๕๖๒ เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน :
การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท
ของคณะผดุงความเป็นธรรมฯ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ จ�ำนวน ๕ ครั้ง ใน ๕ ภาค โดยจะเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
สภาการพยาบาลได้ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ จ�ำนวน ๑๖ คน
โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตัง้ กรรมการ
สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อท�ำหน้าที่ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลฯ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  สรุปผลได้ดังนี้
๑. การรับสมัคร
ด�ำเนินการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผลการรับสมัคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วนถูกต้องและยื่นใบสมัครภายใน
เวลาที่กำ� หนด จ�ำนวน ๑๑๙ ราย
๒. การส่งบัตรเลือกตั้ง จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๐๘,๙๘๔ บัตร
๒.๑ มีบัตรเลือกตั้งไม่ถึงมือผู้รับและถูกส่งกลับมาสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๓,๒๙๐ บัตร
๒.๒ มีบัตรเลือกตั้งส่งกลับมาล่าช้าหลังวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕๙ บัตร
๓. การด�ำเนินการตรวจรับซอง นับบัตรเลือกตั้ง และประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง
๓.๑ คณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้งฯ ได้มอบหมายกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้งท�ำหน้าที่ตรวจรับ
ซองเลือกตั้งประจ�ำวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ท�ำหน้าที่ตรวจนับ
ซองบัตรเลือกตั้งที่ตอบกลับมาที่สภาการพยาบาลประจ�ำวันและบรรจุใส่กล่อง รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ กล่อง
๓.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจบัตรและนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน เพื่อท�ำหน้าที่
ตรวจนับบัตรเลือกตัง้ และแยกบัตรเสียออกเฉพาะกรณีทสี่ มาชิกไม่ได้ลงลายมือชือ่ กรณีบตั รเลือกตัง้ ทีส่ ง่ มามิใช่บตั รเลือกตัง้
ที่สภาการพยาบาลส่งให้แก่สมาชิก กรณีบัตรที่ทำ� เครื่องหมายไม่ถูกต้อง และกรณีบัตรที่ไม่มีการเลือกกรรมการ
    
๓.๓ บัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงสภาการพยาบาล และอนุกรรมการฯ ตรวจนับบัตรเลือกตั้งได้จ�ำนวนทั้งสิ้น
๔๕,๗๖๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๙ ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓.๔ คณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้งฯ ด�ำเนินการนับคะแนนด้วยเครื่องตรวจนับคะแนน และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และท�ำการประมวลผลการเลือกตั้งด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สรุปผล ดังนี้
    
๓.๔.๑ จ�ำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่สภาการพยาบาลได้รับตอบกลับ ๔๕,๗๖๓ บัตร จ�ำนวนบัตรดี
๔๔,๘๐๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙ ของบัตรที่ส่งมาทั้งหมด จ�ำนวนบัตรเสีย ๙๖๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙ ของบัตร
ที่ส่งมาทั้งหมด ประกอบด้วย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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๑. บัตรซึ่งมิใช่บัตรเลือกตั้งที่สภาการพยาบาลส่งให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�ำนวน ๕ บัตร
๒. บัตรที่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะได้รับเลือกตั้ง จ�ำนวน ๔๕๕ บัตร
๓. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�ำนวน ๒๕๙ บัตร
๔. บัตรทีส่ ง่ มาถึงสภาการพยาบาลหลังวันและเวลาทีก่ ำ� หนด โดยดูจากวันและเวลาทีป่ ระทับตรา
ไปรษณีย์ต้นทาง (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. จ�ำนวน ๕๙ บัตร
๕. บัตรที่เครื่องอ่านคะแนนไม่อ่าน จ�ำนวน ๒๘ บัตร
๖. บัตรที่ท�ำเครื่องหมายไม่ถูกต้อง จ�ำนวน ๒๔ บัตร
๗. บัตรที่ไม่มีการเลือกกรรมการ ๑๓๐ บัตร
๔. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
		
ล�ำดับที่ ๑ หมายเลข ๑ นางสาวทัศนา บุญทอง
๑๗,๒๘๗
ล�ำดับที่ ๒ หมายเลข ๑๖ นางวีณา จีระแพทย์
๙,๘๓๐
ล�ำดับที่ ๓ หมายเลข ๒ นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
๘,๖๗๘
ล�ำดับที่ ๔ หมายเลข ๑๕ นางสาวศิริอร สินธุ
๘,๖๐๙
ล�ำดับที่ ๕ หมายเลข ๔ นางสาวเรณู พุกบุญมี
๘,๒๒๔
ล�ำดับที่ ๖ หมายเลข ๑๑๕ นางสาววิจิตร ศรีสุพรรณ
๗,๖๑๖
ล�ำดับที่ ๗ หมายเลข ๑๑ นางธีรพร สถิรอังกูร
๗,๕๗๑
ล�ำดับที่ ๘ หมายเลข ๙๐ นางสาวยาใจ สิทธิมงคล
๗,๔๗๙
ล�ำดับที่ ๙ หมายเลข ๖๙ นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์
๗,๐๙๖
ล�ำดับที่ ๑๐ หมายเลข ๑๐๙ นางอรพรรณ โตสิงห์
๖,๔๑๙
ล�ำดับที่ ๑๑ หมายเลข ๕๙ นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น
๖,๒๐๗
ล�ำดับที่ ๑๒ หมายเลข ๓๖ นางสาวจงกลณี จันทรศิริ
๕,๙๓๙
ล�ำดับที่ ๑๓ หมายเลข ๕๑ นางสาวสมจิต แดนสีแก้ว
๕,๖๓๙
ล�ำดับที่ ๑๔ หมายเลข ๓๐ นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์
๕,๔๙๑
ล�ำดับที่ ๑๕ หมายเลข ๒๖ นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
๕,๓๗๑
ล�ำดับที่ ๑๖ หมายเลข ๑๗ นางกันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล
๕,๓๓๕
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๕. การจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาลเรือ่ ง “สภาการพยาบาลกับภารกิจทีก่ ฎหมายก�ำหนด”
คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีอำ� นาจหน้าที่บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลซึ่งมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จะเป็นคณะกรรมการ ชุดที่ ๙ ที่
เข้ามาบริหารกิจการของสภาการพยาบาล เพื่อให้การด�ำเนินงานของสภาการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ อ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด สภาการพยาบาลได้จัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาล
เรื่อง “สภาการพยาบาลกับภารกิจที่กฎหมายก�ำหนด” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไทด์
รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้คณะกรรมการสภากรพยาบาลชุดใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ
สภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อาทิ การให้ความเห็นชอบหลักสูตร
และการรับรองสถาบันการศึกษา การสอบวัดความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การฝึกอบรมความช�ำนาญเฉพาะสาขา กลไกการควบคุมก�ำกับคุณภาพมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพฯ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ และการประชาสัมพันธ์ และได้ร่วมกันก�ำหนด
ทิศทางในการบริหารงานของสภาการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งต่อภารกิจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดเก่าที่เพิ่งหมดวาระลง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ชุดที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) กรรมการที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  

การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
สภาการพยาบาลได้ก�ำหนดมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ถือปฏิบัติตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ทั้งนี้บริบทด้านสุขภาพของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับบริบทการพยาบาลมีความก้าวหน้ามากขึ้น
สภาการพยาบาลได้เห็นความส�ำคัญของการยกระดับมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
หลักของบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งที่เป็นบริการในชุมชนและสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้
หน่วยงานน�ำไปใช้สู่การปฏิบัติต่อไป  สภาการพยาบาลจึงได้พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่  
โดยแต่งตั้งคณะท�ำงานยกร่างมาตรฐานการพยาบาล  และมาตรฐานการผดุงครรภ์ มาโดยล�ำดับ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างมาตรฐานการพยาบาล และร่างมาตรฐานการผดุงครรภ์ โดย
ให้ปรับแก้ตัวชี้วัดมาตรฐานการผดุงครรภ์ และปรับโครงสร้าง ส�ำนวนให้สม�่ำเสมอ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งก่อนด�ำเนินการจัดท�ำเป็นประกาศสภาการพยาบาลเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งโครงสร้าง
มาตรฐานในประกาศดังกล่าว ประกอบด้วย  
๑.๑ มาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) ประกอบด้วย ๓ หมวด มีมาตรฐานรวม ๑๑ มาตรฐาน
แต่ละมาตรฐานมีข้อก�ำหนดสู่การปฏิบัติรวม ๔๕ ข้อก�ำหนด
			มาตรฐานเชิงโครงสร้าง
หมวดที  ่ ๑  มาตรฐานการบริหารองค์กรพยาบาล  (Nursing Organization)
มาตรฐานที่ ๑  องค์กรและการบริหารองค์กร                     
มาตรฐานที่ ๒  ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน                                   
มาตรฐานที่ ๓  ระบบบริการการพยาบาล                          
มาตรฐานที่ ๔  ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
			มาตรฐานเชิงกระบวนการ
หมวดที่ ๒   การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing practices)
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
มาตรฐานที่ ๒ การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ ๔  การจัดการการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๕  การบันทึกและรายงานการพยาบาล
			มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
หมวดที่ ๓  ผลลัพธ์การพยาบาล (Nursing Outcome)
มาตรฐานที่ ๑ การก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำคัญ
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการผลลัพธ์การพยาบาล
		
๑.๒ มาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery Standards) ประกอบด้วย  ๓  หมวด มีมาตรฐานรวม  ๑๔   
มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีข้อก�ำหนดสู่การปฏิบัติรวม ๖๘ ข้อก�ำหนด
			มาตรฐานเชิงโครงสร้าง
               หมวดที่ ๑ โครงสร้างและการบริหารงานการผดุงครรภ์ (Midwifery Structure and Administration)
มาตรฐานที่ ๑  การบริหารงานการผดุงครรภ์  
มาตรฐานที่ ๒  ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน  
มาตรฐานที่ ๓  การบริการการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพการผดุงครรภ์
		 มาตรฐานเชิงกระบวนการ
หมวดที่ ๒  การปฏิบัติการผดุงครรภ์   (Midwifery Practices)
มาตรฐานที่ ๑ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ทั่วไป
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มาตรฐานที่ ๒ การดูแลก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์
มาตรฐานที่ ๓  การดูแลในระยะคลอด
มาตรฐานที่ ๔  การดูแลหลังคลอด
มาตรฐานที่ ๕  ปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อรักษาชีวิต
มาตรฐานที่ ๖  การรักษาสิทธิผู้รับบริการการผดุงครรภ์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๗  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ ๘  การจัดการการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๙  การบันทึกและรายงานการผดุงครรภ์
			มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
หมวดที่ ๓  ผลลัพธ์การผดุงครรภ์ (Midwifery Outcome)
มาตรฐานที่ ๑  การก�ำหนดตัวชี้วัดที่มีความไวต่อการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการผลลัพธ์การผดุงครรภ์
๒. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากรพยาบาลใน
หน่วยบริการต่างๆ
สภาการพยาบาลเห็นสมควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ขดี ความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากรพยาบาล
ในหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถ
และอัตราก�ำลังของบุคลากรพยาบาล ๒ คณะ คือ คณะท�ำงานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตราก�ำลัง
ของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ และคณะท�ำงานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรา
ก�ำลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานดังนี  ้
๒.๑ คณะท�ำงานทบทวนหลักเกณฑ์ขดี ความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการ
ประเภทต่าง ๆ แบ่งหน่วยบริการออกเป็น ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และจัดท�ำเกณฑ์
อัตราก�ำลังพยาบาลตามหน่วยงานการให้บริการผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน ผูป้ ว่ ยวิกฤติ ห้องคลอด ห้องผ่าตัดฯ หน่วยหัตถการ
เฉพาะทาง คณะท�ำงานได้ดำ� เนินการทบทวนการคิดอัตราก�ำลังและสัดส่วนของบุคลากรพยาบาลในแต่ละหน่วยบริการ
แบบทีมผสมผสาน (staff mix) ประกอบด้วย พยาบาล : ผู้ช่วยพยาบาล : ผู้ป่วย และสัดส่วนของพยาบาล : ผู้ป่วย
โดยมีการเปรียบเทียบการคิดตามหลักการ ๑) ทบทวนเกณฑ์อัตราก�ำลังพยาบาลของสภาการพยาบาล ๒) ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงตามแนวปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นมาตรฐานตามประเภทและตามระดับของ
หน่วยบริการตามทีส่ ภาการพยาบาลก�ำหนดใหม่ ๓) การน�ำข้อมูลชัว่ โมงการพยาบาลทีค่ ดิ จากโปรแกรม trend care
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในภาคเอกชนและในต่างประเทศ หลังจากได้ตัวเลขทั้ง ๓ ส่วน  น�ำข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนมาวิเคราะห์และ
จัดท�ำเป็นร่างเกณฑ์อัตราก�ำลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและใช้เป็นแนวทาง
ส�ำหรับการด�ำเนินการในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิต่อไป
๒.๒ คณะท�ำงานทบทวนหลักเกณฑ์ขดี ความสามารถและอัตราก�ำลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิ โดยด�ำเนินการก�ำหนดกิจกรรมบริการซึง่ เป็นภารกิจหลักของพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ก�ำหนดให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ๑) รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล ๒)
หน่วยบริการปฐมภูมิ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓) PCU โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และก�ำหนดภารกิจของบุคลากร
ออกเป็น ๒ แบบคือ ๑) การพยาบาลในสถานพยาบาล ประกอบด้วย  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น คลินิกเฉพาะทาง
เช่น ANC NCD DM HT วัยรุ่น ยาเสพติด งานอาชีวอนามัย ๒) การพยาบาลในชุมชน ประกอบด้วย Home visit,
Home Health Care, Home ward, Hospice care,งานส่งเสริมสุขภาพ และงานส่งเสริมป้องกันโรค โดยให้หน่วย
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บริการทั้งสามกลุ่มน�ำหลักการไปด�ำเนินการหาเวลามาตรฐานของแต่ละกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการท�ำภารกิจนั้น ๆ รวมถึง
สัดส่วนของพยาบาลต่อจ�ำนวนประชากรที่เหมาะสม โดยให้คณะท�ำงานน�ำเสนอข้อมูลที่ได้จากภารกิจดังกล่าวมา
จัดท�ำเป็นร่างเกณฑ์อัตราก�ำลังในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป
นอกจากนีไ้ ด้นำ� ข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์และจัดท�ำเป็นเกณฑ์อตั ราก�ำลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการ
ฉบับยกร่างเพือ่ ใช้สำ� หรับการด�ำเนินการต่อไป รวมทัง้ เห็นควรให้มพี ยาบาลเฉพาะทางเข้ามาในระบบบริการ เพือ่ ส่งเสริม
บริการพยาบาลให้ตอบสนองตามความต้องการการบริการสุขภาพประชาชนในหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้จัดท�ำร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลใช้อ้างอิงในการน�ำไปใช้ดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย การจัดท�ำแนวปฏิบัติ
การพยาบาลนี้เริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๑ แนวปฏิบัติ ได้แก่ ๑) แนวปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและ
ส่งต่อ ๒) แนวปฏิบัติการพยาบาลการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ๓) แนวปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๔) แนวปฏิบัติการพยาบาลผ่าตัด ๕) แนวปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ๖) แนวปฏิบัติการ
พยาบาลอายุรศาสตร์ ๗) แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ๘) แนวปฏิบัติการพยาบาลวิสัญญี  ๙) แนวปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก ๑๐) แนวปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ ๑๑) แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย  หลังจากจัดท�ำ
แนวปฏิบัติการพยาบาลฉบับยกร่างแล้วเสร็จ สภาการพยาบาลได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Clinical Nursing
Practice Guideline : CNPG) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภายหลังพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดง
ความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อท�ำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
แนวปฏิบัติการพยาบาล โดยได้เชิญคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ผู้แทน
สภาการพยาบาลประจ�ำเขตสุขภาพทั้ง ๑๓ เขต ผู้แทนชมรม/ สมาคมผู้บริหารและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก
เป็นต้น มาร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดใหม่ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้              
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ  อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ด�ำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลให้แล้วเสร็จ โดยใน
ชั้นแรกได้จัดท�ำแนวปฏิบัติการพยาบาล ๔ สาขา ได้แก่
๑. แนวปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
๒.  แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
๓. แนวปฏิบัติการพยาบาลการบ�ำบัดทดแทนไต
๔. แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
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สรุปการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
สภาการพยาบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล รวมถึงผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด สนับสนุนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการปฏิบตั งิ านการพยาบาลทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานและกฎหมายข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการพยาบาล

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. เครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล
		 ๑.๑ จัดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด  
เขตสุขภาพที่ ๑ และเขตสุขภาพที่ ๕  ในปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด และ
สมาชิกสภาการพยาบาล ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ความเป็นวิชาชีพ ความตระหนักในการรักษามาตรฐาน รักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ การพัฒนาความเข้มแข็งของผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล” พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของ
สมาชิกในประเด็นต่าง ๆ และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป นอกจากนี้
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วย
คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและ
คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เพื่อ รับทราบปัญหา อุปสรรคการท�ำงาน ตอบข้อซักถาม และรับฟัง
ความคิดเห็นของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ดังนี้
เขตสุขภาพที่ ๕ พื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๒๒๙ คน เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี
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เขตสุขภาพที่ ๑ พืน้ ที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง ล�ำพูน
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๒๙๖ คน
เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต�ำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่
๑.๒ ปรับปรุงระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓
เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั โดยมีสาระส�ำคัญในการแก้ไขคุณสมบัตแิ ละจ�ำนวนของผูแ้ ทนสภาการพยาบาล
ประจ�ำจังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
			๑) ผู้แทนสภาการพยาบาลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด หรือในกรุงเทพมหานครอันเป็นพื้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑.๒) เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้าพยาบาลหรือเทียบเท่าในหน่วยบริการ หรือหัวหน้าสถาบันการ
ศึกษาทางการพยาบาล หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
๒) ให้สภาการพยาบาลคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๕ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด
ทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดละไม่เกิน ๑๐ คน ประกอบด้วย     
๒.๑) หัวหน้าพยาบาลหรือเทียบเท่าในหน่วยบริการระดับจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์  หรือโรงพยาบาลทั่วไป จ�ำนวน ๑ คน
๒.๒) หัวหน้าสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล จ�ำนวน ๑ คน   
๒.๓) ผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ�ำนวน ๑ คน
๒.๔) หัวหน้าพยาบาล หรือเทียบเท่าในหน่วยบริการระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน ๑ คน   
๒.๕) ผู้ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จ�ำนวน ๑ คน
				ให้กำ� หนดเพิ่มในบางจังหวัดกรณีดังนี้
(๑) มีโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่
โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลมะเร็ง เป็นต้น และมีโรงพยาบาลภาครัฐนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และมีโรงพยาบาลทั่วไปมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ก�ำหนด
หัวหน้าพยาบาลหรือเทียบเท่าในหน่วยบริการระดับจังหวัด จ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน
(๒) มีโรงพยาบาลภาคเอกชนขนาดใหญ่กว่า ๑๐๐ เตียง ก�ำหนดหัวหน้าพยาบาลหรือเทียบเท่า
จ�ำนวน ๑ คน
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(๓) มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล มากกว่าหนึ่งแห่ง ก�ำหนดหัวหน้าสถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาล จ�ำนวน ๑ คน
ให้สภาการพยาบาลแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ�ำนวน ๑ คน
เป็นประธาน
			๓) ให้สภาการพยาบาลคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน ๔ คน สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลต�ำรวจ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลเอกชน           
แห่งละ ๑ คน
				ให้สภาการพยาบาลแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำกรุงเทพมหานคร ตามวรรคหนึ่ง
จ�ำนวน ๑ คน เป็นประธาน
๑.๓ ด�ำเนินการประสานงานเพื่อให้หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดของแต่ละจังหวัดเสนอรายชื่อ
พยาบาลวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๔๑๐ คน
๒. โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
ศ.นพ.ประเวศ วะสี และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุของ
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือในประเด็นการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ
กรณีการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชน ทีป่ ระชุมเห็นควรก�ำหนดให้มพี ยาบาลอย่างน้อย ๑ คน ในทุก ๆ ๑ – ๒ หมูบ่ า้ น
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบการดูแล (care manager) ร่วมกับทีมการพยาบาล (skill mix team)  ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของสภาการพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ สามารถดูแลประชาชนได้อย่าง
เป็นองค์รวม ดังค�ำกล่าวที่ว่า “บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ คนไทยทุกคนมีพยาบาลดูแลใกล้ชิดประดุจญาติ” นอกจากนี้
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ยังได้กล่าวชืน่ ชมยกย่องพยาบาล และประกาศว่า “ประเทศไทยต้องเป็นมหาอ�ำนาจทางการพยาบาล
พยาบาลไทยเป็นพยาบาลทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก เพราะมีความรูท้ างการพยาบาลระดับสากล และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ซึ่งเป็นจุดแข็งของพยาบาลไทย”
สภาการพยาบาล จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่ประสบความส�ำเร็จ
วิเคราะห์รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ และสังเคราะห์ข้อเสนอ       
เชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาบทบาทพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพ โดยท�ำการศึกษาใน ๕ พืน้ ที่ ได้แก่ โรงพยาบาลน�ำ้ พอง
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยสภาการพยาบาล ได้จดั ประชุมการสรุปบทเรียนพยาบาล
ผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๖- ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานข้อมูลระบบการดูแลในผู้สูงอายุโดยมีทีมพยาบาลเป็นผู้จัดการ
ระบบสุขภาพของ ๕ พื้นที่ตัวอย่าง วิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขที่ประสบความส�ำเร็จทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการฯ สภาการพยาบาล ประธานพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

