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ค�ค�าน�า
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
หน่วยงาน และผู้สนใจได้รับทราบและสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ สภาการพยาบาลจึงได้รวบรวม และจัดท�ารายงาน
ผลการด�าเนินงานในแต่ละรอบปีของสภาการพยาบาลมาอย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง
ส�าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีทมี่ กี จิ กรรมส�าคัญ ๒ กิจกรรม คือ พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สภาการพยาบาลในนามของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และร่วมพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพและส่งเสด็จพระองค์ทา่ น
สู่สวรรคาลัย ส่วนกิจกรรมส�าคัญที่สอง คือ การจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ร่วมกับ World Academy
of Nursing Science (WANS) ภายใต้หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก (Culture, Co-creation, and
Collaboration for Global Health)” ซึง่ ทัง้ สองกิจกรรมส�าคัญนีม้ ภี าพในรายงานฉบับนี้ นอกเหนือจากนีใ้ นรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้ สภาการพยาบาลได้น�าเสนอข้อมูลของสภาการพยาบาล แผน และผลการด�าเนินงานสภาการพยาบาล
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การคุ้มครองผู้บริโภค การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
และการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
การด�าเนินงานของสภาการพยาบาลในปี ๒๕๖๐ นี้ นับเป็นการด�าเนินงานปีสุดท้ายของคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ดิฉนั ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการด�าเนินงาน
คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็งตลอดปี ๒๕๖๐ และตลอดวาระของคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดนี้
นอกจากนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขอให้พวกเรา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทกุ คนช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานทีท่ รงคุณค่าร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน
ยึดมั่นในการท�าความดีมุ่งมั่นในการพัฒนางานการพยาบาลที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรอย
พระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

สารบัญ
หน้า

ค�ำน�ำ

๓

สารบัญ

๔

รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

๕

รายนามผู้บริหารส�ำนักงานสภาการพยาบาล

๘

รายนามที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักงานสภาการพยาบาล

๙

สภาการพยาบาล		
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อ�ำนาจหน้าที่ วัตถุประสงค์
๑๓
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
๑๔
โครงสร้างการบริหารงานของสภาการพยาบาล
๑๕
แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
๒๐
แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๒๒
ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑. การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๔. การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
๕. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

๒๙
๔๒
๕๙
๗๙
๙๘

ภาคผนวก
รายการหนังสือของสภาการพยาบาล
คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐

๑๐๙
๑๑๑
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รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล
วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ ๑

ดร.กฤษดา แสวงดี
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ ๒

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
ดร.กาญจนา จันทร์ ไทย
เลขาธิการสภาการพยาบาล รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล

ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
เหรัญญิกสภาการพยาบาล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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นางจงกล อินทสาร
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.ปัทมา ทองสม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการสภาการพยาบาล

พลตรีหญิง เบญจมาศ
บุญรับพายัพ
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี
โรจน์วริ ยิ ะ
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการสภาการพยาบาล

นางฉัตรปวีณ์ ชมภูทอง
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ฟองคำ� ติลกสกุลชัย
ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
(กระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
(กระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
(กระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ
ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
(กระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการสภาการพยาบาล
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นางสาวนิลาวรรณ มัศยาอานนท์ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสภากาชาดไทย
กรรมการสภาการพยาบาล
กรรมการสภาการพยาบาล

นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
กรรมการสภาการพยาบาล

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.นงนุช บุญยัง
กรรมการสภาการพยาบาล

นายบัญชา พระพล
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
กรรมการสภาการพยาบาล

ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการสภาการพยาบาล

ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
กรรมการสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
กรรมการสภาการพยาบาล

นายเอกชัย ฝาใต้
กรรมการสภาการพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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รายนามผู้บริหารส�ำนักงานสภาการพยาบาล

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
รองเลขาธิการสภาการพยาบาล

ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
นางสาวประชิด ศราธพันธุ์
นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางนพรัตน์ ราษฎร์นุ้ย
หัวหน้าสำ�นักงานฯ
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นางสาวโสรัจจ์ จันทร์เสนีย์
รองหัวหน้าสำ�นักงานฯ
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รายนามที่ปรึกษาประจ�ำสภาการพยาบาล

รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
ที่ปรึกษาด้านนิติการและ
ผดุงความเป็นธรรม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

นางลดาวัลย์ รวมเมฆ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาวิชาชีพ
และมาตรฐานบริการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

รศ.อรพินธ์ เจริญผล
ที่ปรึกษาด้านสอบความรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ดร.ราศรี ลีนะกุล
ที่ปรึกษาด้านบริหารงานทั่วไป

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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สภาการพยาบาล
วิสัยทัศน์
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการ
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้น�ำสังคม
ด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ

๑. คุ้มครองผู้บริโภคจากบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผู้ให้บริการและระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และภาวะผู้นำ�แก่มวลสมาชิก
๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพือ่ ประโยชน์ในการให้บริการการพยาบาล การผดุงครรภ์
และคุณภาพการศึกษาในวิชาชีพ

อ�ำนาจหน้าที่

๑. รับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒. สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันการศึกษาที่จะทำ�การสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
๔. รับรองหลักสูตรต่างๆสำ�หรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทำ�การสอนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕. รับรองหลักสูตรต่างๆสำ�หรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบัน
การศึกษาที่จะทำ�การฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๖. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำ�การสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕)
๗. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ของสถาบันต่างๆ
๘. ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำ�นาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่น
ในวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
๙. ดำ�เนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
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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. ให้ค�ำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
๖. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ประเทศไทย
๗. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลด�ำเนินกิจการโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ (๑) ประกอบด้วย ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุขห้าคน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยหนึง่ คน ผูแ้ ทนทบวงมหาวิทยาลัย
สี่คน (ปัจจุบันเป็นกระทรวงศึกษาธิการ)  ผู้แทนกรุงเทพมหานครหนึ่งคน  ผู้แทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
อีกสิบหกคน ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ โดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการพยาบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล
จำ�นวน ๓๓ คน

กรรมการจากการเป็นผู้แทนหน่วยงาน
จำ�นวน ๑๖ คน
- ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๕  คน
- ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
๓  คน
- ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑  คน
- ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
๔  คน
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน)
- ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๑  คน
- ผู้แทนสภากาชาดไทย
๑  คน
-   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
๑ คน
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โครงสร้างการบริหารงานของสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๗ ได้ออกระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการบริหารงานของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
แบ่งการบริหารงานของสภาการพยาบาล เป็นดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารกลาง
๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ
๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม
๗. ฝ่ายสอบความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
๙. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
        ๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. ฝ่ายบริหารกลาง  ประกอบด้วย

๑.๑ งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ)
๑.๒ งานทรัพยากรบุคคล
๑.๓ งานการประชุม
๑.๔ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต
๑.๕ งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
๑.๖ งานนโยบายและแผนงาน
      
มีหน้าที่
       
๑) บริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ  ในส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
๒) สนับสนุนการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดไว้
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
๓) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสภาการพยาบาล
๔) บริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ และสินทรัพย์ของสภาการพยาบาล