43

Annual Report 2017
Thailand Nursing and Midwifery Council

เขตสุขภาพ และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลผู้สูงอายุจาก ๑๓ เขตสุขภาพ ได้ร่วมกันน�ำข้อมูลจากการ
ด�ำเนินงานโครงการมาสังเคราะห์สรุปบทเรียนการจัดการระบบการดูแลระยะยาว จัดท�ำร่างรูปแบบการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

นอกจากนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการโครงการฯ ได้ไปเยี่ยมชมดูงาน
ระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนในการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพดังกล่าว ณ โรงพยาบาลน�ำ้ พอง และศูนย์การดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และโรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรและจัดรูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทาง
คลินิกเฉพาะสาขา (Residency Training)   
สภาการพยาบาลได้วางแผนพัฒนาพยาบาลจบใหม่ในระบบ Residency Training ที่เป็นการพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพเป็นพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบใหม่  ซึง่ พยาบาลควรได้รบั การพัฒนาสมรรถนะเป็นพยาบาลเฉพาะทางและพยาบาล
ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้การพยาบาลโดยตรงต่อผู้รับบริการ สภาการพยาบาลได้จัดการประชุมและบรรยาย
ให้ความรูแ้ ละรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรและจัดรูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขา
(Residency Training) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สภาการพยาบาล ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถาบัน
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การศึกษาพยาบาล อาจารย์ และหัวหน้าพยาบาลเข้าร่วมประชุมกว่า ๔๕๐ คน โดยร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความชัดเจนสามารถน�ำไปสู่การจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สภาการพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
การเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ส�ำหรับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
การเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เมือ่ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำไปสู่การบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อเป็นการวางรากฐาน
การศึกษาการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดำ� เนินไปได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งพยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในทีมสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดและไว้วางใจของแม่และครอบครัว และมีส่วนช่วยใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดจนช่วงระยะเวลาให้นมบุตรอย่างน้อย ๒ ปี ทั้งในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในเด็กปกติ หรือเด็กป่วย จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถ และ
พัฒนาทักษะในการช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๕. ร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
สภาการพยาบาลได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการสาธารณสุข สาขาการพยาบาล โดยกองส่งเสริมการมีงานท�ำ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดนิยามอาชีพทุกอาชีพของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเทียบเคียง อ้างอิง รวมถึงการเคลื่อน
ย้ายแรงงานอย่างอิสระในอนาคต สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการสาธารณสุข และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระของพยาบาลไทยในอนาคต และ
ได้ยกร่างกรอบการจัดท�ำนิยามอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของพยาบาล โดยพิจารณาจากกรอบต�ำแหน่งสาขา
พยาบาลศาสตร์ของ ก.พ. ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งนโยบายสภาการพยาบาลเกีย่ วกับก�ำลังคนในทีมการพยาบาล
และต�ำแหน่งงานภาคเอกชนที่ใช้ในปัจจุบัน
๖. การจัดท�ำพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ท�ำพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.๒๕๖๑ “ฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย”
โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ นายกสภาการพยาบาลได้รับเชิญเป็นกรรมการอ�ำนวยการ
จัดท�ำพจนานุกรมดังกล่าว และได้แต่งตั้งคณะท�ำงานของสภาการพยาบาลขึ้นหนึ่งชุด เพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ นิยาม
ความหมายและเนื้อหาที่ใช้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำ� นวน ๑๔๓ ค�ำ  ส่งให้คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดท�ำ
พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อด�ำเนินการและได้รับการคัดเลือกจ�ำนวน ๑๑๐ ค�ำ คิดเป็นจ�ำนวน     
ร้อยละ ๗๖.๙๒ เพื่อรวมเล่มตีพิมพ์ ซึ่งพจนานุกรมการสาธารณสุขไทยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ    
ด้านสาธารณสุขต่อไป

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมจ�ำนวน ๑๐ ชุดโครงการ  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผขู้ อยุตแิ ละคืนทุนวิจยั จ�ำนวน ๑ เรือ่ งคือโครงการวิจยั
เรือ่ งการส�ำรวจการกระจายอัตราก�ำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทใน
สถาบันบริการพยาบาล  และมีผู้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ�ำนวน ๔ เรื่อง คือ
ลำ�ดับ
ชื่อ- สกุล
๑. ผศ.ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร
๒. ผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ์   อัคคะเดชอนันต์
๓. ศ.ดร.รุจา          ภู่ไพบูลย์
๔. ศ.ดร.อารีวรรณ   กลั่นกลิ่น
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ชุดโครงการวิจัย
การสำ�รวจการกระจายอัตรากำ�ลัง ภาระงาน และผลลัพธ์
การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาและการบริการพยาบาล
สถานการณ์ของการปฏิบตั พิ ยาบาลขัน้ สูงในประเทศไทย
ภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลไทย
ทักษะทางคลินิกที่จำ�เป็นของบัณฑิตพยาบาล

Annual Report 2017
Thailand Nursing and Midwifery Council

งานวิจัยที่เหลือทั้ง ๕ เรื่องอยู่ระหว่างการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อ   
สภาการพยาบาลต่อไป
๒. โครงการวิจัยเรื่องบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ
สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะท�ำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐม
ภูมิ โดย มี รศ.ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัยเพื่อ
๑. ศึกษาโครงสร้าง บทบาทการท�ำงานเป็นทีมในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
๒. ศึกษาบทบาท ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และผลลัพธ์การบริการสุขภาพของพยาบาลใน
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในเป้าหมายที่ส�ำคัญ และกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ได้แก่
๒.๑ การบริการรักษาโรคเบื้องต้น
๒.๒ การจัดการโรคและผู้ป่วยเรื้อรังที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง (COPD) ผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer) ผู้ป่วยไตวาย
ระยะสุดท้ายที่ล้างไตต่อเนื่องทางหน้าท้อง (CAPD) ฯลฯ  
๒.๓ การพยาบาลในกลุ่มที่ต้องการการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ มารดาและทารก เด็กก่อนวัยเรียน
วัยเรียน และวัยรุ่น
๒.๔ การดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม
๒.๕ การดูแลประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๒.๖ การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชน
๓. ศึกษาบทบาทความรับผิดชอบในการจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรม วิชาการและ/
หรือ การวิจัยของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
๔. ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
๕. ศึกษาปัจจัยที่เอื้อ/ อุปสรรคต่อการปฏิบัติบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาล ครอบคลุมปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการท�ำงาน
๖. ศึกษาความต้องการได้รบั การสนับสนุนบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ
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ผลของการวิจยั นีจ้ ะเป็นข้อมูลในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความชัดเจนในบทบาทความรับผิดชอบ
ของพยาบาลในขอบเขตวิชาชีพ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการท�ำวิจัยประกอบด้วย หน่วยบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูม  ิ พยาบาล  และบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตลอดจนประชาชนทีเ่ ป็นผูใ้ ช้บริการ
ที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทั่วประเทศ  โดยสุ่มตัวอย่าง รพ.สต.ในแต่ละเขตบริการสุขภาพร้อยละ ๕๐ ของ
จังหวัดในเขตทัว่ ประเทศรวม ๓๘ จังหวัด แต่ละจังหวัดท�ำศึกษา ๓ อ�ำเภอ  ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ตัง้ แต่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๑ สิ้นสุดถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒  

การจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล แถลงการณ์
และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายที่ก�ำหนดนโยบาย จุดยืนของสภาการพยาบาล ในประเด็น
ส�ำคัญ ๆ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ทั้งนี้สภาการพยาบาลได้จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล แถลงการณ์ และการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. กรอบแนวทางการก�ำหนดเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีความ
คาบเกี่ยวกับวิชาชีพอื่น
เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันมีการก�ำหนดการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหา
เรื่องความทับซ้อนของการประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่มีความ
คาบเกี่ยวกันในแต่ละวิชาชีพขึ้น โดยมีผู้แทนจากทุกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่าง ๆ
ร่วมเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มอบให้แต่ละ
สภาวิชาชีพจัดท�ำกรอบแนวทางการก�ำหนดเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ
และส่วนที่มีความทับซ้อนกับวิชาชีพอื่น โดยสภาการพยาบาลได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาการปฏิบัติติงาน
ของพยาบาลที่มีความคาบเกี่ยวกับวิชาชีพอื่น ตามค�ำสั่งสภาการพยาบาล ที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
พิจารณาจัดท�ำข้อเสนอการวิเคราะห์บทบาทการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
ทีเ่ ป็นบทบาทเฉพาะทาง บทบาททีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพอืน่ การมอบหมายงานให้ผอู้ นื่ ท�ำ และข้อเสนอแนะส่งให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่มีความคาบเกี่ยวกันในแต่ละวิชาชีพ ของกระทรวงสาธารณสุข
โดยแยกเป็น ๒ สาขา ดังนี้
		
การวิเคราะห์บทบาทของการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประกอบด้วย
๑) การดูแลและช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย แยกเป็น (๑.๑) การดูแลมนุษย์ (๑.๒) การช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย
โดยแนบเอกสารกิจกรรมและหัตถการทั่วไปที่พยาบาลปฏิบัติตาม International Classification of Nursing Practice
(ICNP) ของ ICN จ�ำนวน ๘๕ รายการ เป็นเอกสารแนบท้ายไปด้วย
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๒) การฟื้นฟูสภาพ โดยแนบเอกสารกิจกรรม และหัตถการทั่วไปที่พยาบาลปฏิบัติตาม International
Classification of Nursing Practice (ICNP) ข อ ง ICN จ�ำนวน ๒๐ รายการ เป็นเอกสารแนบท้ายไปด้วย
๓) การป้องกันโรค
๔) การส่งเสริมสุขภาพ
๕) การช่วยเหลือแพทย์กระท�ำการรักษาโรค
๖) การรักษาโรคเบื้องต้น
		
การวิเคราะห์บทบาทของการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย
๑) การดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์
๒) การท�ำคลอด
๓) การดูแลหลังคลอด
๔) การดูแลทารกแรกเกิด
๕) การวางแผนครอบครัว
๖) การช่วยเหลือแพทย์
๒. ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับพยาบาลวิชาชีพในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
จากกรณีการจับกุมพยาบาลวิชาชีพขณะปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ ในการตรวจสุขภาพประจ�ำปีพนักงาน
บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครปฐม เมือ่ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยพยาบาลได้รบั มอบหมายให้จดั เก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่รับตรวจสุขภาพ ซึ่งน�ำไปสู่การส่งฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาล
แขวงนครปฐม โดยกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลจึงได้ให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่พยาบาลผูถ้ กู จับกุม ผลของคดีพนักงานอัยการมีความเห็น
ไม่ฟ้องพยาบาล ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดเก็บตัวอย่างเลือดไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ มาตรา ๒๘ และ มาตรา ๕๐ คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพในการเจาะ
เก็บตัวอย่างเลือดเพือ่ ส่งตรวจวิเคราะห์ และจัดท�ำประกาศสภาการพยาบาล ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้กำ� หนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ต้องเป็นแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline : CPG) หรือแนวปฏิบัติทางการพยาบาล
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)
๒. ต้องไม่เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์หรือวินิจฉัย แต่ให้ส่งตัวอย่างเลือดไปยังหน่วยวิเคราะห์
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจะเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์หรือวินิจฉัยเฉพาะกรณีให้บริการแก่ผู้รับบริการ
รายที่ตนดูแลในลักษณะการตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of care testing) เช่น การตรวจระดับน�ำ้ ตาลในผู้ป่วย
เบาหวานก่อนการให้อินซูลิน เป็นต้น
๔. การออกหน่วยตรวจสุขภาพหรือรับบริจาคโลหิต หากไม่มผี ปู้ ระกอบวิชาชีพอืน่ ร่วมปฏิบตั งิ านด้วยให้พยาบาล
วิชาชีพท�ำหน้าที่เฉพาะการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเท่านั้น     
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๓. การเสนอขอแก้ ไข(ร่าง)พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ....  และประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งจุดยืนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์กับความปลอดภัยในการใช้ยา
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยก(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ....
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บงั คับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัตบิ างประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยได้เสนอ(ร่าง)พระราชบัญญัติยาดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรวิชาชีพ
พิจารณา พร้อมทั้งมีการจัดท�ำประชาพิจารณ์โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้แสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่ สภาการพยาบาลได้พจิ ารณารายมาตราของ(ร่าง)พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ....
แล้วได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สามารถจ่ายยาทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียน
ต�ำรับยาไว้แล้วส�ำหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะรายของตน ซึง่ เป็นบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการรักษาโรคเบือ้ งต้นตามขอบเขต
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อก�ำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นฯ และคู่มือการใช้ยาในการรักษา
โรคเบื้องต้นโดยท�ำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) รองนายกรัฐมนตรี
(ศ.กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และเสนอในการประชุมทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับฟังความคิดเห็น พร้อมทัง้ สภาการพยาบาลได้ประกาศจุดยืนวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์กับความปลอดภัยในการใช้ยา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ๑๐ องค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ สมาคมผูบ้ ริหารทางการพยาบาล ชมรมพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข
ให้การสนับสนุน(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... และขอเพิ่มเติมการให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยเฉพาะรายของตนได้  ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ขอถอน(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ....
ดังกล่าวจากส�ำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี และน�ำพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาแก้ไขเพิ่มเติม เป็น
(ร่าง)พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่...) พ.ศ.... พร้อมทั้งท�ำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม –
วันที่ ๓ พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ซึ่งสภาการพยาบาลได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับร่างดังกล่าวและขอปรับแก้ไขเฉพาะ
มาตรา ๑๓(๓) ของพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐ เพือ่ น�ำไปรวมบรรจุไว้ใน(ร่าง)พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยเพิ่มผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นดังนี้
“มาตรา ๑๓ (๓) การขายยาสมุนไพรทีไ่ ม่ไช่ยาอันตราย การขายยาสามัญประจ�ำบ้าน การขายยา ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขายเฉพาะส�ำหรับ
คนไข้ของตน หรือการขายยาของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์สำ� หรับสัตว์ ซึ่งตนบ�ำบัดหรือป้องกันโรค หรือการขายยา
ซึ่งขายโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ�ำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม”  
โดยสภาการพยาบาลได้ทำ� หนังสือเสนอความเห็นดังกล่าวไปยังรองนายกรัฐมนตรี (ศ.กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม)
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ พิจารณาพร้อมทัง้ ไปชีแ้ จงรายละเอียดในทีป่ ระชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อวันที่ ๖ และ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๔. การเสนอขอแก้ ไข(ร่าง)พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�ำ(ร่าง)พระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ... และเมื่อมีการประชาพิจารณ์ สภาการพยาบาลได้ขอแก้ไขใน ๓ มาตรา คือมาตรา ๑ ชื่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติ  
มาตรา ๕ เพิ่มผู้แทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการระบบสุขภาพ และมาตรา ๔๐ ภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ กรณีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวไม่เพียงพอให้พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวท�ำหน้าที่ดูแล
ประชาชน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการแก้ไขเฉพาะมาตรา ๑ คือชื่อร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเป็น (ร่าง)พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ(ร่าง)พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และได้ส่ง(ร่าง)พระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑๐ ต่อมากระทรวงสาธารณสุข
ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสภาการพยาบาลได้แจ้งข่าวไปยังเครือข่ายให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และในวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็น(ร่าง)พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... สภาการพยาบาลจึงได้เสนอขอแก้ไขใน ๔  มาตราคือ
มาตรา ๓ เสนอขอให้แก้ไขค�ำนิยาม คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การแพทย์และสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมเิ พือ่ เป็นผูส้ นับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว ทัง้ นีต้ ามทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด” โดยขอแก้คำ� ว่า แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็น ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
มาตรา ๔ (๕) เรือ่ งการวางแผนบุคลากร เนือ่ งจากไม่ใช่แค่การวางแผนเท่านัน้ แต่ตอ้ งจัดการเรือ่ งการบรรจุแต่งตัง้
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผล ขอให้ใช้คำ� ว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” ซึง่ จะครอบคลุม
องค์ประกอบทุกเรื่อง
มาตรา ๕ (๔) ขอเพิม่ ให้มผี ปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นผูแ้ ทนผูป้ ฏิบตั กิ ารในสถานบริการ
ปฐมภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
มาตรา ๕ (๖) ขอเพิม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อีก ๑ คน ในคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งมีเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข
บทเฉพาะกาลมาตรา ๔๐ มีการเตรียมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลซึ่งท�ำหน้าที่อยู่ควรมีโอกาสได้เตรียม
ความพร้อมเช่นเดียวกัน จึงขอให้ในบทเฉพาะกาลมีการเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลด้วย  และในบทน�ำขอให้ตัด
ค�ำว่า “ให้การช่วยเหลือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ออก เนื่องจากผู้ให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขแต่ละวิชาชีพ
ต่างก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพของตน
ทัง้ นีป้ ระเด็นทีส่ ภาการพยาบาลขอแก้ไขทัง้ หมดได้ยนื่ หนังสือต่อประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ (ศ.พิเศษ พรเพชร
วิชติ ชลชัย) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดล�ำดับการบริบาล
ณ ห้องฉุกเฉิน
ด้วยแพทยสภาได้ส่ง (ร่าง) เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดล�ำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน เพื่อให้
สภาการพยาบาลให้ข้อคิดเห็น สภาการพยาบาลจึงได้มีแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เกณฑ์
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การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดล�ำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน ตามค�ำสั่งสภาการพยาบาลที่ ๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๖๑          
คณะท�ำงาน ได้น�ำเสนอข้อคิดเห็นต่อสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และสภาการพยาบาลได้
มีหนังสือตอบเรื่องความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานฉุกเฉิน มีสาระส�ำคัญดังนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันของห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่ในประเทศไทย ท�ำการคัดแยก
ผู้ป่วย เป็น ๕ ระดับ ส่วนใหญ่ใช้ Emergency Severity Index (ESI) หรือ Canadian Triage and Acuity Scale
(CTAS) หรือผสมผสาน
เกณฑ์การคัดแยกที่แพทยสภาส่งมาให้พิจารณา มีลักษณะดังนี้
(๑) เกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะการคัดแยกผู้ป่วยตามรูปแบบ Criteria Based Dispatch (CBD) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติการที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางโทรศัพท์ ปนกับ เกณฑ์ ๕ ระดับที่ใช้ ณ ห้องฉุกเฉิน จึงอาจไม่
เหมาะสมในการน�ำมาใช้ปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน
(๒) การคัดแยกผู้ป่วยวิกฤตระดับ ๑ สามารถใช้เกณฑ์ ๕ ระดับ คัดแยกได้ในเวลาน้อยกว่า ๑๐ วินาที และส่ง
เข้ารับการช่วยชีวิตได้ทันที ผู้ป่วยระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ก็จะคัดแยกได้ในเวลาไม่เกิน ๒   นาที โดยใช้ Criteria
Based Dispatch
(๓) การจ�ำแนกผู้ป่วย ๕ ระดับ มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(๓.๑) ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
- รหัสการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ไม่มีความสัมพันธ์กับ ๒๕ กลุ่มอาการและไม่มีความจ�ำเป็น
ในการจ�ำแนกรหัส เนื่องจากภาวะวิกฤตส่วนใหญ่มีความล้มเหลวของการท�ำหน้าที่ร่วมกันหลายอวัยวะ
(๓.๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
- เสนอใช้คำ� ว่า ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ซึ่งเท่ากับระดับ ๒)
- รหัสการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน มีข้อจ�ำกัดในการน�ำไปปฏิบัติ เช่น ไม่มีการประเมินความ
รุนแรงของอาการปวดเพื่อประเมินความเร่งด่วนในการให้การรักษาพยาบาล และการใช้ National Early Warning
Score (NEWS) ที่มาจากการรวมคะแนนของค่าสัญญาณชีพต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค�ำนวณ จึงอาจ
เป็นไปได้ยากในการน�ำมาใช้ที่ห้องฉุกเฉินในประเทศไทยที่มีความหนาแน่นของผู้ป่วย
(๓.๓) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ผู้ป่วยทั่วไป และผู้รับบริการสาธารณสุข
- เสนอใช้คำ� ว่าผู้ป่วยเร่งด่วน (level ๓) ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน (level ๔) และผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (level
๕) ตามล�ำดับ เพื่อให้ความหมายสอดคล้องกับการจัดล�ำดับและความจ�ำเป็นในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล รวมถึง
การใช้ทรัพยากรในห้องฉุกเฉิน
๖. การพัฒนาตัวชีว้ ดั เปรียบเทียบคุณภาพการพยาบาลเพือ่ น�ำเสนอสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)   
สภาการพยาบาลด�ำเนินการพัฒนาตัวชีว้ ดั เปรียบเทียบคุณภาพการพยาบาลเพือ่ น�ำเสนอเข้าสูก่ ระบวนการคัดเลือก
ของคณะกรรมการโครงการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล THIP ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยทุกปีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยความร่วมมือกับกลุม่ สถาบันแพทย์ศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand
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Hospital Indicator Project : THIP) เพื่อค้นหาตัวชี้วัดเปรียบเทียบ (Hospital-based Benchmark Indicators)
ที่เป็นเครื่องมือในการชี้ทิศทางและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ รวมถึงการวิเคราะห์หาช่องทางที่เป็นโอกาส
ในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับสถานพยาบาลในประเทศไทย ส�ำหรับปี ๒๕๖๒ คณะท�ำงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล สภาการพยาบาลได้พฒ
ั นาตัวชีว้ ดั จ�ำนวน ๑๑ ตัวชีว้ ดั น�ำเสนอในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้น�ำเสนอ
ไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จ�ำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี  ้
๑. ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจาก Case manager
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย/ญาติต่อการดูแลแบบประคับประคอง
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการจัดการความเจ็บปวด
๔. อัตราการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย
๕. สัดส่วนของพยาบาลวิชาชีพต่อผู้ป่วยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๖. อัตราพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๗. ร้อยละความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล
๘. อัตราการเกิดแผลกดทับ
๙. อัตราความผิดพลาดในการบริหารยาและสารน�ำ 
้ (ระดับ E ขึ้นไป)
๑๐. อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
๑๑. อัตราการติดเชื้อที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
๗. สภาการพยาบาลเข้าร่วมให้ขอ้ มูลสถานการณ์บา้ นพักของบุคลากรสาธารณสุขแก่คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตระหนักถึงปัญหาบ้านพักของบุคลากร
ทางการสาธารณสุขว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการตัดสินใจท�ำงานในระบบราชการของ
บุคลากรสาธารณสุข  จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ  สภาการพยาบาลได้มอบหมายให้ ดร.จงกลณี จันทรศิริ
นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ กรรมการสภาการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลในการน�ำเสนอข้อมูลสถานการณ์
บ้านพักของพยาบาลวิชาชีพแก่ สนช. เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  โดยในที่ประชุมได้มีการน�ำเสนอข้อมูลกันอย่าง
กว้างขวางจากตัวแทนวิชาชีพต่าง ๆ และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา กองบริหารการสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. ได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข
ให้ความส�ำคัญเรื่องที่พักของบุคลากรสาธารณสุขให้มากขึ้น โดยเฉพาะแพทย์ใช้ทุน ๓ ปีแรก และพยาบาล ๕ ปีแรก
ส่วนการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ สนช. ได้ขอให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�ำรายละเอียดถึงความจ�ำเป็นในการให้สวัสดิการ
แก่บุคลากร และน�ำมาเสนอเพื่อหาทางในการจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป
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๘. การจดแจ้งสภาการพยาบาลเป็นสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
             พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ประกอบกับมาตรา ๖๑ บัญญัตใิ ห้สำ� นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศการรับจดแจ้ง และด�ำเนินการ
รับจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญชวน
สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้งและ
การเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นค�ำขอรับการจดแจ้งเป็น
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพ ตามมาตรา ๑๑(๕) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ในการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการจดแจ้งให้สภาการพยาบาลเป็นสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
เป็นผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการยื่นค�ำขอการจดแจ้งสภาการพยาบาลเพื่อให้เป็น
สภาวิชาชีพตามบทบัญญัติของกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ เลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๙. ประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งนโยบายการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการพยาบาล
สภาการพยาบาลและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเรื่องการพัฒนาการผลิตและก�ำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนให้มีการด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงได้มีมติใน
การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เห็นควรประกาศนโยบายสภาการพยาบาล สนับสนุน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการพยาบาล ดังนี้
“สภาการพยาบาลสนับสนุนนโยบายแห่งชาติด้านยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และกลยุทธ์
การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อพัฒนาบัณฑิตพยาบาลให้มี
ความรู้และทักษะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ ลดความสูญเสียทางการเงิน การคลังของประเทศ”
๑๐. ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องใบรับรองการรักษาพยาบาล
เพื่ออนุวัติตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องไม่ออกใบรับรอง
อันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนนั้น คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  จึงได้
ก�ำหนดแบบใบรับรองการรักษาพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการออกใบรับรองการรักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้การใช้ใบรับรองการรักษาพยาบาลเป็นแบบเดียวกัน
ตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องใบรับรองการรักษาพยาบาล ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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สรุปการด�ำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์ที่สำ� คัญประการหนึ่งคือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสภาการพยาบาลได้จัดระบบ
และส่งเสริมให้การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีมาตรฐานในทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  มีการประเมิน
หลักสูตร และรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบ
ของสภาการพยาบาลตามกฎหมายวิชาชีพที่ต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี ๒๕๖๑
รวมจ�ำนวน ๓๑ สถาบัน ดังนี้
๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
๗) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
๘) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๙) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
๑๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
๑๒) ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑๓) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
๑๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๑๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๖) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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๑๗) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๑๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑๙) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
๒๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๒๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๒๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
๒๓) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๒๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
๒๖) คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๒๗) คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๒๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๒๙) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
๓๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๓๑) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
๒. ให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบัน
ที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล ในปี ๒๕๖๑ รวมจ�ำนวน ๓ สถาบัน ดังนี้
๑) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๓) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๓. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ที่ผ่านความเห็นชอบ/รับรอง จากสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี้
๓.๑ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมจ�ำนวน ๒๗ หลักสูตร
๓.๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
ล�ำดับ
หลักสูตร
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
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๓.๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๒๔ หลักสูตร ได้แก่  
ล�ำดับ
หลักสูตร
๑) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูง
อายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๕) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๖) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๗) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการ
พยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๘) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๙) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๐) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๑) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูส้ งู อายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๓) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๕) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

สถาบัน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๑๖) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๗) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๘) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)
๑๙) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล     
เวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๐) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๑) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๓) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

สถาบัน

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

๓.๒ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมจ�ำนวน ๓๒ หลักสูตร
ล�ำดับ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
58

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

สถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๑๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๖) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๗) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๙) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒๐) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๖) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๗) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๙) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๓๐) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๓๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

สถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ

๓.๓ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมจ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี            
้
ล�ำดับ
หลักสูตร
๑) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๓) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๖) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๗) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๘) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๙) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๐) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๑) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๓) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

สถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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๓.๔ การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รวมจ�ำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
ล�ำดับ
หลักสูตร
สถาบัน
๑) ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และ/หรือ
ปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผา่ นความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และ/หรือ
ปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว จ�ำนวน ๓๑ หลักสูตร ประกอบด้วย
๑) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จ�ำนวน ๕ หลักสูตร
๒) หลักสูตรระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จ�ำนวน ๒๔ หลักสูตร
๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จ�ำนวน ๒ หลักสูตร
๕. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา 
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จ�ำนวน ๔๓ หลักสูตร
๖. การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
           มีผู้สำ� เร็จการศึกษาพยาบาลจากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ ขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๑ คน                     
ล�ำดับ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ประเทศ

๑) Bachelor of Nursing จาก University  Muhammadiyah of
Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย
๒) Bachelor of Nursing จาก University Muhammadiyah of
Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย
๓) Associate in Science จาก คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
El Camino College รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔) Bachelor of Health Care in Nursing จาก Novia University
of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์
๕) Bachelor of Science (Department of Nursing)
จาก Tzu chi University ประเทศไต้หวัน
๖) Bachelor of Nursing จาก La Trobe University
ประเทศออสเตรเลีย

จ�ำนวน มีสทิ ธิสมัครสอบความรู้
(คน)
เพือ่ รับใบอนุญาต
๖
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
๑

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๑

การพยาบาล ชั้นสอง

๑

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๑

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๑

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
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๗. เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ การประชุมและรับฟังค�ำชีแ้ จงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบของสถาบัน
การศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงกลาโหม
สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนที่สภาการพยาบาลรับรอง
จ�ำนวน ๘๙ แห่ง รวมทัง้ คณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะผูป้ ระเมินสถาบันการศึกษา คณะอนุกรรมการพิจารณา
การขอรับรองสถาบันฯ และคณะท�ำงานปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ ในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะขอปรับแก้ไข
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การพิจารณา/หลักฐาน-เอกสารอ้างอิง อาทิ การวางแผนและการพัฒนาอาจารย์ การบริการวิชาการ
และน�ำข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้งคณะท�ำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการ
ศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA ต่อไป
๗.๒ การสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ ๔ สภาการพยาบาล ผูเ้ ข้าประชุมรวมจ�ำนวน ๑๑๕ คนประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปริญญาโทจาก ๙ สาขาวิชาคือ
๑) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๒) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๓) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๔) การพยาบาลเด็ก ๕) การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ๖) การพยาบาลผู้สูงอายุ/เวชปฏิบัติ
ผู้สูงอายุ ๗) การผดุงครรภ์ ๘) การบริหารการพยาบาล และ ๙) การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

๘. การด�ำเนินงานของคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
๘.๑ จัดท�ำโครงการขยายระยะเวลาการเพิม่ การผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๗๐) เพือ่ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ เสนอต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๘.๒ จัดท�ำโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๗๐ เสนอต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๘.๓ เตรียมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ เรือ่ ง Nursing Education
Reform: Nurse as a Change Agent in Future Health System ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษา
ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ รับรองหลักสูตรและโครงการอบรมระยะสั้น ก�ำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่เข้าศึกษาอบรมได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
๑.๑ การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) สถาบันหลัก
จ�ำนวน ๑๕ แห่ง
- สมัครใหม่
จ�ำนวน - แห่ง
- ต่ออายุ
จ�ำนวน ๑๕ แห่ง
๒) สถาบันสมทบ
จ�ำนวน ๒๕ แห่ง  
- สมัครใหม่
จ�ำนวน ๒ แห่ง
- ต่ออายุ
จ�ำนวน ๒๓ แห่ง
๓) หน่วยงานอื่น ๆ ที่สภาการพยาบาลรับรองให้จัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ส�ำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน/สถาบัน
จ�ำนวน ๑ แห่ง
สรุป จ�ำนวนสถาบันทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสภาการพยาบาลให้จดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๑ คือ สถาบันหลัก จ�ำนวน ๗๒ แห่ง สถาบันสมทบ จ�ำนวน ๙๗ แห่ง หน่วยงานอืน่ ๆ ทีส่ ภาการพยาบาลรับรอง
ให้จดั กิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ ส�ำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน/สถาบัน จ�ำนวน  ๒๐๘ แห่ง
๒. การรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น
หลักสูตร/โครงการระยะสั้นที่ส่งให้สภาการพยาบาลพิจารณา จ�ำนวน ๒,๗๒๕  หลักสูตร/โครงการ                   
๓. การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และจ�ำนวนผู้ผา่ นการอบรมฯ
		
๓.๑ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
๓.๑.๑ หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของ จ�ำนวน ๕ หลักสูตร
สภาการพยาบาล
๓.๑.๒ หลักสูตรต้นแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก จ�ำนวน ๒๒ หลักสูตร
เฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate
Nursing Residency Training) ๑๓ สาขา
                             
๓.๑.๓ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของ
จ�ำนวน ๕๓ หลักสูตร
สถาบันต่าง ๆ
(๑) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
จ�ำนวน ๔๕ หลักสูตร
(๒) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
จ�ำนวน ๘ หลักสูตร
เฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี
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๓.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
๓.๒.๑ จ�ำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๕๙,๖๑๙ คน
                  ๓.๒.๒ จ�ำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทุกสาขารวม จ�ำนวน ๓๔,๑๘๙ คน จ�ำแนกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ล�ำดับ
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
จ�ำนวน (คน)
๑
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
๒๗,๐๙๐
๒
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
๑๐
(หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)           
๑,๑๕๒     
๓
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
๔
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
๕๐๔
๕
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)                        ๓,๒๖๗   
๖
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
๖๗๐
๗
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
๘๔๒
๘
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
๔๐๔
๙
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
๒๒๖
๑๐
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
๒๔
รวม
๓๔,๑๘๙
๔. การจัดการศึกษาด้วยตนเองส�ำหรับสมาชิก
		
๔.๑ ชุดบทความวิชาการ เพื่อให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเองในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒ เล่ม
จ�ำนวน(คน)
ช่วงเวลา
ล�ำดับ
เรื่อง
บรรณาธิการ
ให้บริการ
ผู้ลงทะเบียน
เล่มที่ ๑๗ การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย
๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๒๒,๗๒๒
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๘   การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
อ.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล กรกฎาคม ๒๕๖๑ –
๗,๑๕๗
อ.เนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
		
๔.๒ บทความวิชาการ Online เพื่อให้สมาชิกศึกษาและเก็บหน่วยคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
จ�ำนวน ๓ เรื่อง
ล�ำดับ

เรื่อง

ผู้เขียนบทความ

ช่วงเวลา Online

จ�ำนวนผู้ตอบ
แบบทดสอบ
๔๘,๙๖๔

๑   Therapeutic Hypothermia in
พว.น�้ำทิพย์ ทองสว่าง   ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ the Newborn
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒   การคัดกรองและการช่วยเหลือเบือ้ งต้น ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส   ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๖๑,๑๒๒
สตรีทปี่ ระสบปัญหาความรุนแรงในชีวติ คู่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
๓. การพยาบาลสตรีที่มีความดันโลหิตสูง พว.จารุณี  ลี้ธีระกุล   ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ - ๕๑,๘๕๒
ขณะตั้งครรภ์
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๕.  การบันทึกคะแนนและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
๕.๑ การบันทึกหน่วยคะแนน
ศ.น.พย. ได้ดำ� เนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒,๕๖๒ โครงการ แบ่งเป็น
จ�ำนวน
ล�ำดับ
รายการ
โครงการ/หลักสูตร
๑,๘๐๙
๑. สถาบันหลัก/สถาบันสมทบบันทึกข้อมูลและคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
ส่งให้ ศ.น.พย.ตรวจสอบยืนยันข้อมูล
๗๕๓
๒. สถาบันอื่น ๆ ส่งรายชื่อผู้อบรมมาให้ ศ.น.พย. บันทึกหน่วยคะแนน    
		
๕.๒ การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
		
ศ.น.พย. ได้ดำ� เนินการขึน้ ทะเบียนส�ำหรับผูผ้ า่ นการฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น)
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา การให้ยาเคมีบ�ำบัด การใส่และถอดห่วง การฝังและถอดยาคุมก�ำเนิด และการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีจี้เย็น ดังนี้
ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔

จ�ำนวนผู้ขึ้นทะเบียน
ในปี ๒๕๖๑ (คน)
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
๕๔๙
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  
๓๙
การให้ยาเคมีบำ� บัด
๑,๐๑๗
การใส่และถอดห่วง การฝังและถอดยาคุมก�ำเนิด และ    
  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีจี้เย็น
ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น
(คน)
๒๖,๓๒๒
๑๓๐
๗,๖๐๒
๙๒๖

การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ โดยได้ด�ำเนินงานตามพันธกิจของ
สภาการพยาบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ   