๒. ฝ่ายกิจการพิเศษ

		มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการสนองพระราชด�ำริ/
นโยบายระดับสูง งานหนังสือ/จดหมายข่าว/งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ งานมูลนิธิสภาการพยาบาล และ
งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
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๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

มีหน้าที่
๑) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
๒) ด�ำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
๓) พัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ

๔. ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

มีหน้าที    
่
๑) รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
๒) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๓) รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๕. ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
มีหน้าที่
๑) พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒) พัฒนา CNPG  (Clinical Nursing Practice Guidelines)
๓) พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบ
๔) ปฏิบัติงานเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
๕) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้น�ำทางการพยาบาล
๖) งานเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด

๖. ฝ่ายนิติการและการผดุงความเป็นธรรม

		มีหน้าที่

๑) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตามอ�ำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ของสภาการพยาบาล
๒) ควบคุ ม ความประพฤติ ข องผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓) ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
๔) ด�ำเนินการด้านนิติกรรม  สัญญา และคดีพิพาท

๗. ฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

มีหน้าที  ่
๑) บริหารจัดการการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ส�ำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์
๒) ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
๓) ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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๘. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็น   
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 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
๑๐) ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑) รายงานการด�ำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาการพยาบาล
๑๒) เรื่องอื่นๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

๙. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค

		มีหน้าที่

      

๑) พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
๒) งานคุม้ ครองผู้บริโภค

๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่
๑) ด�ำเนินการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเครือข่าย
๒) บริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๓) สนับสนุนเทคโนโลยีและบ�ำรุงรักษา     

๑๑. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

		มีหน้าที่ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้
๑) ด�ำเนินการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้หรือความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒) ก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓) ส่งเสริมการศึกษา  การบริการ  การวิจัยและความก้าวหน้าในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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๔) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  และกิจกรรมทางวิชาการส�ำหรับสมาชิกของวิทยาลัย สมาชิก
สภาการพยาบาล  ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และผู้สนใจ
๕) เป็นศูนย์การติดต่อ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและอื่น ๆ กับสถาบันการศึกษาพยาบาล
สมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖) ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิกของวิทยาลัย
๗) ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของวิทยาลัยและสมาชิกพยาบาลสาขาวิชาอื่น ๆ ใน
ต่างประเทศ
๘) ออกบัตรประจ�ำตัวสมาชิก
๙) เผยแพร่ความรู้ ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑๐) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช�ำนาญเฉพาะทาง
และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๑๑) เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็น
ประจ�ำทุกปี
๑๒) ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

มีหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ตามนโยบายของสภาการพยาบาลโดยประสานงานกับส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล
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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

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล

•

•

•
•
•

•

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

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

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย (ว.พย.ท.)

คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
• ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
• ประเด็นปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
• พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

กรรมการสภาการพยาบาล

กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล

โครงสร้างสภาการพยาบาล
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แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศก่อตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในการส่งเสริม ก�ำกับ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของประเทศ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การบริหาร และการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้มีความก้าวหน้ามีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และ
การสาธารณสุขของประเทศ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของสภาการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนนโยบายการปฏิรูปประเทศทั้งด้านสังคม สาธารณสุข และการศึกษา
ซึ่งก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้เช่นกัน สภาการพยาบาลได้จัดท�ำแผนพัฒนาสภาการพยาบาลเพื่อก�ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และมาตรการในการด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ที่มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปีมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากแผนพัฒนาสภาการพยาบาล ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ –
๒๕๓๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดใหม่
วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลได้มีด�ำริให้ปรับปรุงพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพฯตามกฎหมายยิ่งขึ้น คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ประกอบด้วยพันธกิจ ๕ ด้าน กรอบยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ และกรอบยุทธศาสตร์ย่อยรวมทั้งสิ้น ๑๘ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย

กรอบยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๕

20

พัฒนานโยบายและควบคุมระบบการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
พัฒนานโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนและก�ำกับระบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ
พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกในการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
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กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาความก้าวหน้าและได้รับความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลนก�ำลังคน
สาขาพยาบาลศาสตร์

กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒

เร่งรัดพัฒนานโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
พัฒนากระบวนการด�ำเนินการทางด้านกฎหมายและจริยธรรม

กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพและการบริหารจัดการ
เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔

พัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองพันธกิจ
สภาการพยาบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ

กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และระบบ
สุขภาพของประเทศและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓
					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔
					
					

พัฒนานโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบสุขภาพ
เร่งรัดการเสนอกฎหมายส�ำคัญเพื่อพัฒนาระบบการบริการสุขภาพและ
การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เร่งรัดพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศเพือ่ พัฒนาระบบบริการ
และสุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนาการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
พัฒนาความเป็นสากลของสภาการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และความสัมพันธ์และจัดตัง้ เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
ในระดับนานาชาติ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล

21

Annual Report 2017
Thailand Nursing and Midwifery Council

แผนปฏิบัติงานสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑. แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
๑. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

๒. พัฒนากระบวนการด�ำเนินการทางกฎหมายและ
จริยธรรม

๑.๕
๒.๑
๒.๒
๒.๓

๒.๔
๒.๕
๓. บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกระดับ     ๓.๑
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓.๒

กิจกรรม / โครงการ
โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสภาการพยาบาล      
เรื่องจริยธรรม: คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล  ประจ�ำปี ๒๕๖๐
โครงการประกวดผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาล (good practice)”
โครงการประชุมวิชาการเรื่องระบบและกลไกจริยธรรมในการ      
จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลไกจริยธรรมเพื่อการธ�ำรง
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล : บทบาทพยาบาลวิชาชีพ
กรรมการจริยธรรม และผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมกับกลุ่ม
การพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล
กิจกรรมกลัน่ กรองและพัฒนาการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของสภาการพยาบาล
กิจกรรมการสืบสวน สอบสวน ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
กิจกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
กิจกรรมด้านคดีความ
กิจกรรมด้านนิติกรรม สัญญา
การพัฒนา Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) for
Patient Safety
การพัฒนามาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๒. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ ๑.๑ โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่าย
ผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน
การผดุงครรภ์
๑๓ ครั้ง ๑๓ เขตสุขภาพ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม
๒.๑ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ ๖ และการ
ทางการพยาบาล
ประชุมวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๕ เรื่อง วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์      
สุขภาพโลก (TNMC&WANS International Nursing Research   
Conference ๒๐๑๗ :Culture, Co-creation, and Collaboration
for Global Health
๓. จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืน    ๓.๑ โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ
สภาการพยาบาล
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
๓.๒ การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
และการผลักดันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล และการผดุงครรภ์
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เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๔ จัดท�ำวารสารเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ และงานวิจัย ๔.๑ การจัดท�ำวารสารสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๔.๒ การจัดท�ำวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing
Research ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๕. มีกฎหมายด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ที่ ๕.๑ การทบทวนและแก้ไขกฎหมายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพและการประกอบ
วิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. มีโครงการด�ำเนินการร่วมกับภาคี/ องค์กรวิชาชีพ ๖.๑ การประชุม และประสานความร่วมมือกับภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่นำ� ไปสู่การพัฒนา ๖.๒ การประชุม และประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ  
นโยบายสุขภาพและการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ๖.๓ ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ       
(สสส.)  ในการด�ำเนินโครงการ
๑) โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ
๒) โครงการพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาว
ในผู้สูงอายุ
๗. มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ ๗.๑) ประชุมร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ

๓.  แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป้าหมาย
๑. รับรองคุณภาพการศึกษาการพยาบาลและ        
การผดุงครรภ์ทุกระดับ

๑.๑
๑.๒

๒. พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ๒.๑
การพยาบาล และการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓. ผูป้ ระกอบวิชาชีพมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิ ๓.๑
การพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓.๒
๓.๓
๓.๔

กิจกรรม / โครงการ
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และการให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร
โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
โครงการจัดท�ำสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
โครงการจั ด ท� ำ ชุ ด บทความวิ ช าการการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งสาขา
พยาบาลศาสตร์ ปี ๒๕๖๐
โครงการการจัดท�ำชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทาง
Internet Online
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
การพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขาและการจัดท�ำหลักสูตรต้นแบบ
โครงการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ออกข้ อ สอบวั ด ความรู ้ ส� ำ หรั บ        
ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจ�ำตัวสมาชิก      
ประจ�ำปี ๒๕๖๐
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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เป้าหมาย
๔. ต่อทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต

๔.๑

๕. พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ เพื่อการออกหนังสือ ๕.๑
อนุมัติ/วุฒิบัตร
๕.๒
๕.๓

กิจกรรม / โครงการ
โครงการต่ออายุใบอนุญาต ต่อบัตรประจ�ำตัวสมาชิก  และการอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจ�ำปี ๒๕๖๐
โครงการสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามช�ำนาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
โครงการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
การออกวุฒบิ ตั ร / หนังสืออนุมตั ิ แสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะ      
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐

๔.  แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. ประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล และสร้างภาพ ๑.๑ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส�ำคัญของวิชาชีพ
ลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล
พยาบาล
๑.๒ โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑.๓ โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลเพือ่
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า       
ประจ�ำปี พ.ศ ๒๕๖๐
๑.๔ การพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์วชิ าชีพและแหล่งศึกษาค้นคว้าเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
๑.๕ การท�ำจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑.๖ การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙
๑.๗ การจัดท�ำหนังสือของสภาการพยาบาลทุกประเภท

๕. แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ๑.๑ การบริหารจัดการส�ำนักงานสภาการพยาบาล
เพื่อรองรับพันธกิจของสภาการพยาบาล
๑.๒ การจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา ครุภณ
ั ฑ์
๑.๓ จัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการก�ำกับ
นโยบายและบริหารสภาการพยาบาล คณะกรรมการด�ำเนินงาน
สภาการพยาบาล     
๑.๕ จัดท�ำประมวลรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑.๖ การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑.๗ โครงการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๑.๘ การด�ำเนินงานจัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา ของ
สภาการพยาบาล
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เป้าหมาย
กิจกรรม / โครงการ
๒. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสภาการพยาบาล ๒.๑ การซ่อมบ�ำรุงรักษาและพัฒนาอาคารนครินทรศรีและภูมิทัศน์     
สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและคุ้มทุน
สิ่งแวดล้อม
๓. การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความสมบูรณ์ ๓.๑ การจ้างท�ำระบบ Software และระบบ Database
ทันสมัย ถูกต้อง ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
๓.๒ การจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบ ICT
๓.๓ ICT Project for INRC ๒๐๑๗ Conference Facilitation
๔. การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และการเงินของ ๔.๑ จัดท�ำแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๐     
สภาการพยาบาลมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
๔.๒ การบริหารจัดการด้านการเงินของสภาการพยาบาลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
๔.๓ การตรวจสอบบัญชีสภาการพยาบาล
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๑. การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
๑.๑  การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
      การส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
จริยธรรมของวิชาชีพ เป็นวัตถุประสงค์ส�ำคัญอย่างหนึ่งของสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะด้านจริยธรรมส�ำหรับบุคลากรทางการพยาบาล โดยครอบคลุมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ อาจารย์ และนักวิจัย
ทางการพยาบาล พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นจริยธรรมทางการพยาบาล รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้านจริยธรรมของสถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล โดยมีการด�ำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผลการด�ำเนินงาน
๑. การขับเคลื่อนนโยบายด้านจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
กิจกรรมประกอบด้วย
๑.๑ ถ่ายทอดนโยบายจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วม ผ่านการประชุมวิชาการทางการพยาบาลระดับชาติ
การประชุมชมรม/สมาคมต่าง ๆ ด้านการพยาบาล ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จัดการประชุมที่จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๔-๑๖
มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ จัดการประชุมที่สภาการพยาบาล วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ จัดการประชุมที่
สภาการพยาบาล วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๒ จัดท�ำเอกสาร/ สื่อ เกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมของสภาการพยาบาลเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการพยาบาล ทั้งในฝ่ายบริการพยาบาล การศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสภาการพยาบาล การ
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร การประชุมวิชาการทางการพยาบาล การประชุมวิชาการของ ทคพย. ประชุมสมาคม
ชมรมต่าง ๆ ทางการพยาบาล

๒. สนับสนุนการพัฒนากลไกจริยธรรมของสถานพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาล
กิจกรรมประกอบด้วย

๒.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมในกรณีทมี่ กี ารร้องเรียนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
และจัดท�ำแนวทางในการพิจารณา โดยรวบรวมส�ำหรับใช้เป็นเอกสารการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าว
๒.๒ ปรับปรุงชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของประเทศไทย
เพื่อใช้ด�ำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑) ต้นแบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
๒) ต้นแบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ
  