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๐
ในมาตรา ๓๐ ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต้องส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีส่ ภาการพยาบาลให้การรับรองและผ่านการสอบความรูเ้ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพฯ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคด้านสุขภาพมัน่ ใจว่าจะได้รบั บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน
วิชาชีพ สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการสอบความรู้ฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓ ครั้ง  ดังนี้
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ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ จ�ำนวนรวม
รายการ
๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒๓-๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ (คน)
(คน)
(คน)
(คน)
๑.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพ ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวนผู้สมัครสอบ
๒,๓๗๒  
๙,๒๐๖  
๔,๒๕๗
๑๕,๘๓๕  
สอบผ่าน ๘ วิชา
๑,๓๓๗
๕,๖๓๗  
๒,๒๕๐  
  ๙,๒๒๔  
สอบผ่าน ๗ วิชา
๑๗๔  
  ๒๖๔
๑๔๖
  ๕๘๔  
(ยกเว้นผดุงครรภ์)
๑.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพ ชั้นสอง
จ�ำนวนผู้สมัครสอบ
    ๑  
๑  
สอบผ่าน ๘ วิชา
    ๑  
๑  
สอบผ่าน ๗ วิชา
    (ยกเว้นผดุงครรภ์)
๒. การประเมินความรู้กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขาดอายุ
สภาการพยาบาลจัดให้มีการประเมินความรู้ฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ เนื่องจากใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ เดิมขาดอายุ  โดยจัดให้มีการประเมินความรู้ฯ จ�ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๒.๑ กรณีมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน และยื่นขอรับ
ใบอนุญาตใหม่ภายใน ๑ ปี นับแต่วันทีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ ประเมินความรู้วิชากฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ๑ วิชา                                 
รายการ
จ�ำนวนผู้สมัครสอบ
จ�ำนวนผู้สอบผ่าน

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นหนึ่ง (คน)
ชั้นสอง (คน) จ�ำนวนรวม (คน)
            ๕๙๓      ๓๐
๖๒๓
            ๕๖๔      ๒๗
๕๙๑

๒.๒ กรณีมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน  หรือเก็บหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน  แต่ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่เกินก�ำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขาดอายุ  ประเมินความรู้ ๘ วิชา
รายการ
จ�ำนวนผู้สมัครสอบ
จ�ำนวนผู้สอบผ่าน

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นหนึ่ง (คน)
ชั้นสอง (คน) จ�ำนวนรวม (คน)
            ๒๓๙      ๔๙
    ๒๘๘
            ๒๑๖      ๔๖
    ๒๖๒

๓. การขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล ให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง และมีคุณสมบัติและด�ำเนินการถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ดังนี้
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สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ชั้นหนึ่ง
สมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ชั้นสอง

จ�ำนวน
จ�ำนวน

๙,๔๙๐ คน
๑ คน

๔. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้สำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและสอบความรู้ฯ
ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลก�ำหนดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน ๙,๒๒๔ คน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน
๕๘๔ คน   
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง
จ�ำนวน
๑ คน
๕. การพัฒนาข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้จดั ให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาปรับปรุง Blueprint และออกข้อสอบวัดความรูฯ้
เพื่อให้ข้อสอบในทุกรายวิชาที่จัดสอบมีความเหมาะสมและทันสมัย โดยได้ด�ำเนินการออกข้อสอบตาม Blueprint ที่
ได้ปรับปรุงแล้ว มีจำ� นวนชุดข้อสอบ ๘ รายวิชา วิชาละ ๑- ๒ ชุด เพื่อน�ำมาใช้ในการสอบต่อไป จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา  

งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สภาการพยาบาล มีหน้าที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล ทุก ๕ ปี เพื่อเป็น
การคุ้มครองผู้บริโภคว่าได้รับการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ     
ผดุงครรภ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑

สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ และ       
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ประเภทและชั้น
จ�ำนวนผู้ที่ต่อ
จ�ำนวนผู้ที่ต่ออายุ
ของใบอนุญาตฯ
ใบอนุญาตหมดอายุ (คน) ใบอนุญาต (คน)
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๒๙,๓๑๓
๒๘,๑๕๗
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
๓๑๓
๑๕๗
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๑๖
๙
๒๙,๖๔๒
๒๘,๓๒๓
รวมชั้นหนึ่ง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง
๒๕๑
๑๖๖
การพยาบาล ชั้นสอง
๑๗
๑๐

คิดเป็นร้อยละของ
ผู้ที่ต่อใบอนุญาต

๙๕.๕๕

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

67

Annual Report 2018
Thailand Nursing and Midwifery Council

ประเภทและชั้น
ของใบอนุญาตฯ
การผดุงครรภ์ ชั้นสอง
รวมชั้นสอง
จ�ำนวนรวมทั้งหมด

จ�ำนวนผู้ที่ต่อ
จ�ำนวนผู้ที่ต่ออายุ
ใบอนุญาตหมดอายุ (คน) ใบอนุญาต (คน)
๕๐
๒๗
๓๑๘
๒๐๓
๒๙,๙๖๐
๒๘,๕๒๖

คิดเป็นร้อยละของ
ผู้ที่ต่อใบอนุญาต
๖๓.๘๔
๙๕.๒๑

๒. การด�ำเนินการให้บริการสมาชิกที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รายการ
การต่ออายุบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีสูญหายหรือช�ำรุด
การแก้ไขชื่อ – นามสกุลในใบอนุญาตฯ
การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ
การตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ

จ�ำนวน (คน)
๒๘,๕๒๖
๔๓๙
๔๐๑
๑,๗๙๑
๔๘๒
๙,๕๙๒

๓. สถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ชาย
หญิง
รวม
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ๑๐,๔๙๖ ๙๒.๖๙ ๑๙๙,๗๒๖ ๙๗.๙๘ ๒๑๐,๒๒๒ ๙๗.๗๐
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
๔๔๗
๓.๙๕ ๑,๒๓๗ ๐.๖๑ ๑,๖๘๔ ๐.๗๘
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๑๘๐
๐.๐๙
๑๘๐
๐.๐๘
รวมใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง
๑๐,๙๔๓
๒๐๑,๑๔๓
๒๑๒,๐๘๖
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ๓๗๐
๓.๒๗ ๒,๑๗๕ ๑.๐๗ ๒,๕๔๕ ๑.๑๘
การพยาบาล ชั้นสอง
๗
๐.๐๖
๔๕
๐.๐๒
๕๒
๐.๐๒
การผดุงครรภ์ ชั้นสอง
๔
๐.๐๔
๔๗๓
๐.๒๓
๔๗๗
๐.๒๒
รวมใบอนุญาตฯ ชั้นสอง
๓๘๑
๒,๖๙๓
๓,๐๗๔
จ�ำนวนรวมทั้งหมด
๑๑,๓๒๔ ๕.๒๖ ๒๐๓,๘๓๖ ๙๔.๗๔ ๒๑๕,๑๖๐ ๑๐๐.๐๐
ประเภทใบอนุญาตฯ

๔. จ�ำนวนผูข้ นึ้ ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ แยกประเภทตามกลุม่ อายุ สิน้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุ่มอายุ
< ๒๕
๒๕ - ๒๙
๓๐ - ๓๔
๓๕ - ๓๙
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ชั้นหนึ่ง
ชั้นสอง
รวม
จ�ำนวน (คน) ร้อยละ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ จ�ำนวน (คน)
๙,๖๘๓
๔.๕๗
๑๙
๐.๖๒
๙,๗๐๒
๓๙,๓๖๓ ๑๘.๕๖
๘๔
๒.๗๓
๓๙,๔๔๗
๓๔,๓๓๔ ๑๖.๑๙
๖๑
๑.๙๘
๓๔,๓๙๕
๒๓,๒๙๙ ๑๐.๙๙
๓๓
๑.๐๗
๒๓,๓๓๒
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กลุ่มอายุ
๔๐ - ๔๔
๔๕ - ๔๙
๕๐ - ๕๔
๕๕ - ๕๙
๖๐ +
รวม

ชั้นหนึ่ง
ชั้นสอง
รวม
จ�ำนวน (คน) ร้อยละ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
๓๓,๕๐๙ ๑๕.๘๐
๑๙๐
๖.๑๘
๓๓,๖๙๙ ๑๕.๖๖
๒๕,๐๘๘ ๑๑.๘๓
๓๐๐
๙.๗๖
๒๕,๓๘๘ ๑๑.๘๐
๒๐,๒๒๖
๙.๕๔
๔๙๐
๑๕.๙๔ ๒๐,๗๑๖
๙.๖๓
๑๗,๔๘๐
๘.๒๔
๗๖๐
๒๔.๗๒ ๑๘,๒๔๐
๘.๔๘
๙,๑๐๔
๔.๒๙
๑,๑๓๗ ๓๖.๙๙ ๑๐,๒๔๑
๔.๗๖
๒๑๒,๐๘๖ ๙๘.๕๗ ๓,๐๗๔
๑.๔๓ ๒๑๕,๑๖๐ ๑๐๐.๐๐

การสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนด
ให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ มีหน้าที่ดำ� เนินการฝึกอบรมและสอบความรู้เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน ๑๑ สาขา ดังนี้ ๑) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒)
สาขาการพยาบาลเด็ก ๓) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ผิ สู้ งู อายุ ๕) สาขา
การผดุงครรภ์  ๖) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๗) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
๘) สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรูส้ กึ ๙) สาขาการพยาบาลผูส้ งู อายุ ๑๐) สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก
และ ๑๑) สาขาการพยาบาลชุมชน

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. การสอบความรูเ้ พือ่ รับวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วุฒิบัตร หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ทีผ่ า่ นการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร โดยผูส้ มัครเข้ารับการฝึกอบรม
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ    
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
๒) ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
ได้ปฏิบตั งิ านตรงสาขาทีข่ อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ทวี่ ทิ ยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์  
ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ประกาศก�ำหนด
๓) มีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมเต็มเวลาได้
๑.๑ ผู้ส�ำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส�ำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้ส�ำเร็จจากหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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ระดับวุฒบิ ตั ร และสอบความรูเ้ พือ่ รับวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ�ำนวน
๔ คน ดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
สาขา
หน่วยงาน
สถาบันหลัก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. นางสาวจุฑามาศ   เทียนสอาด การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี       
๒. นางสาวสุพัตรา เผ่าพันธ์
การพยาบาลเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๓. นางสาวกัลปังหา   โชสิวสกุล
สถาบันหลักคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. นางสาววัฒนาภรณ์   พิบูลอาลักษณ์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		 ๑.๒ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา
๒๕๖๑
			วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยร่วมกับสถาบันหลักที่เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล
ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร คือ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ใน ๒ สาขา ดังนี้   
ผู้สมัคร ผู้สอบผ่าน
(คน)
(คน)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ๑. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๗
๓
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. สาขาการพยาบาลเด็ก
๒
๒
รวม
๙
๕
สถาบันหลัก

สาขาที่เปิดสอน

๒. การสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
หนังสืออนุมัติ หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ทีม่ ปี ระสบการณ์การปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้ยื่นค�ำขอสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
๒) คุณวุฒิการศึกษา
๒.๑) ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติฯ และ
ปฏิบัติงานตรงสาขาหลังส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒.๒) ส�ำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติฯ
และปฏิบัติงานตรงสาขาหลังส�ำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
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๒.๓) ได้รบั วุฒบิ ตั รจากสภาการพยาบาล หรือจากสถาบันต่างประเทศทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขั้นสูงแห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
๒.๔) ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากหลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลและ       
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
๓) สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะ และปริมาณงานที่ปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓.๑) สถานที่ปฏิบัติงาน ต้องเป็นหน่วยบริการสุขภาพ
๓.๒) ต้องมีจำ� นวนผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตรง
สาขาที่ขอสอบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในแต่ละสาขา
๓.๓) การปฏิบตั งิ านในสาขาต่าง ๆ ต้องให้การดูแลและจัดระบบการดูแลผูป้ ว่ ย หรือผูใ้ ช้บริการ หรือ
ครอบครัว หรือชุมชน ที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างต่อเนื่องตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในแต่ละสาขา
๓.๔) มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และมีประสบการณ์การเป็นผูน้ ำ� ในการสร้างนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline) ตลอดจนการน�ำไปใช้และการประเมินผล
๓.๕) มีประสบการณ์ในการสอน ชี้แนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาในทีม
สุขภาพ และทีมงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสอบความรู้เพื่อ
ขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยมีผู้สอบผ่านทั้งหมด ๗ คน
ใน ๔ สาขา ดังนี้
ชื่อ – สกุล
๑. นางสาวธมภร  มหัสพัน
๒. นางศิริมา  มณีโรจน์

สาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

๓. นางสาวสุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ
๔. นางโสภา  หมู่ศิริ
๕. นางสุพัตรา  ปวนไฝ
๖. นางสาวสุรภา  สุขสวัสดิ์

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลชุมชน

๗. นางสาวบงกช  ธิติบดินทร์

การพยาบาลด้านการให้ยาระงับ
ความรู้สึก

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.เชียงกลาง จ.น่าน
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช                  
จ.นครศรีธรรมราช
รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
รพ.ประสาทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

๓. การออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ส�ำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒิบัตรร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล  และเพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒบิ ตั รอยูแ่ ล้ว หรือสถาบันทีว่ างแผนจะเปิดในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถด�ำเนินการไปได้ดว้ ยดีและต่อเนือ่ ง คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาอนุมัติและให้ออกหนังสือ
อนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางฯ แก่อาจารย์พยาบาล จ�ำนวน ๘ คน ตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง
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รายชื่อผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ส�ำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ดังนี้
ชื่อ – สกุล
๑. รศ. ดร.สุภาพ  อารีเอื้อ
๒. รศ.ไสว  นรสาร
๓. ผศ. ดร.มุกดา เดชประพนธ์
๔. ผศ.ชวลี   แย้มวงษ์
๕. รศ. ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย  
๖. รศ. ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ
๗. อาจารย์ ดร.หรรษา  เศรษฐบุปผา
๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์

สาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลเด็ก
การพยาบาลชุมชน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี                       
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔. พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
สภาการพยาบาลได้จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดง
ความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๑ คน และผูท้ ไี่ ด้รบั หนังสือ
อนุมตั แิ สดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส�ำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร
ฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร จ�ำนวน ๘ คน รวม ๑๙ คน เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕. การจัดท�ำจดหมายข่าววิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย (APN Newsletter)
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย ได้ดำ� เนินการออกจดหมายข่าว ในปี ๒๕๖๑ เพือ่ ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารกับสมาชิก ทั้งหมด ๓ ฉบับ  โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาการพยาบาล http://www.tnmc.or.th
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ APN Newsletter Jan-Aril 2018 Volume 5, Issue 1
ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ APN Newsletter May-August 2018 Volume 5, Issue 2
ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑  APN Newsletter Sep-Dec 2018 Volume 5, Issue 3
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สรุปการด�ำเนินงานด้านการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
ภาพลักษณ์วิชาชีพมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนส�ำคัญสามารถท�ำให้มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพ
การพยาบาล และส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาลมีบทบาท
ส�ำคัญในการด�ำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ และ
การเผยแพร่ผลงานของวิชาชีพการพยาบาลและของสภาการพยาบาล รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคม
และผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มกี ารรับรู้ เข้าใจ สะท้อนความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล
ให้มากขึ้น

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
๑. รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นการถวายพระเกียรติยศ
สูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลนี้ได้จัดให้มีขึ้นปีละ ๑ รางวัลทุกปี
เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ นับถึงปัจจุบนั เป็นเวลา ๑๙ ปี อย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิต
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

73

Annual Report 2018
Thailand Nursing and Midwifery Council

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล
สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ราย จาก ๑๘ ประเทศทั่วโลก
อาทิ อินเดีย ไต้หวัน เมียนมาร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เป็นต้น ที่ประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor
Emeritus Dr.Afaf Ibrahim MELEIS) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธฯิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี ๒๕๖๑ แก่ ศ.เกียรติคุณ
ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ใน
พระบรมมหาราชวัง และทรงพระราชทานเลี้ยงน�้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในบ่ายวันเดียวกัน
ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร โดยมีองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ทูตานุฑูตจากประเทศต่าง ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ศ.เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส เป็นผู้นำ� วิชาชีพการพยาบาลระดับโลก มีผลงานโดดเด่นทั้งทางด้าน
การศึกษาวิชาการพยาบาล การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส เป็นผู้ริเริ่มการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ทั่วโลก และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ต่าง ๆ ทั่วโลก ถึง ๑๖ ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย ผลงานวิจยั ของท่านมีผลต่อการพัฒนางานบริการพยาบาล และการก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ
การดูแลสุขภาพสตรี ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มผู้อพยพ อีกทั้งท่านได้ท�ำหน้าที่ในกรรมการชุดส�ำคัญ
ให้ทีมสหวิชาชีพสุขภาพหลายคณะ เช่น กรรมการของ Lancet Advisory Board กรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัย
สุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในด้านการวิจัยสุขภาพสตรี ดร.เมลิส ได้อุทิศในการรณรงค์ให้บุคคลชายขอบมี
สิทธิมีเสียงในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีในประเทศรายได้น้อย กลุ่มประเทศที่สตรีไม่ได้รับความเท่าเทียมทางสังคม
หรือได้รับการกีดกันทางเพศรูปแบบต่าง ๆ การรณรงค์ของท่านมีผลต่อการยกระดับสถานภาพของสตรีเหล่านั้นอย่าง
เป็นรูปธรรม
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๒. งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ ตุลาคม นับเป็นวันที่มีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงส�ำเร็จการศึกษา
ด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล) ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนส�ำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัย
แก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ ของ
ประชาชนในชนบทที่ห่างไกล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก�ำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ
สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั่วประเทศพร้อมใจกันน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจน
พร้อมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แผ่ไพศาลต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  สภาการพยาบาล  มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” และ
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
พระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ
กระทรวงสาธารณสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.กิตติศกั ดิ์ กลับดี ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
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๓. รางวัลศรีสังวาลย์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข และสภาการพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อญั เชิญพระนามาภิไธย “ศรีสงั วาลย์”
เป็นชื่อรางวัล โดยการยุบรวมรางวัล “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ“รางวัลพยาบาลดีเด่น” ของ          
สภาการพยาบาล ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึง่ เดียว มอบให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ จากทุกสังกัดทั้งภาครัฐ
และเอกชน ปีละ ๓ รางวัล โดยได้ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
ส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ จะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
สาขาผู้น�ำทางการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง
สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์
สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์  

๔. การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจ�ำปี ๒๕๖๑
เรื่อง “พยาบาล เสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
กรุงเทพมหานคร  โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นทุกภาคส่วนได้รบั รูน้ โยบายของสภาพยาบาล
ระหว่างประเทศ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบตั กิ ารในสถานบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษาพยาบาล
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสุขภาพดีของประชาชนทุก
กลุ่มอายุ บูรณาการความรู้ด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ผลักดัน
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพของทุกคน และพัฒนาความมีสขุ ภาพดีของประชาชนในชุมชน ครอบครัว
และตนเองเพือ่ ความยัง่ ยืนของการมีสขุ ภาพดี ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ ในการประชุมดังกล่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิตยิ ากร เป็นผูแ้ ทนพระองค์ เปิดงานประชุม
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วิชาการวันพยาบาลสากล และมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มอบโล่เกียรติคุณ
แก่ผู้บริหารดีเด่นด้านการสนับสนุนการด�ำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นด้าน
การควบคุมยาสูบ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทย
ปลอดบุหรี่

๕. โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๕๔ ได้มมี ติให้ความเห็นชอบโครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพและมีภูมิล�ำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ
หรือผูช้ ว่ ยพยาบาล และกลับไปปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ นเกิดเพือ่ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเหล่านี้ มีคณะกรรมการ
อ�ำนวยการโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนคณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ  ผูแ้ ทนสภาการพยาบาล  
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๗ รุ่น โครงการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มูลนิธินายห้าง
โรงปูนผูห้ นึง่ และสถาบันการศึกษาพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ     
สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาพยาบาล ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ และ
ปัจฉิมนิเทศผู้ส�ำเร็จการศึกษาในโครงการทุกรุ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๑๒ สถาบัน มีผเู้ ข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๔๙ คน (ลาออกไปศึกษาสาขาอืน่ ๓ คน) หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล จ�ำนวน ๙ คน  
การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๗
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) จ�ำนวน ๔๕ คน เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกบริการด้วยใจรัก
โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การสะท้อนคิดเชิงจริยธรรม เพือ่ ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ทีใ่ ช้สนุ ทรียสนทนากับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเพิ่มมุมมองที่หลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของ
ความคิด พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น กิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมที่
ต้องลงมือปฏิบตั   ิ และเกิดการเรียนรูจ้ ากการท�ำด้วยตนเอง การมีสว่ นร่วมในกระบวนการ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
เพือ่ พัฒนาตนเอง ท้องถิน่ ชุมชน และสังคมต่อไป  โดยจัดกิจกรรม ณ  โรงเรียนพยาบาลต�ำรวจ วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ
ค่ายพระรามหก อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๓ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) จ�ำนวน ๕๑ คน
รุน่ ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) จ�ำนวน ๒ คน เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้าใจในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาทั้งตนเอง
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจอย่าง
แท้จริง โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สภาการพยาบาล
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖. Nurses Run For Health 2018 ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการส�ำหรับพยาบาล
เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดกิจกรรม Nurses Run For Health 2018 ร่วมเดินวิง่
เพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการส�ำหรับพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยเชิญชวน
ให้พยาบาล บุคลกรทางการแพทย์ และประชาชนร่วมวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. ส่วนกลางจัดที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ส�ำหรับต่างจังหวัดจัดพร้อมกัน ๑๙ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย สระบุรี สิงห์บรุ ี ลพบุรี อ่างทอง ราชบุรี ชลบุรี นครนายก บุรรี มั ย์
มหาสารคาม อุบลราชธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา โดยมีค่าสมัครเดิน-วิ่งทุกระยะคนละ ๕๐๐ บาท
ผูส้ มัครจะได้รบั หมวกและเสือ้ วิง่ ส�ำหรับผูท้ วี่ งิ่ เข้าเส้นชัยจะได้รบั เหรียญ Nurses Run For Health 2018 พระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นทีร่ ะลึก รายได้สบทบทุนสวัสดิการส�ำหรับพยาบาล โดยเฉพาะ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

๗. สภาการพยาบาลร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี  
การสาธารณสุขไทย
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ
และตัวแทนของพยาบาลทั่วประเทศที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทยมาอย่างยาวนาน ได้ร่วมจัด
นิทรรศการใน “งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” ภายใต้แนวคิด
“เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา” เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ              
สภาการพยาบาลต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน      
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ให้เกียรติเข้าเยีย่ มชมนิทรรศการของสภาการพยาบาลและเขียนข้อความเป็นก�ำลังใจให้พยาบาล มีใจความว่า “ขอเป็น
ก�ำลังใจให้ทุกคน” ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับพยาบาลทั่วประเทศ

๘.  การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
		
๘.๑ พิธีกตเวทิตาคารวะ เนื่องในวันสงกรานต์
		
สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน�้ำขอพรเพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ
แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำ� คุณประโยชน์ต่อวิชาชีพเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง อาคาร
นครินทรศรี สภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ประธานในพิธสี รงน�ำ้ พระพุทธรูป รดน�ำ้
ขอพร และมอบของทีร่ ะลึกแด่พยาบาลอาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ผู้บริหารการพยาบาลจากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งพยาบาล เข้าร่วมพิธีกว่า ๒๐๐ คน

		
๘.๒ ทอดผ้าป่าการกุศลสมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัย
จากการปฏิบัติงาน
		
สภาการพยาบาลจัดทอดผ้าป่าการกุศล เพือ่ หารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ซึ่งมี
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
		
กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานนี้ เป็นกองทุนที่ก่อตั้ง
โดยสภาการพยาบาล ด้วยความห่วงใยผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึง่ มีความเสีย่ งสูงในการปฏิบตั งิ าน
ตั้งแต่การติดเชื้อจากผู้ป่วย การเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตในการเดินทาง และการปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกาล อีกทั้งยัง
พบว่ามักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสภาการพยาบาลร่วมมือกับ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศร่วมกันพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิก
สภาการพยาบาลที่ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงาน และยังคงเปิดรับบริจาคอยู่ในขณะนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญั ชี ๑๔๒-๐-๒๔๘๑๖-๒
“สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกทีป่ ระสบภัยจากการปฏิบตั งิ าน” หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข
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บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๔๐-๒๒๒๗๑๑-๗ ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการ
ปฏิบัติงาน”

		 ๘.๓ พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ ๓๓ ปี
		
สภาการพยาบาลจัดพิธที ำ� บุญเลีย้ งพระเนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ ๓๓ ปี
ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนพยาบาลจากสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลเข้าร่วมพิธเี พือ่ ร่วมร�ำลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทมี่ บี ทบาทส�ำคัญ
ในการสถาปนาสภาการพยาบาล  รวมทัง้ สร้างความตระหนักให้มคี วามภาคภูมใิ จในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างพร้อมเพรียง

		 ๘.๔ พิธถี วายราชสักการะและบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
		
สภาการพยาบาล จัดพิธีถวายราชสักการะและบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตครบ ๒ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
โดยมีผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
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๘.๕ ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องใน
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต จัดโดย มูลนิธิ พอ.สว.
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษสภาการพยาบาล และคณะเป็นผู้แทนสภาการพยาบาล
เข้าร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ปีที่ ๒๓  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐
ส�ำนักงานมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก
ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี

		
๘.๖ ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดย มูลนิธิ พอ.สว.
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษสภาการพยาบาลและคณะเป็นผู้แทนสภาการพยาบาล
เข้าร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เมื่อวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธ  ี

		
๘.๗ ร่วมน้อมร�ำลึกในพระกรุณาธิคณ
ุ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ จัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจ�ำสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ และคณะเป็นตัวแทนจาก
สภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำ� เพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนือ่ งในวันคล้ายวันประสูติ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล
อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ จัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
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ที่ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และร่วมน้อมร�ำลึกในพระกรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

		 ๘.๘ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
		
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล น�ำคณะเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล เข้าร่วม
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน
วันมหิดล เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ
โรงพยาบาลศิรริ าช และนางนวลขนิษฐ์ ลิขติ ลือชา ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภาการพยาบาล น�ำคณะเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
เข้าร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

		
๘.๙ สภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุน
โครงการทีด่ ำ� เนินการโดยสภาการพยาบาลในการขับเคลือ่ นและสนองตอบต่อสภาวะสังคมในปัจจุบนั ในการดูแลประชากร
ผูส้ งู วัย จากนายประมนต์ สุธวี งศ์ ประธานมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย เมือ่ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ โดยได้รับเกียรติจากนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าฯ ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้
- ทุนการศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงวัย
จ�ำนวน ๕๐ ทุน จ�ำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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-

ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน
๑ ชุมชน จ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

		
๘.๑๐ อวยพรปีใหม่แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
		
รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล น�ำคณะผู้แทน
จากสภาการพยาบาล ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทวั่ ประเทศ เข้าอวยพร แด่ ศ.คลินกิ เกียรติคณุ นายแพทย์ ปิยะสกล
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เนือ่ งในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานรัฐมนตรี อาคารส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
๘.๑๑ เยี่ยมให้ก�ำลังใจพยาบาลที่บาดเจ็บและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวพยาบาลผู้เสียชีวิตจาก
การปฏิบัติงาน
สืบเนื่องจากกรณีความเสี่ยงจากการท�ำงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจะต้องเผชิญในระหว่างการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเฉพาะการน�ำส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรักษาในโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่าหรือในกรณีฉกุ เฉิน ซึง่ สภาการพยาบาล
ได้น�ำเสนอกระทรวงสาธารณสุขถึงแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ประสบภัย
จากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยพิจารณาเห็นว่ารัฐได้มอบหมายให้พยาบาลปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อเกิดเหตุ
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้วก็ควรจะให้การเยียวยาแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าอยู่ระหว่างพิจารณา
ด�ำเนินการ สภาการพยาบาลจึงได้ร่วมกันพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัย
จากการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่พยาบาลและครอบครัวในเบื้องต้น รวมทั้งให้ก�ำลังใจแก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ โดยด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังคงมีพยาบาลทีเ่ สียชีวติ และบาดเจ็บจากการประสบอุบตั เิ หตุในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่
อยูห่ ลายกรณี สภาการพยาบาลได้สง่ ผูแ้ ทนเข้าเยีย่ มให้กำ� ลังใจพยาบาลทีบ่ าดเจ็บและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวพยาบาล
ผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. กรณีอุบัติเหตุรถพยาบาลชนกับรถกระบะรับส่งนักเรียน
บริเวณบ้าน  กาเด็ง  ต.ละหาร อ.ยีง่ อ จ.นราธิวาส เมือ่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
ซึ่งก่อนเกิดเหตุรถ Ambulance โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้เดินทางไปรับ
ผูป้ ว่ ยเด็กวัย ๙ วัน จากโรงพยาบาลยะลาเพือ่ รับมารักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล
สุไหงโก-ลก โดยได้เปิดสัญญาณไฟมาตลอดทาง เมือ่ ถึงทีเ่ กิดเหตุมรี ถกระบะ
รับส่งนักเรียนขับข้ามเลนมาทางขวาจนเกิดอุบัติเหตุชน รถ Ambulance
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มีผู้บาดเจ็บจ�ำนวน ๒๓ ราย ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย อุบัติเหตุในครั้งนี้
มีพยาบาลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยขณะ refer บาดเจ็บ ๒ คน คือ พว.อัญญา
แดงข�ำ และ พว.นูรฮี า ดอรอ สภาการพยาบาลมอบหมายให้ผแู้ ทนสภาการพยาบาล
ประจ�ำจังหวัดนราธิวาส เยีย่ มให้กำ� ลังใจ น�ำกระเช้าของเยีย่ มและความห่วงใย
จากสภาการพยาบาลไปมอบเป็นก�ำลังใจให้แก่พยาบาลผู้บาดเจ็บ
๒. กรณีรถพยาบาลน�ำส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลประโคนชัยไปโรงพยาบาลสุรินทร์ ถูกรถกระบะพุ่งชน
ณ บริเวณ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้พยาบาลที่เดินทางไปร่วมกับ
รถพยาบาลเสียชีวติ ๑ ราย คือพว.สุดารัตน์ เชือ่ มาก และบาดเจ็บรับการรักษาตัวที่ ICU ๑ ราย คือ พว.จรวยพร ปาปะโคน
สภาการพยาบาลมอบหมายให้ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ  อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจ
พว. สุดารัตน์ เชื่อมาก และมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการ
ปฏิบตั งิ านให้แก่ครอบครัว พว.สุดารัตน์ เชือ่ มาก จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และไปเยีย่ มอาการบาดเจ็บพร้อมมอบกระเช้า
ของเยี่ยมแก่ พว.จรวยพร ปาปะโคน พยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว และเยี่ยมให้ก�ำลังใจบุคลากร
พยาบาลของโรงพยาบาลประโคนชัย

๓. กรณีรถพยาบาลโรงพยาบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ไปส่งผูป้ ว่ ย
ทีโ่ รงพยาบาลนครพิงค์ หลังจากส่งผูป้ ว่ ยเสร็จ ได้รบั ผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลนครพิงค์
กลับมาโรงพยาบาลอมก๋อย ได้ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลชนกับต้นไม้
บนถนนสายฮอด-แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นเหตุให้พว.เกรียงไกร บุญจี พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
โรงพยาบาลอมก๋อย เสียชีวิต และพว. ทิพวัลย์  ฑีฆวัฒนสกุล พยาบาลวิชาชีพ บาดเจ็บข้อสะโพกขวาหลุด นอนพัก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
		
สภาการพยาบาลได้มอบหมายให้ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เดินทางลงพื้นที่ไป
คารวะศพ พว.เกรียงไกร บุญจี และให้ก�ำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบุคลากรพยาบาลของโรงพยาบาลอมก๋อย และ
มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงานให้กับครอบครัว พว. เกรียงไกร บุญจี
จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้ไปเยี่ยมอาการป่วย มอบกระเช้าของเยี่ยมเป็นก�ำลังใจแก่ พว. ทิพวัลย์ ฑีฆวัฒนสกุล
๙. การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล จากหน่วยงาน/สถาบันทั้งภายในและ
ต่างประเทศ จ�ำนวน ๓๖ หน่วยงาน จ�ำนวน ๑,๘๗๙ คน ศึกษาดูงานในเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเกีย่ วกับวิชาชีพการพยาบาล
เช่น นโยบาย บทบาทหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงาน การบริหารงานของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าที่
ของพยาบาลวิชาชีพ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ เป็นต้น ดังนี้
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ล�ำดับ

หน่วยงาน

วันที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
นักศึกษาจาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin
ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
นักศึกษาจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาเวียดนามและจีน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย  
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาจาก  St.Luke’s International University ญี่ปุ่น และ PAPRSB
Institute of Health Sciences, University of Brunei Darussalam
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒๙ ม.ค. ๖๑
๒๙ ม.ค. ๖๑
๓๐ ม.ค. ๖๑
๑๕ ก.พ. ๖๑
๑๙ ก.พ. ๖๑
๒๑ ก.พ. ๖๑
๒๑ ก.พ. ๖๑
๒๑ ก.พ. ๖๑
๒๒ ก.พ. ๖๑

จ�ำนวนผู้ดูงาน
(คน)
๑๔๕
๔๔
๖๓
๔๖
๑๑๙
๖๗
๖๗
๖๐
๙

๒ มี.ค. ๖๑

๕

๒๑ มี.ค. ๖๑

๑๙

๒๒ มี.ค. ๖๑
๓๐ มี.ค. ๖๑
๒ เม.ย. ๖๑
๑ พ.ค. ๖๑

๙
๑๐๐
๔๔
๒๓

๙ พ.ค. ๖๑
๒๑ พ.ค. ๖๑
๕ มิ.ย. ๖๑
๑๙ มิ.ย. ๖๑

๑๓
๙๐
๑๑
๒๑

๑๖ ก.ค. ๖๑
๑๖ ก.ค. ๖๑
๑๖ ก.ค.๖๑
๙ ส.ค.๖๑

๙๐
๒๒
๑๖
๑๗

๑๐ ส.ค. ๖๑
๑๖ ส.ค. ๖๑

๙๘
๘๐

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
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ล�ำดับ

หน่วยงาน

๒๖ นักศึกษาจาก Tzu Chi University จีน และ Faculty of Medical
Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๗ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
๒๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๒๙ นักศึกษาจาก Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๓๒ นักศึกษาจาก Semarang Health Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
๓๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๓๕ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๓๖ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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(คน)
๒๑ ส.ค. ๖๑
๑๒
วันที่

๒๘ ส.ค. ๖๑
๓๐ ส.ค.๖๑
๗ ก.ย.๖๑

๑๒๒
๗๑
๑๑

๑๑ ก.ย. ๖๑
๙ ต.ค. ๖๑
๙ ต.ค.๖๑

๒๒
๘
๓๑

๑๐ ต.ค. ๖๑
๑๒ พ.ย. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
๓ ธ.ค. ๖๑

๑๑๙
๘๐
๖๔
๑๑๖
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๑๐. การประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์
ปัจจุบันการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสื่อสาร
สองทาง ท�ำให้สภาการพยาบาลสามารถรับทราบปัญหาและความคิดเห็นของสมาชิก โดยสภาการพยาบาลได้ด�ำเนิน
การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Website สภาการพยาบาลมาโดยตลอด ส�ำหรับช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage
สภาการพยาบาล Line@สภาการพยาบาล และ YouTube Channel สภาการพยาบาลนั้น ได้เริ่มด�ำเนินการมา
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจบทบาทภารกิจของสภาการพยาบาล รวมทั้งได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และทั่วถึง จากสภาการพยาบาล การด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง
ทางออนไลน์ของสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้
			๑. Website สภาการพยาบาล ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมทั้งปรับปรุง
ข้อมูลต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล โดยเปิดใช้งานเว็บไซต์
ภายใต้ Url: www.tnmc.or.th
		 ๒. Facebook Fanpage สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีผู้ติดตามจ�ำนวน ๘,๗๕๐ คน เป็นเพศหญิง ๗,๕๒๕ คน และ
เพศชาย ๑,๒๒๕ คน รวมแล้วมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕,๒๐๐ คน
คิดเป็น ๕๙.๔๓% โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๑ สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๕๖ โพสต์
			๓. Line@สภาการพยาบาล เริม่ เปิดใช้งานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ปัจจุบันมีผู้ติดตามจ�ำนวน ๑๕,๘๒๐ คน เป็นเพศหญิง ๑๔,๘๒๓ คน และเพศชาย
๙๙๗ คน รวมแล้วมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๗,๔๗๔ คน คิดเป็น
๔๙.๑๙% โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมของสภาการพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ โพสต์
			๔. YouTube สภาการพยาบาล เริ่มเปิดใช้งานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ การเปิดใช้งานช่องทาง
ออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์
ต่อไปในอนาคต

การจัดท�ำวารสาร จดหมายข่าว และหนังสือ
๑. วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
วารสารสภาการพยาบาล ปัจจุบันมี รศ.ดร.สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา เป็นบรรณาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย
แพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) และได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้รับการยอมรับให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI)
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตีพิมพ์เป็นปีที่ ๓๓ จัดท�ำทุก ๓ เดือน จ�ำนวน ๔ ฉบับ คือ
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ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน เมษายน –  มิถุนายน ๒๕๖๑
ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561
วารสารสภาการพยาบาล

บทความ

* กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : มุมมองใหม่ของระบบสุขภาพไทย
* ความผิดปกติดา้ นการรู้คิดหลังการผ่าตัดในผู้สูงอายุ: มิติด้าน
ความรู้และการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

บทความวิจัย
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561

* ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบแกว่งแขนต่อภาวะ
โภชนาการในสตรีสูงอายุที่เสี่ยงต่อเมแทบอลิกซินโดรม
* การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ในโรงพยาบาล
* ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยของ
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร
* สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
แรงงานตัดเย็บผ้า: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชน
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* ประสบการณ์ของมารดาที่มีบุตรได้รับการผ่าตัดหัวใจ:
การวิจัยเชิงคุณภาพ
* ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตน
และวิดีทัศน์การ์ตูนแอนิเมชั่น ต่อความรู้ความวิตกกังวล
และการรับรู้ความสามารถแห่งตนของผู้ป่วยที่ได้รับ
การสวนหัวใจ
* ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

บทความ

นุชจรี กิจวรรณ
พรนภา นาคโนนหัน

* สุขภาพพอเพียง
* ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพ
ที่สมอง : มิติของการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