๓) ต้นแบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ
  
๔) ต้นแบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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๓. พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและสมรรถนะทางจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
กิจกรรมประกอบด้วย
๓.๑ ให้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีทางจริยธรรม โดยการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาล (good practice) จากการจัดประกวดในหัวข้อ “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล (good practice)” ในการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสภาการพยาบาล เรื่องจริยธรรม:
คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล ในระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ สภาการ
พยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานมอบโล่   เกียรติบัตร และเข็มสภาการ
พยาบาลให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่
			รางวัลชนะเลิศ ๓ รางวัล
๑) กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
๒) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๓) งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			รางวัลรองชนะเลิศ ๑๓ รางวัล
๑) งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๒) หอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด ๒ (CCU2) งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
๓) งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๔) งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๕) หอผูป้ ว่ ยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๖) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช
๗) กลุม่ งานการพยาบาล โรงพยาบาล
ห้วยยอด
๘) ฝ่ายการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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๙) หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๐) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน
๑๑) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย
๑๒) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
๑๓) กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ โรงพยาบาลต�ำรวจ
๓.๒ โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญก�ำลังใจ
และสร้างคุณความดี ปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของการอุทิศ
ตนเองเพื่อผู้อื่น โดยใช้ความรู้ในวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มสภาการพยาบาลให้แก่พยาบาลผู้บำ� เพ็ญความดีตาม
โครงการธนาคารความดี ในการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสภาการพยาบาล เรื่องจริยธรรม: คุณค่าแห่ง
วิชาชีพการพยาบาล ในระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ สภาการพยาบาล  
มีผู้ได้รับรางวัลจ�ำนวน ๔๔ คน ได้แก่
๑) นางสาวณัฐวดี เมืองใจ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๒) นางสาวนภาพร ธาตุประเสริฐ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
๓)   นางเพ็ญลักขณา ข�ำเลิศ  
โรงพยาบาลภาชี
๔)   พต.หญิง อภิญญา เจือจันทร์  
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
๕)   นางสาวสุจิตรา สังข์เพ็ชร   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านย่านมะปราง
๖)   นางสาวเตยหอม บุญพันธุ  ์
ส�ำนักงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาลอุดรธานี
๗)   นางศศิมา บุญเลิศ   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
๘)   นางอุบล เชื้อนุ่น   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
๙)   นางศิขรินทร์ สีทับทิม
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
๑๐) นางเย็นจิตร วิบูลสุดกิจ
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
๑๑) นางอัจฉรีย์ ปลอดภัย
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์บริการ
สาธารณสุข สวนหลวง ร.9
๑๒) นางรังษี วงศ์ชัย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๓) นางอารีย์ เพงพาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวังประดา
๑๔) นางนันทวดี ศิริพราหมนุกูล   
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๑๕) นายอนุสรณ์ อุระ
โรงพยาบาลขอนแก่น
๑๖) ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑๗) นางสาวพรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑๘) นางอรอุมา ศรีเพ็ชร
โรงพยาบาลทุ่งสง
๑๙) นางสาวจิรัชญา  นวลเต็ม
โรงพยาบาลบางขัน
๒๐) นางรินดา  ฮาแวมาเนาะ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
๒๑) นางอังคณา  วิชิตพงศ์
โรงพยาบาลเบตง
๒๒) นางรุ้งทิพย์  มณีโส๊ะ
โรงพยาบาลเบตง
๒๓) นางสาวสุมนทิพย์  เกื้อด้วง
โรงพยาบาลเบตง
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๒๔) นายอาดิสร์  บาราเฮง
โรงพยาบาลเบตง
๒๕) นางพัชริน  ฉายสุขศรี
โรงพยาบาลล�ำพูน
๒๖) พ.ต.หญิง แสงเทียน  นิลพัฒนางกูร โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
๒๗) นางปิยะนาถ  กาฬคลอด
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๒๘) นางสาวรุ่งฤดี  มุสีสุทธิ์
โรงพยาบาลยะลา
๒๙) นางสาวจุฬาภรณ์  เพชรเรือง  
โรงพยาบาลยะลา
๓๐) นายณัฐพงษ์  ริมอินทร์  
โรงพยาบาลน่าน
๓๑) นางสมพร  แก้วนิ่ม
โรงพยาบาลน่าน
๓๒) นางสาวหนึ่งกมล  อนุรักษ์  
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๓๓) นางสาวพรทิพย์  แก้วอาสา  
โรงพยาบาลนาด้วง
๓๔) นางสาวชนัญชิดา  เกื้อหนุน
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓๕) นางสาววิมินตา  สุวรรณโณ
โรงพยาบาลศิครินทร์
๓๖) นางสาวสุชาดา เกียงค�ำ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
๓๗) นางสาวกชมน  พราหมณ์ส�ำราญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
๓๘) นางสาวพรรณธิภา หนูเหมือน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราฎร์ธานี
๓๙) นางแรมจันทร์  ทรงทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุ่งควาย
๔๐) นางชนิสรา  มาเรียน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
๔๑) นางพรทิพย์  จันทร์ตระกูล
กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย
๔๒) นางสาวศศิธร  มีอยู่
โรงพยาบาลสิชล
๔๓) นางสาวปราณี  นกทวี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๔๔) นางสาวสิริกร  ชุ่มสวัสดิ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๓.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกจริยธรรมเพื่อการธ�ำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาล จ�ำนวน ๓ ครั้ง
๑) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “กลไก
จริ ย ธรรมเพื่ อ การธ� ำ รงรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ การ
พยาบาล: บทบาทพยาบาลวิชาชีพ กรรมการจริยธรรม
และผู้บริหารทางการพยาบาล” จัดที่โรงแรม เดอะไทด์
รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘๘ คน จากโรงพยาบาล
ภาครัฐ ๑๗๕ คน  โรงพยาบาลเอกชน ๑๒ คน และสถาบัน
การศึกษาภาครัฐบาล ๑ คน
๒) การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสภาการพยาบาลเรื่อง “จริยธรรม : คุณค่าแห่งวิชาชีพ
การพยาบาล(Ethics : Value of the Nursing Profession)”  จัดที่สภาการพยาบาล วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ มี
ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑๑ คน จากโรงพยาบาลภาครัฐ ๑๓๓ คน โรงพยาบาลเอกชน ๒๔ คน  สถาบันการศึกษาภาครัฐ  
๔๕ คน  สถาบันการศึกษาเอกชน ๑ คน และบุคคลทั่วไป ๘  คน
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๓) การประชุมวิชาการเรื่อง “ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
(Ethics Mechanism in Nursing Education)” หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ อันมีความส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาจริยธรรมของอาจารย์ในการสอนและ
การผลิตผลงานทางวิชาการ การออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านจริยธรรม เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในด้านจริยธรรมกับวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการศึกษาพยาบาลผลิต
พยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะด้านจริยธรรมตามที่สังคม
คาดหวัง โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าประชุมร่วมเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะและพฤติกรรม
จริยธรรมของผู้สอนและนักศึกษาพยาบาลในทุกระดับ
จัดขึ้น ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๐ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม ๑๐๙ คน จากสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๔๕ คน สถาบันการศึกษา
เอกชน ๓๐ คน วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ๒๔ คน และ
สถาบันสังกัดกระทรวงกลาโหม ๑๐ คน  

๔. การรวบรวมองค์ความรูด้ า้ นจริยธรรม

ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล โดยอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
๑) สังเคราะห์งานวิจัยจริยธรรมในประเทศไทย (Integrated review)
๒) พัฒนาและประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
๓) พัฒนาและประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล
๔) พัฒนาและประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำ� งาน
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๑.๒ การพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายและจริยธรรม
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีอ�ำนาจ หน้าที่ วัตถุประสงค์ชัดเจนในการดูแลส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ประพฤติตนให้ถกู ต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  กำ� หนด
ปรับปรุง และให้ขอ้ เสนอแนะต่อกฎหมาย ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ด�ำเนินการด้านผดุงความเป็นธรรมให้กบั สมาชิก

ผลการด�ำเนินงาน
๑. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย

		
กิจกรรมประกอบด้วย
		
๑.๑ ปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๙ เรื่อง
  
๑) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
หรือความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๖๐
๔) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  พ.ศ. ๒๕๖๐
๘) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๙) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเลือกตัง้ กรรมการสภาการพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
		
๑.๒ ออกประกาศสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง  ประกอบด้วย
			ประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) นโยบายชั่วโมงการท�ำงานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒) นโยบายในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓) แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
				และการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมใิ นการให้ยา หรือสารน�ำทางหลอดเลือดด�ำ
				แก่ผู้ป่วย กรณีรับการส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
			ประกาศเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การยืน่ ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
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๒) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
  