ISSN 1513-1262

บทความ

มณี อาภานันทิกุล
ฉัตรกมล ประจวบลาภ

* ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
* การประเมินและการจัดการความปวดในผู้ป่วยผ่าเปิด
กะโหลกศีรษะที่ไม่รู้สึกตัว: กรณีศึกษา

*
*
*

กุลพิธาน์ จุลเสวก
อัจฉรา สุคนธสรรพ์
สุภารัตน์ วังศรีคูณ
ชมพูนุช โสภาจารีย์
อรทัย สิงห์ค�า
สุดารัตน์ สุวรรรณเทวะคุปต์
พวงยุพา ยิ้มเจริญ
ขวัญชนก ดาวฮามแป
ความเครียดจากการท�างาน การสนับสนุนทางสังคมและ
ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์
พลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุบัติเหตุ
วิภา แซ่เซี้ย
ฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้
ประณีต ส่งวัฒนา
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ: การติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรม
สิริญญา พลวัฒน์
ให้ค�าปรึกษาด้านโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของบุคลากรทาง
สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
การพยาบาล
นพวรรณ เปียซื่อ
ภาวะสุขภาพ และการดูแลตนเองของญาติผู้ดูแลวัยสูงอายุ
ณัชศฬา หลงผาสุข
ที่ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง
สุปรีดา มั่นคง
ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความรู้พฤติกรรม
อรทัย หงษ์ศิลา
การดูแลตนเอง และความดันโลหิตในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
มณี อาภานันทิกุล
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ
พรทิพย์ มาลาธรรม
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* ผลของดนตรีบ�าบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ

* ผลของโปรแกรมการพยาบาลจัดการรายกรณีส�าหรับผู้ป่วย
ระยะท้ายต่อความทุกข์ทรมานจากอาการและการรับรู้
คุณภาพการดูแลของผู้ป่วยระยะท้าย
* เพศวิถีศึกษาส�าหรับวัยรุ่นตอนต้น: การทบทวนวรรณกรรม
* เพศศึกษาส�าหรับวัยรุ่นในโรงเรียน: กรณีศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
* กิจกรรมการดูแล แรงจูงใจในการดูแล และความพึงพอใจ
ในงานของผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้างในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ติดเตียง
* การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่
สาธารณะของมารดาที่มีบุตรอายุ 6-12 เดือน
* กรณีศึกษา: การด�าเนินงานด้านโภชนาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

www.tnc.or.th

บทความ
* ผลกระทบจากโรคลมชักในเด็ก: มิติการป้องกันและดูแลรักษา
ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส
* คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ชนิดถาวร:
ศิริพรรณ ภมรพล
ประเด็นท้าทายบทบาทพยาบาล
รายงานวิจัย
* ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลแบบการจัดการรายกรณี
ดวงกมล สุวรรณ์
ต่อผลลัพธ์การดูแลในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ
วิภา แซ่เซี้ย ประณีต ส่งวัฒนา
* ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากต่อสุขภาพช่องปาก
ตระการตา แซ่ฉั่ว
และการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
มลฤดี คงวัฒนานนท์
ในผู้ป่วยวิกฤติ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
ใจรพร บัวทอง
สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
* ผลของการจัดกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล
ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อการกลับมาของสัญญาณชีพ
อิทธิชัย ชัยแสงแก้ว
และการรอดชีวิต
วรางคณา พูลเขียว รัตนาภรณ์ กลมคีรี
* ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์
ผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน
ธัญญารัตน์ บุญโทย เยาวรัตน์ มัชฌิม
* การศึกษาช่องว่างของระบบการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ
ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
กุลพงษ์ ชัยนาม วิบูลย์ ธานีปกรณ์
สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค วัลลภัทร์ จันทร์ขจร ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์
พัชรวีร์ ทันละกิจ ปิยานุช ไมตรีจร พัชรินทร์ สุภาพโสภณ สุทธิรัตน์ อินม่วงหิรัญโชติ
กนกรัตน์ รุ่งทิวาสุวรรณ สุกัญญา สุรกิจ นพวรรณ เปียซื่อ
* การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการ
ณัฐตินา วิชัยดิษฐ
จัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุติดเตียงที่ใส่สาย
กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
ให้อาหารทางจมูก
แสงอรุณ อิสระมาลัย ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
* ปัจจัยท�านายการให้บริการพยาบาลตามแผนบริการผู้รอดชีวิต
ณัฐมา ทองธีรธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์มะเร็งระดับจังหวัด
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
พิจิตรา เล็กด�ารงกุล พิมพ์จันท ปิ่นสุนทร
ISSN 1513-1262
www.tnc.or.th

ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ
สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ
วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

รายงานวิจัย

* ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของ
ผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง
* ปัจจัยที่สามารถท�านายการชะลอการคลอดก่อนก�าหนด
ในสตรีที่ได้รับยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก
* ผลของการประคบอุ่นต่อความปวดระหว่างการเจาะเลือด
ของเด็กวัยเรียน
*

October-December 2018, Vol 33 No.4

July-September 2018, Vol 33 No.3

รายงานวิจัย

กอบกุล กลีบบัว
นพวรรณ เปียซื่อ
นรีมาลย์ นีละไพจิตร
สุกัญญา ตันติประสพลาภ
จารุภา สุพรรณสถิตย์
แสงอรุณ อิสระมาลัย
เดชา พรมกลาง
นพวรรณ เปียซื่อ
สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
สุกัญญา ตันติประสพลาภ
ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ธานี แก้วธรรมานุกูล
วันเพ็ญ ทรงค�า
อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
จุฑาพร ศรีจันทร์
จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ
ประภัสสร พิมพาสาร
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
นารีรัตน์ จิตรมนตรี

ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

April-June 2018, Vol 33 No.2

January-March 2018, Vol 33 No.1

สุรีรัตน์ ณ วิเชียร
โรจนี จินตนาวัฒน์
จักรกริช กล้าผจญ
ภารดี นานาศิลป์
กิตติกร นิลมานัต
กัลยา แซ่ชิต
เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี
ณปภัช สิงห์เถื่อน
สุปรีดา มั่นคง
ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
สุพัชรี เกิดสุข
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ทัศนี ประสบกิตติคุณ
ประกายมาศ บรรจงรักษา
นพวรรณ เปียซื่อ
กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
ซู้หงษ์ ดีเสมอ
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๒. วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research
วารสาร  Pacific Rim International Journal of Nursing Research มี ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
เป็นบรรณาธิการ ร่วมกับ ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ Professor Dr.Sue Turale วารสารนี้พัฒนามาจากวารสารวิจัย
ทางการพยาบาล เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลี่ยนเป็น The Thai Journal of Nursing Research ใน Vol.5 No.2
และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research ตั้งแต่ Vol.14 No.1
ปี ค.ศ. 2010 มาตรฐานของวารสารนี้เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับการตอบรับเข้าบรรจุในฐานข้อมูล Scopus  
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 September 2018 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
นักวิชาการและนักปฏิบัติการสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่จะได้มีวารสารที่มีคุณภาพในระดับสากลเป็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ปี ค.ศ. 2018  ตีพิมพ์เป็นปีที่ ๒๒
จัดท�ำทุก ๓ เดือน จ�ำนวน ๔ ฉบับ คือ
No. 1 January – March 2018
No. 2 April – June 2018
No. 3 July – September 2018
No. 4 October – December 2018

Dorothy Brooten, Yhovana Gordon

Population-Based Survey of Exclusive Breastfeeding in Indonesia:
A Secondary Analysis
Farid Agushybana, Issara Siramaneerat, Wannisa Raksamat, Sawanya Siriphakhamongkhon

A Randomized Controlled Trial of a Buddhist-based Nursing Program
for Women with Breast Cancer

Thitima Suklerttrakul, Wilawan Picheansathian, Usanee Jintrawet, Jutamas Chotibang

Samonnan Thasaneesuwan, Wongchan Petpichetchian, Tippamas Chinnawong

88

An Education Intervention for Medication Adherence in Uncontrolled
Diabetes in Thailand
Factors Influencing Readiness for Hospital Discharge Among Thai Older
Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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๓. จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter)
จดหมายข่าวสภาการพยาบาล มี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นบรรณาธิการ และมี       
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ เป็นผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก โดยจัดท�ำทุก ๒ เดือน
ส่งให้สมาชิกสภาการพยาบาลทัว่ ประเทศ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย จดหมายข่าวปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๒๐ จัดท�ำ ๖ ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เนื้อหาในเล่ม: ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕ กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ประเด็นจริยธรรมการไม่รักษาเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ/
ก่อการวิวาทท�ำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทางตา ธนาคารความดี และประกาศสภาการพยาบาลเรือ่ งการต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web
Application
ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๑
เนื้อหาในเล่ม: การเลือกคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ
ของสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลจัดพิธีรดน�้ำขอพร ประกาศขออภัยและผลการ
ด�ำเนินคดีอาญาข้อหาอนาจารต่อพยาบาลวิชาชีพ กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ประเด็น
การประกอบวิชาชีพด้วยความประมาท แนวทางการขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
และการเก็บหน่วยคะแนน เวชปฏิบัติทางตา และธนาคารความดี
ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑
เนือ้ หาในเล่ม: การจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาลเกีย่ วกับภารกิจทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด การร่วมเสนอความเห็นข้อเสนอแนะเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. ...
และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ของ ๑๑
สภาวิชาชีพต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล กรณี
ตัวอย่างเพือ่ การเรียนรูก้ รณีพยาบาลวิชาชีพท�ำให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิว์ ชิ าชีพ ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต
พยาบาลจากโครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ
๖๐ พรรษา ประกาศสภาการพยาบาลกรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท�ำการโฆษณาหรือขายสินค้าโดยอ้างอิงสรรพคุณ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การต่ออายุใบอนุญาตและบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ระบุวันหมดอายุว่า “ตลอดชีพ” กิจกรรม
สภาการพยาบาล และธนาคารความดี
ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
เนือ้ หาในเล่ม: สภาการพยาบาลร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและมหกรรม
การแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด้านนโยบายเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุและชืน่ ชมพยาบาลไทย การทอดผ้าป่าสมทบกองทุน
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน จับตามองคดี
การถูกสวมสิทธิการประกอบวิชาชีพและปลอมใบอนุญาตฯ กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้
ประเด็นการประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้มาตรฐาน กิจกรรมสภาการพยาบาล ธนาคารความดี
และจดหมายเหตุสภาการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๑
เนื้อหาในเล่ม: สภาการพยาบาลแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ พิธี
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประวัติผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จับตามองประเด็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บ
ตัวอย่างเลือด ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องแนวทางปฏิบัติส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพใน
การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ประเด็นการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผิดประเภทของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต การลงทะเบียน
เก็บหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ผู้แทน
สภาการพยาบาลร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์บ้านพักของบุคลากรสาธารณสุขแก่ สนช. ธนาคารความดีและจดหมายเหตุ
สภาการพยาบาล
ฉบับที่ ๖ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
เนื้อหาในเล่ม: พิธีมอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จับตามองกรณีพยาบาลปลอม
ใบอนุญาตฯ กรณีตวั อย่างเพือ่ การเรียนรูป้ ระเด็นการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ได้รับการตอบรับ
เข้าบรรจุในฐานข้อมูล Scopus แนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสภาการพยาบาลที่เสียชีวิต
และบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมสภาการพยาบาล อาทิ การประชุมสรุปบทเรียน
พยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพ  สภาการพยาบาลร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพยาบาลวิชาชีพทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ ธนาคารความดีและจดหมายเหตุสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลได้เผยแพร่จดหมายข่าวสภาการพยาบาล โดยจัดส่งให้สมาชิกเป็นรายบุคคล และจัดท�ำเป็น
ฉบับออนไลน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th โดยจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ฉบับย้อนหลัง
สามารถสืบค้นได้ที่ shorturl.at/glvOV
๔. รายการหนังสือของสภาการพยาบาลที่จ�ำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๒๘

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมด้วย กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศสภาการพยาบาล

๒๕๐.-
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สมรรถนะและการออกวุฒิบัตร
รับรองความรู้ และความช�ำนาญ
เฉพาะทางของผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง

๑๕๐.-
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การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง :
บูรณาการสู่การปฏิบัติ

พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๒๘
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับ ๒ ภาษา)

๓๕๐.-

๓๐.-

สมรรถนะผู้บริหาร
การพยาบาล

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

๓๐.-

๖๐.-

คู่มือส่งเสริมจริยธรรมส�ำหรับ
องค์กรพยาบาล : กลไกและ
การปฏิบัติ

๑๕๐.-
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ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ
๑. สมาพันธ์สภาวิชาชีพ

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ เป็นการรวมตัวกันของสภาวิชาชีพ ๑๑ สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา
สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ�ำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยการให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการประกอบวิชาชีพเพือ่ สาธารณประโยชน์ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ในสายงานวิชาชีพ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาพันธ์สภาวิชาชีพมีการประชุมร่วมกัน จ�ำนวน ๑๒ ครัง้ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี  ้

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑
		
๑.๑  การเสนอความเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง)พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่าง)พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ
(ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผ่านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
และจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้พิจารณา(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... ที่ก�ำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ อ�ำนาจ และหน้าที่ของสภาวิชาชีพแล้ว พบว่ามีบางประเด็นที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
เห็นว่าจ�ำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้รัดกุมและสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ของสภาวิชาชีพต่าง ๆ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพทุกวิชาชีพ และกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน รวม
ทั้งประเทศชาติ โดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑิตที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ห้ามมิ
ให้สภาวิชาชีพเข้าไปช่วยในการก�ำกับดูแลมาตรฐานของหลักสูตร ซึง่ ถือเป็นการเขียนกฎหมายทีเ่ ป็นการก้าวล่วง พ.ร.บ.
ของวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ โดยถือเป็นภารกิจหลักร่วมกันกับมหาวิทยาลัย หากไม่มีการก�ำกับดูแลตั้งแต่ต้นนั้น
จะส่งผลกระทบต่อการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะส่งผลให้เกิดการปลอมแปลงหรือลักลอบ
ประกอบวิชาชีพโดยไม่มใี บอนุญาตตามกฎหมาย อีกทัง้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศ โดยคนต่างชาติจะเข้ามาประกอบวิชาชีพได้โดยไม่มีการรับรองใบปริญญา ตามหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคล
ที่มีสัญชาติไทย สมาพันธ์สภาวิชาชีพได้ดำ� เนินการเพื่อการน�ำเสนอความเห็นต่อ(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป  ี พ.ศ. ๒๕๖๐ และด�ำเนินการต่อในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
		
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้แทนจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้ยื่นหนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับ(ร่าง)พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ(ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มีนายพิเชฐ โพธิภ์ กั ดี หัวหน้าส�ำนักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ รับเรื่อง
แทน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวง
ศึกษาธิการ
92

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

Annual Report 2018
Thailand Nursing and Midwifery Council

		
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  จัดเสวนาเรื่อง “(ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบ
ต่อประชาชนและวิชาชีพ” ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
โดยทั้ง ๑๑ สภาวิชีพ มีความกังวลกับ (ร่าง) พ.ร.บ.อุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและ
อนุมัติใบปริญญา และก�ำหนดให้จัดสอบใบประกอบวิชาชีพเพียงอย่างเดียว ที่ผ่านมาสมาพันธ์วิชาชีพได้เข้ายื่นหนังสือ
เพื่อเสนอข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพ ระบบการศึกษา รวมทั้งคุณภาพมาตรฐาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนหน้านี้
แต่รา่ ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ก็ยงั ไม่มกี ารปรับแก้ไขใด ๆ จากการเสวนาครัง้ นีท้ างสมาพันธ์ทงั้ ๑๑ สภาวิชาชีพ จะจัดประชุม
และน�ำข้อสรุปที่ได้เพื่อยื่นเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข(ร่าง)
พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ต่อไป

		
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยืน่ หนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
พ.ศ. .... และ(ร่าง)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ต่อนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑๑๑
ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน เป็นผู้รับเรื่อง

		
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยืน่ หนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
พ.ศ. ....  และ(ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ต่อประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ณ อาคารรัฐสภา ๑ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นผู้รับหนังสือ
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วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดงานแถลงข่าวเรื่อง (ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... : ผลกระทบต่อชีวิต
และสวัสดิภาพของประชาชนไทย โดยมีนายกจากสภาวิชาชีพทั้ง ๑๑ สภาวิชาชีพ ร่วมให้ข้อมูลและแสดงจุดยืนต่อ
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องประชุม
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

		
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑๑ สภาวิชาชีพ เข้าพบ ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เพือ่ ขอหารือและแสดงจุดยืนคัดค้าน(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
พ.ศ. .... มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพมีอำ� นาจในการรับรองหลักสูตรและก�ำหนดการจัด
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งส่งผลถึงการดูแลมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของผู้ที่จะจบมา
ประกอบวิชาชีพ

		
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ในมาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๔๘ จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตที่จะเข้าสู่
วิชาชีพสาขา ต่าง ๆ และจะส่งผลกระทบในทางลบต่อประชาชนโดยตรง ทั้งด้านการสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ
ของชาติ ตลอดจนการประกอบวิชาชีพในอนาคต ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพือ่ ตรวจพิจารณา(ร่าง)
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
		
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สมาพันธ์สภาวิชาชีพท�ำหนังสือถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพของ
๑๑ สภาวิชาชีพ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ แสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของนักศึกษา
ประชาชน และ สังคมที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะในมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕  มาตรา ๖๖
และมาตรา ๔๘  
		
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สมาพันธ์สภาวิชาชีพประชุมร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เวลา
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโบราณ ชัน้ ๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลและแสดงความเห็น พร้อมกับ
ได้ทำ� หนังสือแสดงความเห็นของสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ต่อร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ในมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๔๘
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วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เสนอร่างบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับสภาวิชาชีพใน(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นเรือ่ งการรับรอง
หลักสูตรในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาวิชาชีพ แทนมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ เพือ่ เป็นแนวทางในการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ ในการก�ำหนดหลักสูตรและการรับรองหลักสูตรในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาวิชาชีพในชั้นอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วิทยาการศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพ ดังนี้
		
“สถาบันอุดมศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้สำ� เร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน และ
สมรรถนะเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก�ำหนด ให้สภาวิชาชีพร่วมพิจารณาหลักสูตรและความพร้อมของสถาบันก่อนที่
จะเปิดด�ำเนินการ”
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมาพันธ์สภาวิชาชีพท�ำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ(ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ....  และ(ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ฉบับที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างแล้ว ดังนี้
๑. เสนอขอให้ตดั มาตรา ๑๖ “สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพือ่ จัดระเบียบการประกอบอาชีพ
โดยมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้” ใน(ร่าง) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
พ.ศ. .... ออก และเสนอขอให้เพิม่ บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับสภาวิชาชีพในประเด็นเรือ่ งการรับรองหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
สภาวิชาชีพ ในมาตรา ๖๕ วรรคสอง ดังนี้
		
“ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้สำ� เร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
และสมรรถนะเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก�ำหนด ให้สภาวิชาชีพร่วมพิจารณาหลักสูตรและความพร้อมของสถาบันก่อน
ที่จะเปิดด�ำเนินการ”
๒. เสนอให้กำ� หนดตัวแทนจากสภาวิชาชีพ เป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรา ๒๑ และ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรา ๒๖ ในร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ....