การผดุงครรภ์ ผ่าน Web Application    
		 ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ-ผลการสอบ ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาล เพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน		
				ตามรอยสมเด็จย่า ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓) ผลการสอบและรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิขอรับหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพ
				การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
			ประกาศเกี่ยวกับการรับรองสถาบัน ๑ เรื่อง ดังนี้
๑) การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
			ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
๒) รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๓) รายนามคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(กรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน)
		
๑.๓ ด�ำเนินงานด้านการออกค�ำสั่งสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๒๑๓ ฉบับ

๒. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

		
ประกอบด้วย
๑) ร่างธรรมนูญสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
๒) การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓) อ�ำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพต่อการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม
ตอนท้าย แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
๖) ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาล พ.ศ. ....
๗) การออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้เครือ่ งเอกซเรย์ทางการแพทย์ทใี่ ช้สำ� หรับการวินจิ ฉัยโรคไม่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙
๘) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ....
๙) การขอแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) เรือ่ งชนิดหรือประเภทของการรักษา
			พยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้อง แสดง ตาม
มาตรา ๓๒(๓) ข้อ๓
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑๑) การขอก�ำหนดสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
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๑๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้สาขาการก�ำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
๑๓) ร่างกฎกระทรวงจ�ำนวน ๓ ฉบับซึง่ ออกตามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และที่ แก้ไขเพิม่ เติม
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
๑๕) ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจดแจ้งองค์กรเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ....

๓. งานด้านจริยธรรม

		
การพิจารณาความประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(๑) เรื่องที่รับค้างก่อนปี พ.ศ.๒๕๖๐
จ�ำนวน
๑๖ เรื่อง
(๒) เรื่องที่รับไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จ�ำนวน
๑๑ เรื่อง
รวมจ�ำนวน ๒๗ เรื่อง
			
อยู่ระหว่างด�ำเนินการชั้นจริยธรรม
จ�ำนวน
๑๔ เรื่อง
			
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ                      
จ�ำนวน
๑๓ เรื่อง
- ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ
จ�ำนวน
๕ เรื่อง
- ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน
จ�ำนวน
๑ เรื่อง
- ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ
จ�ำนวน
๒ เรื่อง
- รอผลค�ำพิพากษาคดีและผลการพิจารณา
จ�ำนวน
๕ เรื่อง
จากหน่วยงานอื่น
            
การลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ จ�ำนวน ๒ รายนั้นเป็นความประพฤติผิดตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ด�ำรงตน
ให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง และ ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือ
กระท�ำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

๔. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ งานด้านผดุงความเป็นธรรม
จ�ำนวน
๔ เรื่อง
๔.๒ งานด้านคดีความ
                    
			 คดีปกครอง
จ�ำนวน
๑ คดี
		
คดีอาญา กรณีมีการปลอมแปลง และ/หรือสวมสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์โดยผิดกฎหมาย
จ�ำนวน
๑๒ คดี                                             
๔.๓ งานด้านนิติกรรมสัญญา
จ�ำนวน
๒๒ เรื่อง
๔.๔ งานด้านให้คำ� ปรึกษาแก่สมาชิก
จ�ำนวน ๒,๐๓๘ ราย
๔.๕ การเข้าร่วมประชุม สัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   
๑) การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ MCH Board ระดับประเทศ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
				ในการหาแนวทางป้องกันและลดการตายของมารดาในระดับประทศ จัดโดยกรมอนามัย กระทรวง
					สาธารณสุข
๒) ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา จัดโดยกระทรวง
					ศึกษาธิการ
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๑.๓ มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วัตถุประสงค์หนึ่งของสภาการพยาบาลคือส่งเสริมการบริการและความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้มาตรฐาน และให้บริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ นีส้ ภาการพยาบาลพัฒนาวิชาชีพผ่านผูแ้ ทนสภาการพยาบาล
ประจ�ำจังหวัด ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาบาลให้มีมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้สภาการพยาบาล
ยังได้กำ� หนดมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดบริการพยาบาลมีคุณภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย

ผลการด�ำเนินงาน
๑. การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลได้กำ� หนดมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ถือปฏิบัติ ตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๔๔
ทั้งนี้บริบทด้านสุขภาพของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับบริบทการพยาบาลมีความก้าวหน้ามากขึ้น
และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ สภาการพยาบาลจึงได้พัฒนา
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่จากการยกร่างของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากการประชาพิจารณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากชมรมและสมาคมพยาบาลเฉพาะทาง ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล/สถานพยาบาลทุกระดับ อีกทั้งทดสอบความเป็นไปได้ในการน�ำมาตรฐานไปใช้ใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับ โดยกระบวนการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ์ ที่แล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
		
๑.๑ มาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standards) ประกอบด้วย ๓ หมวด มีมาตรฐานรวม ๑๑ มาตรฐาน
หมวดที่ ๑ มาตรฐานการบริหารองค์กรพยาบาล (Nursing Organization Standards)
มาตรฐานที่ ๑ องค์กรและการบริหารองค์กร                     
มาตรฐานที่ ๒ ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน                                   
มาตรฐานที่ ๓ ระบบบริการการพยาบาล                          
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
หมวดที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล (Nursing practices Standards)
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
มาตรฐานที่ ๒ การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
มาตรฐานที่ ๔ การจัดการการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๕ การบันทึกและรายงานการพยาบาล
หมวดที่ ๓ มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาล (Nursing Outcome Standards)
มาตรฐานที่ ๑ การก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำคัญ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการผลลัพธ์การพยาบาล
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๑.๒ มาตรฐานการผดุงครรภ์ (Midwifery Standards) ประกอบด้วย ๓ หมวด มีมาตรฐานรวม ๑๕ มาตรฐาน
			 หมวดที่ ๑ โครงสร้างและการบริหารงานการผดุงครรภ์ (Midwifery Structure and Administration)
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารงานการผดุงครรภ์  
มาตรฐานที่ ๒ ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน  
มาตรฐานที่ ๓ การบริการการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการผดุงครรภ์
หมวดที่ ๒ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ (Midwifery Practices)
มาตรฐานที่ ๑ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ทั่วไป
มาตรฐานที่ ๒ การดูแลก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์
มาตรฐานที่ ๓ การดูแลในระยะคลอด
มาตรฐานที่ ๔ การดูแลหลังคลอด
มาตรฐานที่ ๕ ปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อรักษาชีวิต
มาตรฐานที่ ๖ การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์
มาตรฐานที่ ๘ การจัดการการดูแลต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๙ การบันทึกและรายงานการผดุงครรภ์
หมวดที่ ๓ ผลลัพธ์การผดุงครรภ์ (Midwifery Outcomes)
มาตรฐานที่ ๑ การก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำคัญ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการผลลัพธ์การผดุงครรภ์

๒. โครงการ Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) for Patient Safety

สภาการพยาบาลได้จัดท�ำร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล (CNPG) เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้อ้างอิงในการ
ดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย การจัดท�ำแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้เริ่มด�ำเนินการในปี ๒๕๕๙ จากการยกร่างของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาการพยาบาล รวมทั้งได้มีการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชมรม/
สมาคมผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สำ� หรับน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั แิ ละให้การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสมเมือ่ เกิดสถานการณ์
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพหรือการรักษาที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล (CNPG) อยู่ระหว่าง
การปรับแก้ตามผลการประชาพิจารณ์เพื่อการประกาศใช้ในปีถัดไป ร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล มีจ�ำนวน ๑๑ งาน
การพยาบาล รวม ๗๒ เรื่อง ดังนี้
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๑. แนวปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและส่งต่อ
๑.๑ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเรือ่ งการจัดการ ความปวดในผู้ป่วยฉุกเฉิน
๑.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการช่วยคลอดฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
๑.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการดูแลญาติผปู้ ว่ ยทีเ่ ผชิญกับการสูญเสียผูป้ ว่ ย ณ ห้องฉุกเฉิน
๑.๔ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเรือ่ งการพยาบาล ผู้บาดเจ็บรุนแรง
๑.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการรับแจ้งเหตุและการจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
๒. แนวปฏิบัติการพยาบาลการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
๒.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาที่มีความกลุ่ม High Concentration Electrolyte
๒.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่ม Anti- arrhythmic drug  
๒.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่ม  Sedative
๒.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง Insulin
๒.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มยา Antithrombotic   
๒.๖ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่ม Inotropic drug  
๒.๗ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่ม Chemotherapy และยากลุ่ม
Targeted
๓. แนวปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๓.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกยึด
๓.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตาย
๓.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง
๓.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวช
๓.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า
๓.๖ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวช
๓.๗ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช
๓.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา Carbamazepine
๓.๙ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา Clozapine
๓.๑๐ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา Sodium valproate
๓.๑๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา Lithium carbonate
		
๔. แนวปฏิบัติการพยาบาลผ่าตัด
๔.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันสิ่งตกค้างในร่างกายผู้ป่วย
๔.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�ำ่
๔.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการจัดท่า
๔.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันความผิดพลาดในการจัดการสิ่งส่งตรวจ
๔.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า
๔.๖ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต�ำแหน่ง และ
ผิดหัตถการ
๔.๗ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการเตรียมผู้ป่วยด้านร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด
๔.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้เลเซอร์
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๕. แนวปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
๕.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดไหล่ยาก
(Shoulder Dystocia)
๕.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
๕.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการดูแลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
๕.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด
และการดูแลสตรีที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
		
๖. แนวปฏิบัติการพยาบาลอายุรศาสตร์
๖.๑ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
๖.๒ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
               ๖.๓ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
               ๖.๔ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบ
๖.๕ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต�่ำ
		
๗. แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
๗.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดและลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลัน
๗.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาล ผู้ป่วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
๗.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือดหรือสารน�ำ้
๗.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาล ผู้ป่วยภาวะช็อคจากหัวใจ
๗.๖ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน
๗.๗ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอด
๗.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
๗.๙ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะอกรวน
๗.๑๐ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลภาวะความดันในช่องท้องสูง
		
๘. แนวปฏิบัติการพยาบาลวิสัญญี
๘.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการเยี่ยมผู้ป่วย Elective case ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
๘.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น
๘.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการติดตามประเมินผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกที่หอผู้ป่วย
ภายใน ๒๔–๔๘ ชั่วโมง
๘.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็ก
๘.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาระงับความรู้สึกในสตรีตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอด
๘.๖ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้สูงอายุ
๘.๗ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเรือ่ งการให้ยาระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุทไี่ ด้รบั การผ่าตัดฉุกเฉิน
๘.๘ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการถอด/คาท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยอายุ >๑๐ ปี หลังได้รับการ
ให้ยาระงับความรู้สึก
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๙. แนวปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
๙.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก
๙.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิด
๙.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำ
ส่วนกลาง        
๙.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
๙.๕ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหายใจล�ำบาก
๑๐. แนวปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์
               ๑๐.๑ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกสมอง   
               ๑๐.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
               ๑๐.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องผู้ป่วยที่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด�ำส่วนลึกที่ขา
               ๑๐.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
		 ๑๑. แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย
               ๑๑.๑ แนวปฏิบัติการการพยาบาลเรื่องการจัดการความปวดผู้ป่วยประคับประคอง
               ๑๑.๒ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องจัดการภาวะหายใจล�ำบาก (Dyspnea) ในผู้ป่วยประคับประคอง
               ๑๑.๓ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องจัดการอาการเพ้อ สับสน (Delirium) ในผู้ป่วยประคับประคอง
               ๑๑.๔ แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการจัดการอาการอ่อนล้า หมดเรี่ยวแรง (Fatigue) ในผู้ป่วย
ประคับประคอง
๑๑.๕ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเรือ่ งการพยาบาลอาการปากแห้ง (Dry mouth) และเชือ้ ราในช่องปาก
๑๑.๖ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเรือ่ งการดูแลแบบประคับประคองในผูป้ ว่ ยระยะท้าย (End of Life Care)
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๒. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาลให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งผู้บริหารการพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์พยาบาล รวมถึงผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด สนับสนุน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานการพยาบาลที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รบั ความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานการพยาบาล

๒.๑ การจัดทำ�แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ  
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การจัดท�ำแผนพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติของสภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการมา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยการริเริ่มการจัดท�ำแผนพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แห่งชาติฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๙ โดยจัดท�ำเป็นแผนแม่บทพัฒนาวิชาชีพระยะ ๑๐ ปี และเพื่อให้มีการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สภาการพยาบาลได้จัดท�ำแผนพัฒนาวิชาชีพ ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ มาจนถึงระยะสิ้น
สุดแผน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดท�ำแผนพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลได้ร่วมกันจัดท�ำขึ้น  โดยมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผน และได้พิจารณาในที่ประชุม
สภาการพยาบาลให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาวิชาชีพ อีก ๒ ครั้ง และคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็น
ชอบแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในหลักการในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ แผนหลักตามพันธกิจ ด้านการศึกษา ด้าน
บริการพยาบาล ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

ทิศทางของแผน

แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นแผนระยะ ๕ ปี
ประกอบด้วย ๔ แผนหลักตามพันธกิจ ๔ เป้าประสงค์ และ ๔ กลยุทธ์หลัก ของแต่ละพันธกิจ ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านบริการพยาบาล ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้

พันธกิจที่ ๑ ด้านการศึกษาพยาบาล

สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการผลิตก�ำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและ
สมรรถนะในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๑

ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้
รับบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
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กลยุทธ์ด้านการศึกษาพยาบาล

๑. ส่งเสริมการผลิตก�ำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งในระดับวิชาชีพและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ
และสมรรถนะของพยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑ ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนภายในประเทศ
และสามารถรักษาความสมดุลของความต้องการก�ำลังคนจากการเปิดเสรีการค้าและบริการ ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
๒. พัฒนาความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยส่งเสริมการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
หลังปริญญาตรี และหลังปริญญาโท ตัง้ แต่หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรวุฒบิ ตั ร เพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านบริการ
การพยาบาล
๓. พัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษาพยาบาลทุกระดับให้มสี มรรถนะในการบริหารจัดการการศึกษาในระบบสุขภาพใหม่
๔. ผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
๕. พัฒนากลไกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ ริหาร อาจารย์ และจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสร้างบรรยากาศจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
๖. พัฒนาระบบการควบคุมก�ำกับ การผลิตพยาบาลในทุกระดับให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจที่ ๒ ด้านบริการพยาบาล

ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบบริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชน
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๒  

มีระบบบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทั้งในหน่วยบริการ ในชุมชน และที่บ้าน ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทุกช่วงวัยอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งภาวะสุขภาพดี ภาวะเจ็บป่วย ทั้งเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะ
ประคับประคอง

กลยุทธ์ด้านบริการพยาบาล

๑. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตอบสนอง
ต่อภาวะสุขภาพของประชาชน และนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
๒. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ศกั ยภาพของพยาบาลให้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพ ในการบริการ
สุขภาพที่แท้จริงและมีกฎหมายรองรับ
๓. ส่งเสริมการใช้ การกระจาย และการธ�ำรงรักษาบุคลากรพยาบาล  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการบริการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง และเพิ่มการเข้าถึง
บริการพยาบาลอย่างเป็นธรรม
๔. ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารองค์กรพยาบาลทีย่ ดึ หลักธรรมาภิบาล มีความเป็นเอกภาพ และเอกสิทธิแ์ ห่ง
วิชาชีพในการบริหารจัดการด้านต่างๆให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการข้อมูล (Data Management) เพื่อการบริหารการพยาบาลในระดับ
โรงพยาบาลและในระบบสุขภาพระดับเขต

พันธกิจที่ ๓ ด้านการวิจยั ทางการพยาบาล

สนับสนุนส่งเสริมและก�ำหนดทิศทางการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐานการพยาบาล
และก�ำหนดนโยบายของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เป้าประสงค์ที่ ๓ ด้านการวิจยั ทางการพยาบาล  

มีระบบและกลไกในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล การใช้ผลงานวิจัยและนวตกรรมทาง
การพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการบริการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล
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กลยุทธ์ดา้ นการวิจยั

๑. ก�ำหนดทิศทางการวิจัย ในการพัฒนาระบบการพยาบาล และวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งในการแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการปัญหาสุขภาพของประชาชน
๒. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัย วิชาการ นวัตกรรมทางการพยาบาลทั้งในวารสารที่ยอมรับในระดับชาติ
และระดับสากล สื่อ online และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
๓.   ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์   สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพของประชาชนเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนและการพัฒนาวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาลและการก�ำหนดนโยบายทางด้าน
สุขภาพและการพยาบาล
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ของงานวิจัย / นวัตกรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายงานวิจยั ทางการพยาบาลทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจที่ ๔ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ

สนับสนุน ส่งเสริมและก�ำหนดทิศทางการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์  การก�ำหนดนโยบายและกฎหมายวิชาชีพ  โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค
และระดับโลก

เป้าประสงค์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ

มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อพัฒนาความรู้ ภาวะผู้นำ 
� การบริหาร
จัดการองค์กรและการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาวิชาชีพ

๑. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล ในการท�ำงานร่วมกับภาคประชาชน และวิชาชีพอื่น
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๒. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและผลักดันแนวคิดส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาล
๓. สร้างภาพลักษณ์และบทบาทของพยาบาลและผดุงครรภ์ให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อสังคม
๔. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ� ทางการพยาบาลทุกระดับ ทั้งในด้านการศึกษา การบริการ และการวิจัย
ทางการพยาบาล
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายสุขภาพ และนโยบายด้านการพยาบาลใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่
๖. ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายการประกอบวิชาชีพให้ทนั สมัย สอดคล้องกับบริบททีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การขยายบทบาทของพยาบาลและผดุงครรภ์
๗. ส่งเสริมการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ประกอบการอิสระทางด้านสุขภาพ ภายใต้ขอบเขตของ
การประกอบวิชาชีพ
๘. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของวิชาชีพในระดับอาเซียนและสากล
๙. พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการพยาบาลให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของระบบและนโยบายสุขภาพ
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๒.๒ การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผลการด�ำเนินงาน
๑. การประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด

การจัดประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัดมี
วัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญเพือ่ ให้สมาชิกสภาการพยาบาลได้รบั ทราบการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อวิชาชีพ  มีความรู้
ความเข้าใจในความเป็นวิชาชีพ และมีความตระหนักในการรักษามาตรฐาน รักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้แทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด และเสริมเติมเต็ม
ความรู้ด้านกฎหมาย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแก่สภาการพยาบาล
ในการพัฒนาวิชาชีพ การประชุมวิชาการนีจ้ ดั ใน ๑๑ เขตสุขภาพ เนือ้ หาการประชุมประกอบด้วย นโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล ภารกิจของสภาการพยาบาล ประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต เทคนิค
และกลยุทธ์ในการท�ำงานเพือ่ ลดความเสีย่ งทางกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงการประชุมกลุม่ ย่อยผูแ้ ทนสภาการพยาบาล
ประจ�ำจังหวัด เพื่อก�ำหนดทิศทางการพัฒนางานการพยาบาลในระดับจังหวัด
นอกจากนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้เยี่ยมนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลและคลินกิ หมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของพยาบาลระดับปฏิบตั ดิ ว้ ย
ก�ำหนดการประชุมวิชาการและการเยี่ยมนิเทศ ๑๑ เขตสุขภาพ ดังนี้
เขตสุขภาพ
สถานที่จัดประชุม
พื้นที่เยี่ยมนิเทศ
เขตสุขภาพที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านถิ่น
วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
อ.เมือง จ.แพร่
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๙๖ คน
เขตสุขภาพที่ ๒ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านกร่าง
วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๘๗ คน
เขตสุขภาพที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านท่าทอง
จ.นครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖๕ คน
เขตสุขภาพที่ ๔ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘๔ คน
เขตสุขภาพที่ ๕ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลช่องสะแก
วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
อ�ำเภอเมือง จ.เพชรบุรี
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๒๙ คน
เขตสุขภาพที่ ๖ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจันทนิมติ ร
วันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อ.เมือง จ.จันทบุรี
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๒๐ คน
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เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ ๘

สถานที่จัดประชุม
พื้นที่เยี่ยมนิเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านผึ้ง
จังหวัดนครพนม วันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จ.นครพนม
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗๐ คน
เขตสุขภาพที่ ๙ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลดงพลอง
จังหวัดนครราชสีมา
อ.จักราช จ.นครราชสีมา
วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน๒๕๖๐
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕๕ คน
เขตสุขภาพที่ ๑๐ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองแก
วันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๓๕๑ คน
เขตสุขภาพที่ ๑๒ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเกาะแต้ว
วันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ.เมือง จ.สงขลา
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓๑ คน
เขตสุขภาพที่ ๑๓ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน
วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓๐ คน
สรุปผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทัง้ ๑๑ เขตสุขภาพ จ�ำนวน ๒,๕๑๘ คน เป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาลประจ�ำจังหวัด จ�ำนวน
๒๔๐ คน และสมาชิกสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๒,๒๗๘ คน
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ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยขอให้สภาการพยาบาลด�ำเนินการต่อเนื่องในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ การบรรจุเป็นข้าราชการ การพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพ และข้อร้องเรียนเกีย่ วกับวิชาชีพการพยาบาลและแนวทางการช่วยเหลือ รวมทัง้ การช่วยเหลือพยาบาล
ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน และได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามตาราง ดังนี้
ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนสูงสุด=๕)
๑ เนื้อหาในการจัดประชุมฯ
๔.๓๓
๒ เอกสารประกอบการประชุม
๔.๐๓
๓ ระยะเวลาในการจัดประชุม
๔.๒๐
๔ รูปแบบการจัดประชุม
๔.๑๘
๕ ประโยชน์ที่ได้รับ
๔.๔๒