๒. ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ  

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วย  ๗  สภาวิชาชีพ  คือ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม      
ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ�ำบัด และสัตวแพทยสภา มีวัตถุประสงค์ของการรวมตัวเป็น
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเฉพาะ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีการประชุมร่วมกัน จ�ำนวน ๕ ครั้ง มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้  
		
๒.๑  การเสนอขอแก้ ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
		
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ.ฉบับนีส้ ง่ ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพจ�ำนวนมาก และจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้มารับบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะในสถานบริการสุขภาพ
ขนาดเล็ก ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้มหี นังสือถึงประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ขอให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ได้พจิ ารณาแก้ไขพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ยกเว้นเครือ่ งเอกซเรย์ทางการแพทย์
ที่ใช้ส�ำหรับการวินิจฉัยโรคไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ จึงได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมาธิการ(ร่าง)พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ .. (พ.ศ. .... ) และด�ำเนินโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อประธานกรรมาธิการการ
สาธารณสุขตามหนังสือที่ ๐๒/๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
		
๒.๒ ความเห็นต่อ(ร่าง)กฎกระทรวงเรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา 
การฝึกอบรม หรือการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาล พ.ศ. ....
		
มาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที๔่ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัตใิ ห้ “สถานพยาบาลอาจจัดให้มกี ารศึกษา ฝึกอบรม การวิจยั ทางการแพทย์
และสาธารณสุขหรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
วิธกี าร เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง” ซึง่ คณะกรรมการสถานพยาบาลได้เสนอ(ร่าง)กฎกระทรวงเรือ่ งก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรม หรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาล พ.ศ. ....  ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเพือ่ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพือ่ ประกาศใช้บงั คับ ซึง่ ทีป่ ระชุมภาคีสภาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ ได้พจิ ารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการทบทวน ใน ๔ ประเด็น ดังนี้
			ประเด็นที่ ๑. สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนน่าจะไม่มีความพร้อมในด้านมาตรฐาน
การให้การศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ จึงไม่สามารถที่จะน�ำมาพิจารณาใน
กฎกระทรวงนี้ได้
			ประเด็นที่ ๒. เห็นควรให้สถานพยาบาลที่จะด�ำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติ หรือตามที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้แล้ว
            
สถานพยาบาลที่จะด�ำเนินการจัดการฝึกอบรมหรือวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หากมีสถานที่จัดการฝึกอบรมอยู่
ในอาคารเดียวกันกับที่มีการบริการผู้ป่วยต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการผู้ป่วย  
			ประเด็นที่ ๓. การแบ่งการฝึกอบรมเป็น ๒ ประเภท คือ การฝึกอบรมที่มีโครงการหรือหลักสูตร  และ
การฝึกอบรมทีไ่ ม่มโี ครงการหรือหลักสูตร เห็นว่ายังไม่มคี วามชัดเจน ในกรณีของการฝึกอบรมทีไ่ ม่มโี ครงการหรือหลักสูตร
ไม่น่าจะกระท�ำได้ เพราะเมื่อไม่มีหลักสูตร การพิจารณามาตรฐานการศึกษาหรือการฝึกอบรม “ย่อมเป็นไปไม่ได้”
			ประเด็นที่ ๔. ในการด�ำเนินการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรม สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องต้องเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรม
เพื่อเสนอต่อผู้อนุญาต  ในกรณีที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพ ไม่เห็นชอบหลักสูตรที่จะด�ำเนินการจัดการศึกษา
หรือการฝึกอบรมนั้น การด�ำเนินการจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรมไม่สามารถด�ำเนินการได้               
			ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้มหี นังสือถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ ๐๒/๐๒/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติ
หลักการ(ร่าง)กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทาง
การแพทย์และสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
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พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส�ำคัญเป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานพยาบาลที่จะด�ำเนินการจัดการศึกษา การฝึกอบรม
หรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด�ำเนินการต่อไป
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ จึงได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อส่งความเห็นขอยืนยันการขอ
แก้ไขร่างกฎกระทรวงตามที่ได้เคยเสนอไปแล้ว ตามหนังสือที่ ๐๒/๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที  ่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑    
		
๒.๓ ความเห็นร่างกฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ยกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ ที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖  และเพื่ออนุวัติตามมาตรา ๗๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้ก่อนออกกฎหมายทุกฉบับนั้น พึงจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อน
		
ทีป่ ระชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้พจิ ารณา(ร่าง)กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. .... ดังกล่าวแล้ว มีความห่วงใยและกังวลกับบทบาทภารกิจของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ที่ระบุไว้ใน(ร่าง)กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....หลายฉบับ ซึ่งจะทับซ้อนกับการ
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของหลายวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหลักในแต่ละสาขาอยู่แล้ว ภาคีสภาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพจึงมีความเห็นร่วมกันว่าการร่างกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ควรจะมี
การทบทวนและพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เนือ่ งจากมีบทบัญญัตทิ เี่ กินขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนในการบ�ำบัดโรคเบื้องต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการได้ จึงได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชน เพื่อขอให้มีการทบทวนร่างระเบียบ
กระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน จ�ำนวน ๔ ฉบับ ตามหนังสือที่ ๐๒/๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) (ร่าง)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจ�ำกัดในการบ�ำบัดโรค เบื้องต้น พ.ศ. ....
(๒) (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและ
การบ�ำบัดโรคเบือ้ งต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ย การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค และการวางแผนครอบครัว พ.ศ. ....
(๓) (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย
และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. ....
(๔) (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....

๓. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สืบเนื่องจากมาตรา ๔๑ และ ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำ� หนดให้มีการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เป็นผู้รับผิดชอบ
สภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ได้เสนอนโยบายการขับเคลือ่ นพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน และร่วมจัดเสวนานโยบายสมัชชาสุขภาพ ในงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐” วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ซึ่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ให้ความส�ำคัญกับนโยบายการขับเคลื่อนพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพชุมชนดังกล่าว และคัดเลือกให้เป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะฯ ต่อไป ซึ่ง
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภาการพยาบาลได้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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๑. การน�ำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
สภาการพยาบาลได้มีการประชุมคณะท�ำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจ โดย
ทีมพยาบาลชุมชน” ตามค�ำสั่งแต่งตั้งของสภาการพยาบาล ที่ ๓๕/๒๕๖๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง                     
เพื่อด�ำเนินการพัฒนาร่างนโยบายฯ ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วยเอกสารหลักและเอกสารร่างมติ พร้อมทั้งปรับ
หัวข้อประเด็นให้มคี วามครอบคลุมและสอดคล้องกับการด�ำเนินการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะฯ โดยน�ำเสนอประเด็น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
เป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ในชื่อประเด็น “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน” และคณะอนุกรรมการวิชาการมีมติให้นำ� ประเด็นนีเ้ ข้าหารือและรับฟังความเห็นในห้องเสวนานโยบาย
สาธารณะในช่วงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดยให้เชิญภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมให้ความเห็น
๒. การจัดเสวนานโยบายสุขภาพในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องเสวนา 
“ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร”
		
สภาการพยาบาลได้รว่ มจัดการเสวนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม เรือ่ ง “ชุมชนและรัฐร่วม
สร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร” ตามมติคณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้น�ำประเด็นนี้
เข้าหารือและรับฟังความเห็นในห้องเสวนานโยบายสาธารณะในช่วงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งจัดขึ้น                       
เมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง BB ๒๐๕ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์  โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมี รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง นายก                
สภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการเสวนา ส�ำหรับการเสวนาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ หารือ รับฟัง
ความเห็น และแนวทางการมีสว่ นร่วมของประชาชน องค์กร และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะ
และผนึกความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทีจ่ ะร่วมกันผลักดันขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะฯ ในประเด็น “ชุมชน
และรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร”
การเสวนานโยบายสาธารณะฯ ในครั้งนี้ มีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรชุมชนกว่า ๓๐ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
พร้อมร่วมสนับสนุนและอาสาขอเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายดังกล่าวนี้ต่อไป
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อนึ่ง ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ได้นำ� เสนอโปสเตอร์งานวิจัยโครงการศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตาม
วงจรชีวิตครอบครัว และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมจัดนิทรรศการในเนื้อหา “โรงเรียนครอบครัว” และ “ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ”
ตามล�ำดับ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นอันมาก

๔. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความเห็นผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่มพยาบาล ตามมาตรา๑๘ (๑๓) ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๑๓) ก�ำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต้องมีการรับฟังความเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการเป็นประจ�ำทุกปี โดยมุ่งค้นหาปัญหาจากหน่วยบริการที่มี
ปัญหา ส�ำหรับปี ๒๕๖๑ เน้นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ
และการให้บริการในหน่วยปฐมภูมิในประเด็นเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ให้บริการ มาตรา ๑๘(๔) และผู้รับบริการ
มาตรา ๔๑ โดยได้จดั แบ่งกลุม่ แสดงความเห็นเป็น ๖ กลุม่ คือ ๑. บทบาทพยาบาลฉุกเฉินกับการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการกองทุน ๒. บทบาทพยาบาลฉุกเฉินกับการสนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ๓. บทบาทพยาบาลฉุกเฉินกับ
การคุม้ ครองสิทธิ  ์ ๔. บทบาทพยาบาลปฐมภูมกิ บั การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการกองทุน ๕. บทบาทพยาบาลปฐมภูมิ
กับการด�ำเนินงานด้านการจัดบริการปฐมภูมิ ๖. บทบาทพยาบาลปฐมภูมิกับการคุ้มครองสิทธิ์ โดยมีพยาบาลวิชาชีพ
ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ภาคเหนือจัดที่จังหวัดน่าน จ�ำนวน ๒๕๖ คน ภาคใต้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน  
๒๖๖ คน

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
๑. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๑ (World Health Assembly–WHA) และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับโลก ท�ำหน้าที่
ด้านการก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของชาวโลก โดยจัดให้มีการประชุม
ผู้แทนภาคีสมาชิกขององค์การอนามัยโลกปีละครั้ง เรียกว่า World Health Assembly – WHA โดยให้แต่ละประเทศ
ภาคีสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมน�ำเสนอปัญหาด้านสุขภาพประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยการ
พิจารณาและมีมติร่วมกันเพื่อให้แต่ละประเทศน�ำไปปฏิบัติ ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมเป็นประจ�ำทุกปี โดยมี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะ และมีผนู้ ำ� วิชาชีพการพยาบาลร่วมคณะด้วยคือ นายกสภาการพยาบาล
และนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการประชุม
สมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๑ จัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผู้แทนสภา
การพยาบาลที่เข้าร่วมการประชุม คือ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผูแ้ ทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คือ รศ.สุปาณี เสนาดิสยั นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ และ ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล�ำ้ ประเสริฐ ประธานวิเทศสัมพันธ์
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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นอกจากนั้นก่อนการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๑ องค์กรระดับโลกด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
การพยาบาลโดยตรง ซึง่ ประกอบด้วย International Council of Nurses (ICN) International Council of Midwifery
(ICM) และ World Health Organization (WHO) ได้จัดให้มีการประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากรสุขภาพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ และอื่นๆ ได้แก่ การ
ประชุม National Nurses Association Meeting ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุม Triad Meeting
ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และการประชุม World Health Professions Regulation Conference ๒๐๑๘
(WHPRC) ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประชุมที่ต่อเนื่องกัน
๒. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services:
CCS) ครั้งที่ ๘๙
การประชุมทีเ่ กีย่ วข้องด้าน MRAs การประชุมคณะท�ำงานสาขาบริการธุรกิจ การประชุมคณะท�ำงานสาขาสุขภาพ
และการประชุมคณะท�ำงานสาขาบริการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑        
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม คือ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
และรศ. ดร.ศิริอร สินธุ  อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง
๓. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services:
CCS) ครั้งที่ ๙๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดท�ำข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมคณะท�ำงานด้าน MRAs และคณะท�ำงานรายสาขาบริการต่าง ๆ โดยสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ในระหว่างวันที่ ๕–๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ กรุงเนปีดอว์ ผูเ้ ข้าร่วม
การประชุม คือ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และรศ. ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล
คนที่หนึ่ง
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สรุปการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
สภาการพยาบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาองค์กรภายในสภาการพยาบาลให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ทัง้ ด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ การบริหารงานพัสดุ และบริหารจัดการต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส มีการ
ด�ำเนินการตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศ
สภาการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิทัล ที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและรองรับระบบในอนาคต ตอบสนอง
วัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาการพยาบาล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑

สภาการพยาบาลมีนโยบายการด�ำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านความโปร่งใส
การลดภาวะเสี่ยงด้านการเงินของสภาการพยาบาล และให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สภาการพยาบาล
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นไปตามนโนบาย วัตถุประสงค์ และอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภาการพยาบาลในการด�ำเนินงาน
ด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มีการจัดท�ำแผนงบประมาณของสภาการพยาบาลเพื่อใช้กำ� กับการบริหารงบประมาณ
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยยึดหลักการดังนี้
๑. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในลักษณะที่ประหยัดและ
เพิ่มความมั่นคงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๒. ใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ของสภาการพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
๓. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทิน คือเริ่มจากวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดวันที่ ๓๑
ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น งบการเงินดังกล่าวของสภาการพยาบาลได้ผ่านการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาตตามที่สภาการพยาบาลอนุมัติจ้าง สามารถรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณได้ดังนี้
๑) รายได้ของสภาการพยาบาลเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล ตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดไว้
ในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สภาการพยาบาลมีรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน
และจากการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑๒๗,๘๘๖,๓๗๗.๗๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปด
แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
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๑.๑) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน
๔๖,๗๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท
๑.๒) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก
๔๕,๐๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท
๑.๓) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร
   ๕,๖๒๖,๐๐๐.๐๐   บาท
๑.๔) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
   ๘,๑๖๖,๙๐๐.๐๐   บาท
๑.๕) งานวุฒิบัตร
      ๑๔๖,๐๐๐.๐๐   บาท
๑.๖) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ
   ๕,๘๕๘,๔๐๐.๐๐   บาท
๑.๗) งานหนังสือและวารสาร
     ๘๐๙,๙๔๗.๒๑   บาท
๑.๘) เงินดอกผลจากการลงทุน
๑๓,๑๘๖,๘๓๐.๕๒   บาท
๑.๙) เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
  ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท
๑.๑๐) เบ็ดเตล็ด
      ๕๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๒) รายจ่ายของสภาการพยาบาล เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงานและพัฒนาส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล การด�ำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพและแผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ่ายจากเงินงบประมาณประจ�ำปี และเงินกองทุน
ต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๙๗,๐๒๑,๖๐๒.๗๓ บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
สองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) แยกเป็นรายจ่ายดังต่อไปนี้
๒.๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
๖๕,๖๓๑,๖๗๕.๕๗ บาท
๒.๒. ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนงาน
๓๑,๓๘๙,๙๒๗.๑๖ บาท

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน  แบ่งตามงานออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้
๑) กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพ
จ�ำนวน ๑๓ คน
๒) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
จ�ำนวน ๔๔ คน
๓) กลุ่มสนับสนุนบริการ
จ�ำนวน ๘ คน
๑. การคัดเลือก ทดลองปฏิบัติงาน บรรจุ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
สภาการพยาบาลด�ำเนินการคัดเลือก ทดลองปฏิบตั งิ าน บรรจุและแต่งตัง้ รวมถึงการจ้างเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
ครบเกษียณอายุ ตามระเบียบสภาการพยาบาล ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ในปี ๒๕๖๑ มีผู้ได้รับ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ๑๑ อัตรา และจ้างงานต่อ ๕ อัตรา ดังนี้
๑.๑ ต�ำแหน่งนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล
จ�ำนวน ๒ อัตรา
๑.๒ ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จ�ำนวน ๔ อัตรา
๑.๓ ต�ำแหน่งธุรการ
จ�ำนวน ๑ อัตรา        
๑.๔ ต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จ�ำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว
จ�ำนวน ๓ อัตรา
๑.๕ จ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อ ๑ ปี
จ�ำนวน ๕ อัตรา                            
๒. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสนับสนุน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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และต่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเข้าร่วม
ประชุม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๑ ดังนี้
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

จ�ำนวน
(คน) / ครั้ง
๑ คน ๑ ครั้ง
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย
การสัมมนา Powering your journal into the Web of Science Core Collection ๑ คน ๑ ครั้ง
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ ๑๒
๒ คน ๑ ครั้ง
อบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ “การเงินการบัญชี และการพัสดุ และ การใช้ระบบ ๒ คน ๑ ครั้ง
DOL เพื่อรายงานความก้าวหน้าออนไลน์”
การประชุมสัมมนา Grow together with Rapid ๗ Offensive trend in coming why ๒ คน ๑ ครั้ง
don’t you start selling
อบรมระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย
๒ คน ๑ ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลก�ำลังคนด้านสุขภาพระหว่างสภา ๑ คน ๑ ครั้ง
วิชาชีพด้านสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี ๒๕๖๑
สัมมนาวิชาการไม่ใส่เครื่องถอดเครื่องช่วยหายใจท�ำได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต
๑ คน ๑ ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุตธิ รรม ๑ คน ๑ ครั้ง
ทางปกครอง และการอ�ำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ หัวข้อ
“หลักความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง”
การประชุม Clarivate Analytics Editors Day 2018
๑ คน ๒ ครั้ง
การประชุมเพื่อ Submit วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing ๒ คน ๑ ครั้ง
Research เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
การสัมมนาเรื่องการมอบอ�ำนาจทางปกครอง
๑ คน ๑ ครั้ง
ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการให้คำ� แนะน�ำและ Informed Consent ในการเลือกใช้ ๑ คน ๑ ครั้ง
ยานอกบัญชียาหลักแห่งขาติ
การประชุมยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา
๑ คน ๑ ครั้ง
การประชุมการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสูว่ ารสารอิเลคโทรนิกส์ (E-Journal) และเกณฑ์ ๑ คน ๑ครั้ง
การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ ๑ คน ๑ ครั้ง
โทรทัศน์ระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ ๗
การเข้าร่วมกิจกรรม WHY MAC IN BUSINESS สัมมนาการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ๒ คน ๑ ครั้ง
ด้านไอทีและการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างว่องไว
ประชุมชีแ้ จงให้ความรูด้ า้ นกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการ ๒ คน ๑ ครั้ง
หลักสูตรการประชุม อบรม สัมมนา

๓. โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๑
สภาการพยาบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล โดยจัด
โครงการการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาลเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับในปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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รวมลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ จ�ำนวน ๖๑ คน จาก ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๑ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๖๑ โดย ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ สภาการพยาบาล รายการ
ตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเอกซเรย์เพื่อดู
สภาพปอด (CHEST X-RAY) ตรวจมะเร็งปากมดลูก ผลการตรวจสุขภาพพบว่า เจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาลมีภาวะสุขภาพ
ปกติ จ�ำนวน ๒๙ คน และมีผลการตรวจผิดปกติ เช่น ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง BMI เกินค่ามาตรฐาน
จ�ำนวน ๓๒ คน และเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลทุกคนได้พบแพทย์เพื่อรับค�ำแนะน�ำใน
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายหลังทราบผลการตรวจสุขภาพแล้ว

การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์
งานพัสดุ มีภารกิจด้านการสนับสนุนการด�ำเนินกิจการของสภาการพยาบาล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์       
มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำ� นักงานและครุภัณฑ์
๑.๑ จัดซื้อวัสดุสำ� นักงาน
จ�ำนวน ๒๕๖ รายการ  
๑.๒ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว
จ�ำนวน ๒๑๕ รายการ  
๑.๓ จัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดท�ำทะเบียนครุภัณฑ์
จ�ำนวน ๒๗ รายการ
๒. การจ้างบริการบ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์และภูมิทัศน์
๒.๑ ท�ำสัญญาจ้างบริการต่าง ๆ
จ�ำนวน
๙ รายการ  
ประกอบด้วย ๑) การบ�ำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ๒) การบริการบ�ำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ๓) การรักษา
ความปลอดภัย ๔) การบริการท�ำความสะอาดอาคาร ๕) การบริการอินเตอร์เน็ต ๖) การบริการก�ำจัดปลวก  ๗) การ
ท�ำประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ๘) การบริการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  และ ๙) การต่อทะเบียนและประกัน
ภัยรถยนต์ จ�ำนวน ๖  คัน
๒.๒ จัดซ่อมครุภัณฑ์
จ�ำนวน ๒๙ รายการ
๒.๓ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๑ เป็นศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
๒.๔ จัดภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบอาคารนครินทรศรี
๓. การจ้างพิมพ์จดหมายข่าว วารสาร และหนังสือ
๓.๑ จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
จ�ำนวน ๖ ฉบับ ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐  เล่ม
๓.๒ วารสาร Pacific Rim International Journal
จ�ำนวน ๔ ฉบับ ๆ ละ ๕๐๐ เล่ม
of Nursing Research
๓.๓ วารสารสภาการพยาบาล
จ�ำนวน ๔ ฉบับ ๆ ละ  ๖๐๐ เล่ม
๓.๔ หนังสือบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ ๑๗
จ�ำนวน ๑๒,๕๐๐ เล่ม
เพิ่มเติม
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๓.๕ หนังสือบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง เล่มที่ ๑๘
จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
๓.๖ คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)
จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม
๓.๗ รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม   
๔. งานสั่งซื้อสั่งจ้างและท�ำสัญญาจ้างอื่น ๆ                          
๔.๑ ท�ำสัญญาเช่าใช้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพและวีดิโอ กับบริษัท เอซอฟท์วัน จ�ำกัด
๔.๒ ท�ำสัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย (ส�ำนักงานกฎหมายไชยรพี) สัญญา ๑ ปี
๔.๓ จัดซื้อและจ้างติดตั้งจอ LED TV และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ผ่านสาย Lan เพื่อแสดง
ปฏิทินกิจกรรมสภาการพยาบาล
๔.๔ จ้างเดินสาย Lan เครื่องกระจายสัญญาณ WiFi ห้องประชุม ชั้น ๗
๔.๕ จ้างท�ำโล่รางวัลธนาคารความดี จ�ำนวน ๕๖ โล่
๔.๖ จ้างท�ำเข็มกลัดวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง จ�ำนวน ๕๐๐ ชิ้น
๔.๗ จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ทอดผ้าป่าการกุศล           
๔.๘ จ้างบ�ำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษค�ำตอบ  

การบริหารจัดการประชุม
การจัดการประชุมเป็นภารกิจหนึ่งของส�ำนักงานสภาการพยาบาลเพื่อระดมความคิดในการก�ำหนดนโยบาย
และวางแผนงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาการพยาบาลตามอ�ำนาจหน้าที่
บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส�ำนักงานสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เป็น
ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม

๑. การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาล บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์
ของสภาการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง และมีมติ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๑ ครั้ง
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๑.๒ เลือกกรรมการด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๗ คน
๑.๓ แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๘ คน
๑.๔ รับรองผลการสอบและการประเมินความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตฯ จ�ำนวน
๓ ครั้ง
๑.๕ อนุมตั ใิ ห้ผทู้ สี่ อบผ่านความรูฯ้ ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน ๙,๒๒๔ คน
- การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน ๕๘๔ คน
- การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง
จ�ำนวน
๑ คน
๑.๖ อนุมตั ใิ ห้ผทู้ สี่ อบผ่านการประเมินความรูส้ ำ� หรับผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตฯ จ�ำนวน ๘๕๓ คน
ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุมีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามประเภทและชั้น         
ที่เคยได้รับ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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๑.๗ ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   จ�ำนวน
๑.๘ ให้ความเห็นชอบการประเมินความพร้อมสถาบันที่จะเปิดสอน
จ�ำนวน
หลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๑.๙ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี     
จ�ำนวน
- หลักสูตรระดับปริญญาโท      
จ�ำนวน
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก     
จ�ำนวน
๑.๑๐ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จ�ำนวน
๑.๑๑ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
จ�ำนวน
๑.๑๒ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ จ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และ/หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร
ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว
๑.๑๓ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนการรับนักศึกษาของสถาบัน จ�ำนวน
๑.๑๔ อนุมัติการขอสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตฯ ของผู้สำ� เร็จการศึกษา จ�ำนวน
        
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
๑.๑๕ ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
          
- หลักสูตรต้นแบบฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของ
จ�ำนวน
สภาการพยาบาล
         
- หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่าง ๆ
จ�ำนวน
๑.๑๖ ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก จ�ำนวน
เฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate  Residency
Training Program)   
๑.๑๗ ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา จ�ำนวน
หลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate Residency Training)
ของสถาบันต่าง ๆ
๑.๑๘ อนุมัติการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
จ�ำนวน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑.๑๙ อนุมัติออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
จ�ำนวน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑.๒๐ อนุมัติออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
จ�ำนวน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ แก่อาจารย์พยาบาลส�ำหรับ
การเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒิบัตร
๑.๒๑ ให้ความเห็นชอบการเทียบปริญญาเอกของหลักสูตรฝึกอบรม
จ�ำนวน
พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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๓๑ สถาบัน
๓ สถาบัน
๓๒
๒๔
๓
๑๓
๑
๓๑

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

๔๓ หลักสูตร
๑๑ คน
๕ หลักสูตร
๓๗ หลักสูตร
๑๓ สาขา
๘ หลักสูตร
๑๑ คน
๗ คน
๘ คน

๔ สาขา
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๑.๒๒ ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและ
จ�ำนวน
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓           
๑.๒๓ พิจารณาเรื่องร้องเรียนความประพฤติผิดด้านจริยธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
- ชั้นสืบสวน
จ�ำนวน
- ชั้นสอบสวน
จ�ำนวน
๑.๒๔ อนุมัติให้ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
จ�ำนวน
วิชาชีพใหม่ได้ โดยให้สอบประเมินความรู้ฯ ๘ รายวิชา    
๑.๒๕ เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็น
จ�ำนวน
กรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒๖ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๑.๒๗ ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๑.๒๘ ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๑.๒๙ ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล จ�ำนวน
๑.๓๐ อนุมัติกรอบงบประมาณสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๒
จ�ำนวน
๑.๓๑ รับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
สิ้นสุดปี ๒๕๖๐
๑.๓๒ รับรองรายงานการรับ-จ่ายเงินของสภาการพยาบาล  
จ�ำนวน
๑.๓๓ อนุมัติโครงการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๑.๓๔ อนุมัติการปรับเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดสอบความรู้
จ�ำนวน
และการตอบแทนการเขียนบทความ
๑.๓๕ อนุมัติให้จ้างเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลที่เกษียณอายุ ปฏิบัติงาน จ�ำนวน
ต่อเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๒๒ คน

๒๐ คน
๑๔ คน
๑ คน
๑ คน
๗
๒
๒
๑๖
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
เรื่อง
ครั้ง
ครั้ง

๑๒ ครั้ง
๑๓ โครงการ
๑ ครัง้
๕ คน

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงานของสภาการพยาบาล
๒.๑ คณะกรรมการก�ำกับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล   
๒.๒ คณะกรรมการด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล
๒.๓ คณะท�ำงานพิจารณาการปฏิบัติงานของพยาบาลที่มีความคาบ
เกี่ยวกับวิชาชีพอื่น
๒.๔ คณะท�ำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลใน
การบริการระดับปฐมภูมิ
๒.๕ คณะท�ำงานจัดท�ำพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย
๒.๖ คณะกรรมการจัดท�ำแผนการผลิตผู้ช่วยพยาบาล
๒.๗ คณะท�ำงานพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)เกณฑ์การคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดล�ำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน
๒.๘ คณะท�ำงานจัดท�ำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตส�ำหรับ
ผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น

จ�ำนวน   ๑๒  ครั้ง
จ�ำนวน     ๗  ครั้ง
จ�ำนวน     ๔  ครั้ง

จ�ำนวน     ๖  ครั้ง
จ�ำนวน     ๒  ครั้ง
จ�ำนวน     ๓  ครั้ง
จ�ำนวน     ๙  ครั้ง
จ�ำนวน     ๗  ครั้ง
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๒.๙ คณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการสร้างงานผ่าน
โครงการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
จ�ำนวน     ๒  ครั้ง
๒.๑๐ คณะท�ำงานพิจารณา(ร่าง)นิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขา
การสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน     ๔  ครั้ง
๒.๑๑ คณะท�ำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจ
โดยทีมพยาบาลชุมชน”
จ�ำนวน     ๒๗  ครั้ง
๒.๑๒ คณะท�ำงานพิจารณาและแสดงความเห็นต่อ(ร่าง)กฎกระทรวง
        
ระเบียบ ข้อบังคับ สภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
จ�ำนวน      ๑  ครั้ง
๒.๑๓ คณะท�ำงานพิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปในการให้บริการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งด้วยยาเคมีบำ� บัด
จ�ำนวน     ๑  ครั้ง
๒.๑๔ คณะท�ำงานปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล                     จ�ำนวน     ๘  ครั้ง
๒.๑๕ คณะท�ำงานพิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
๒.๑๖ คณะท�ำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน จ�ำนวน
๙ ครั้ง
๒.๑๗ คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษา จ�ำนวน
๖ ครั้ง
พยาบาลแห่งชาติ
๒.๑๘ คณะท�ำงานทบทวนนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๖ ครั้ง
๒.๑๙ คณะท�ำงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ จ�ำนวน
๑ ครั้ง
โรงพยาบาลคุณภาพการบริการสุขภาพและแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนในสถานพยาบาลทุกระดับ
๒.๒๐ คณะท�ำงานเตรียมการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
จ�ำนวน
๒ ครั้ง
๒.๒๑ คณะท�ำงานพิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... จ�ำนวน
๑ ครั้ง
๒.๒๒ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล
จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
๒.๒๓ คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับ
จ�ำนวน
๕ ครั้ง
บัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
๒.๒๔ คณะท�ำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน จ�ำนวน
๙ ครั้ง
๒.๒๕ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาลสภาการพยาบาล จ�ำนวน
๒ ครั้ง
๒.๒๖ คณะกรรมการด�ำเนินงานการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะ
สาขาหลังปริญญาตรี
จ�ำนวน
๑ ครั้ง
๒.๒๗ คณะท�ำงานจัดท�ำนโยบายการผลิตและการใช้ก�ำลังคนในการจัดการ จ�ำนวน
๒ ครั้ง
ระบบสุขภาพผู้สูงอายุ
๒.๒๘ คณะท�ำงานพัฒนาการพยาบาลจักษุตามนโยบายจักษุยั่งยืน
จ�ำนวน
๔ ครั้ง
๒.๒๙ คณะท�ำงานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของ
บุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
จ�ำนวน
๑ ครั้ง
๒.๓๐ คณะท�ำงานพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง)ประกาศ
จ�ำนวน
๑ ครั้ง
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องประเภท ระดับอ�ำนาจหน้าที่
ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจ�ำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ....
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๒.๓๑ คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อใช้เป็น
จ�ำนวน
๒
แบบทดสอบเก็บหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
๒.๓๒ คณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
จ�ำนวน
๓
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล
๒.๓๓ คณะท�ำงานทบทวนหลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตราก�ำลังของ จ�ำนวน
๓
บุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการต่าง ๆ
๒.๓๔ คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จ�ำนวน
๖
๒.๓๕ คณะท�ำงานพิจารณาการจัดท�ำ(ร่าง)ประกาศสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๓
เรื่องมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ์
๒.๓๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
๗
ของสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
๒.๓๗ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
จ�ำนวน
๕
๒.๓๘ คณะท�ำงานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตาม จ�ำนวน
๓
พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓๙ คณะท�ำงานจัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
จ�ำนวน
๓
รวมจ�ำนวน ๒๑๘

๓. จัดประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพอื่น
๓.๑ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
๓.๒ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๒ ครั้ง
๕ ครั้ง

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่หลักในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ดูแลบ�ำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้มั่นคง ปลอดภัย และเสถียรภาพ ประสานดูแลการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อให้บริการสมาชิก และพัฒนาเว็บไซต์
ของสภาการพยาบาล รวมทั้งเสนอรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผลการด�ำเนินงาน ปี ๒๕๖๑
๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สภาการพยาบาล ช่วงที่หนึ่ง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สภาการพยาบาล ช่วงที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนองค์กรและวิชาชีพให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ของ
สภาการพยาบาลและฐานข้อมูล (Software and Database) ระบบ Front Office และระบบ Infrastructure เพื่อ
สนับสนุนงานบริการของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อระบบโดยรวม
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสภาการพยาบาล ดังนี้
๑.๑ Professional Nurse Certification Module (ระบบการรับรองในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์)
๑.๒ Professional Nurse Certification Renewal / Revocation (ระบบการต่ออายุและการเพิกถอน
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล
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๑.๓ Professional Institute Accreditation (ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท�ำการสอน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์)
๑.๔ Professional Curriculum Certification / Revision (ระบบการรับรองหลักสูตรการสอน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์)
๑.๕ Continuing Education for Institute / Curriculum Certification (ระบบการรับรองสถาบัน
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์)
๑.๖ Continuing Education for Member / Performance Certification (ระบบการรับรองหน่วยคะแนน
ของสมาชิกในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์)
๑.๗ Document Management (ระบบการจัดการเอกสาร)
๑.๘ Payment Receivable Management  (ระบบการเงินรับ)
๑.๙ System Configuration and Maintenance  (ระบบการตั้งค่าและการบ�ำรุงรักษาระบบ)
๑.๑๐ Management Information System (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร)
๒. บูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
สภาการพยาบาลโดยคณะท�ำงานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้พิจารณาปรับปรุงคู่มือประชาชน
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สรอ.) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ของส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) www.info.go.th ประกอบด้วย
๒.๑ คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และบัตรประจ�ำตัว
สมาชิก ของงานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒.๒ คู่มือการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของฝ่าย
สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ
๒.๓ คู่มือการขอรับรองวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ของฝ่ายมาตรฐานการ
ศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
             ๒.๔ คู่มือการขอรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์
             ๒.๕ คู่มือการขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์และการก�ำหนดหน่วยคะแนน ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
๓. รายงานสถานภาพการขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานสถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ประจ�ำเดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลรับทราบ จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง
๔. เปิดให้บริการ Line@ : @wku5296n ตอบปัญหาการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน่
มีสื่อโซเชียลแบบฟรีค่าบริการเป็น Line@ : @wku5296n เพื่อตอบปัญหาการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นบริการ
สมาชิก เปิดให้บริการวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้มาใช้บริการถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๙,๗๔๗ คน
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๕. พัฒนาเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th
เว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th เป็นเว็บไซต์ทพี่ ฒ
ั นาและออกแบบโดยคณะท�ำงานปรับปรุงเว็บไซต์
ของสภาการพยาบาล เพื่อทดแทนเว็บไซต์ www.tnc.or.th เดิมที่เปิดด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเว็บไซต์
www.tnmc.or.th เริ่มเปิดให้บริการวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   

๖. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ ส�ำหรับใช้งานภายในองค์กร
๖.๑ โปรแกรมการจองห้องประชุมส�ำหรับใช้งานภายในส�ำนักงาน สามารถแสดงปฏิทินกิจกรรม ห้องประชุม
และการประชุมในแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมห้อง และอุปกรณ์การประชุม
๖.๒ มีระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นเฉพาะภายในส�ำนักงาน ท�ำให้
การแจ้งปัญหา และการแก้ไขปัญหารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถติดตามปัญหา และรายงานสถิติการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
๗. พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิชาการของสภาการพยาบาล
เริ่มใช้ในการจัดประชุมวิชาการของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยเรื่องความท้ายทายทาง
จริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand ๔.๐ ในวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น ๔
สภาการพยาบาล
๘. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
๘.๑ การน�ำเข้าข้อมูลเว็บไซต์สภาการพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
น�ำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ได้จากที่บ้าน ท�ำให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
๘.๒ การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ซึง่ ลงท้ายด้วยชือ่ หน่วยงาน xxx@tnmc.or.th ท�ำให้เจ้าหน้าที่
สภาการพยาบาลมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานใช้งานอย่างปลอดภัย
๘.๓ การใช้งานโปรแกรมการขอใช้ห้องประชุมภายในหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๘.๔ การใช้โปรแกรมแจ้งปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาล

111

Annual Report 2018
Thailand Nursing and Midwifery Council

๙. ท�ำสัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ในปี ๒๕๖๑ ท�ำสัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต กับ ๒ บริษัท
๑. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จ�ำกัด ความเร็ว Internet Connection MPLs. At speed ๗๐ Mbps.
(ADSL Hi-speed internet -Back up) Free Fixed IP Address ๓๒ Ips.
๒. บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปปอเรชั่น จ�ำกัด ความเร็ว Internet Service via Ethernet Fiber
(Guarantee bandwidth ๑:๑, Fiber Local ๖๐ Mbps., Inter ๖๐ Mbps. Auto Back Up Fiber Symphony
๑๐ Mbps.) Free Fixed IP Address ๓๒ IPs.
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑
จัดพิมพ์โดย : สภาการพยาบาล  อาคารนครินทรศรี
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๖-๗๕๐๐ โทรสาร ๐๒-๕๘๙-๗๑๒๑
คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑
๑. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร
๓. นางลัดดาวัลย์
๔. นางนวลขนิษฐ์
๕. นางสาวยอดขวัญ
๖. นางนฤมล
๗. นางสาวจนัญญา
๘. นางสาววริศรา
๙. นางพรวลัย
๑๐. นางสาวจันทร์ทิมา
๑๑. นางพรทิพย์
๑๒. นางอภิญญา

ระเบียบ   
เชาวน์เมธากิจ
ไวยสุระสิงห์       
ลิขิตลือชา         
เรืองรัตน์
พิมพลีชัย
นฤตย์ศาสตร์
ม่วงช่วง            
ประเสริฐวุฒิวัฒนา
กาญจนะวีระ
ชื่นวัฒนานนท์
วัฒนธงชัย

ประธานคณะท�ำงาน
รองประธานคณะท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ทำ� งาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ทำ� งาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ทำ� งานและเลขานุการ
ผู้ทำ� งานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ทำ� งานและผู้ช่วยเลขานุการ

จ�ำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐  เล่ม
เดือนปีที่พิมพ์ ตุลาคม ๒๕๖๒                
พิมพ์ที่

บริษัท จุดทอง จ�ำกัด
๑๙๑/๘๒-๘๓ หมู่ที่ ๑๔ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์  ๐๒-๙๓๑-๗๐๙๕-๖  โทรสาร ๐๒-๕๓๘-๙๙๐๙
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อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๖-๗๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๗๑๒๑ http:www.tnmc.or.th
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