๒. โครงการจั ด ท� ำ รู ป แบบการบรรจุ ห ลั ก สู ต รการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การใช้ยา
อย่างสมเหตุผลได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ย่อยให้มีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม
การใช้ยาของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้องและคุม้ ค่า คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงได้จัดกระบวนการสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา
ทั้งในผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและประชาชน รวมทั้งการจัดหาให้มียาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในระบบบริการสุขภาพ
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการมีส่วนร่วมโดยก�ำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของ ๕ วิชาชีพ ในสาขาแพทย์  ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
พร้อมกับการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลส�ำหรับครูผู้สอนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ทั้งด้านการใช้ยาในมนุษย์และสัตว์ ประกอบด้วย ๑๐ โมดูล ที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การท�ำความเข้าใจกับหลักการ แนวคิดของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมไปถึงแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน
เพือ่ ให้สามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะกระตุน้ ให้แต่ละคณะวิชา
ได้น�ำไปปรับหลักสูตรและกระบวนเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเกิดการน�ำหลักการและแนวคิด
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาการผลิต
และก�ำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
		
สภาการพยาบาลได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้การท�ำงานของวิชาชีพพยาบาลเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้สนับสนุนงบประมาณให้สภาการพยาบาลจัดท�ำโครงการการจัดท�ำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการบูรณาการความรูด้ า้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
๒. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการจัดท�ำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
๓. คณะท�ำงานฯ ประชุมร่างรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
๔. การประชุมพิจารณารูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิก
เฉพาะสาขาและการจัดท�ำหลักสูตรต้นแบบ

สภาการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องร่วมพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ เฉพาะสาขาทีเ่ หมาะสมกับระบบการพยาบาลในปัจจุบนั อีกทัง้ ยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
ต้นแบบเพือ่ น�ำไปต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมของแต่ละหน่วยงานต่อไป โดยมีผบู้ ริหารการพยาบาล ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางการพยาบาล คลินิกเฉพาะสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาและนักวิชาการสาขา
เฉพาะทางต่างๆ จ�ำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
เมือ่ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

		ผลที่ ได้จากการประชุม

๑. ก�ำหนดสมรรถนะทีค่ าดหวัง เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านในระบบสุขภาพและทักษะส�ำคัญทีต่ อ้ งการให้พยาบาล
ที่ปฏิบัติงานทางคลินิกสาขาเฉพาะทางต่างๆ
        ๒. ก�ำหนดสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่มีความส�ำคัญและเป็นความต้องการในระบบบริการสุขภาพ
จ�ำนวน ๑๓ สาขา ได้แก่
			๑) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และแขนงย่อย
๒) สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์และแขนงย่อย
๓) สาขาการพยาบาลเด็ก   
๔) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และแขนงย่อย
๕) สาขาการผดุงครรภ์
๖) สาขาการพยาบาลชุมชน
๗) สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๘) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  
๙) สาขาพยาบาลปริศัลยกรรม
๑๐) สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
๑๑) สาขาการพยาบาลจักษุ
๑๒) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก  
๑๓) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
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๔. การประชุมหารือนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมหารือนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  พร้อมด้วย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนา
ระบบสุขภาวะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมหารือและให้ความเห็น แนวคิด และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาการพยาบาลเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีขอ้ เสนอ
เชิงนโยบายที่จะบริหารจัดการบุคลากรพยาบาลและทีมทักษะผสม ซึ่งมีพยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพเป็น
หัวหน้าทีม มีผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือในการดูแล หรือ Nurses Aides หรือ Care Giver เป็นทีมให้การดูแล
ผูส้ งู อายุในชุมชน อย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม จะท�ำให้ผสู้ งู อายุในชุมชนของทัง้ ประเทศได้รบั การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
และอีกทั้งโรคเรื้อรังส�ำคัญ เช่น เบาหวาน ความดัน จะได้รับการป้องกัน ควบคุมได้ด้วย
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๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
ผลการด�ำเนินงาน
๑. การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ TNMC & WANS International Nursing
Research Conference ๒๐๑๗

สภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council–TNMC) ร่วมกับ World Academy of
Nursing Science (WANS) จัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ TNMC & WANS International Nursing
Research Conference ๒๐๑๗ ภายใต้หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก (Culture, Co-creation,
and Collaboration for Global Health)” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
		
การจัดประชุมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการวิจยั ทางการพยาบาล ทัง้ ในด้านการปฏิบตั กิ าร
จัดการ และการศึกษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสุขภาพของประชาคมโลก กระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่าง
ต่อเนือ่ งในระดับนานาชาติ เพือ่ ให้นกั วิชาการ นักปฏิบตั ิ และนักวิจยั จากหลากหลายสถาบันมาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ผลการวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนส�ำหรับนักวิชาการ นักปฏิบัติการพยาบาล
และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของ
ประชาคมโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน ๘๙๒ คน เป็นคนไทย ๔๓๑ คน ชาวต่างชาติ ๔๖๑ คน จาก ๑๕ ประเทศ
ทั่วโลก  
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กิจกรรมประกอบด้วย
๑) พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒) การบรรยายประเด็นส�ำคัญ มี ๖ Keynotes
๓) การบรรยายร่วม มี ๔ Panel Discussions
๔) การบรรยายประเด็นเฉพาะ (Special session) มี ๘ Issues
๕) การประชุมสัมมนา (Symposium session) มี ๒ Symposiums
๖) การน�ำเสนอผลงานวิจัย (ปากเปล่า/ภาพนิทรรศน์) จ�ำนวน ๔๖๖ เรื่อง  
(Oral Presentation จ�ำนวน ๑๐๖ เรื่อง และ Poster Presentation จ�ำนวน ๓๖๐ เรื่อง)
๗) การประกวดงานวิจัยดีเด่น มีเข้ารอบสุดท้ายน�ำเสนอ ๔ เรื่อง
๘) นิทรรศการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มี ๕ Theme จ�ำนวน ๓๕ ผลงาน
		
ประเมินผลการประชุม จากผู้เข้าร่วมประชุม ๘๙๒ คน มีผู้เข้าใช้ระบบ Mobile application services
๕๖๑ คน เข้าท�ำการประเมิน General Evaluation ๑๕๐ คน และเข้าท�ำการประเมิน Session evaluation ๒๒๐ คน
		
ความพึงพอใจในภาพรวม
ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
การลงทะเบียนและการบริหารจัดการการจัดประชุม
๔.๕
มากที่สุด
การจัดโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ในการประชุม
๔.๔
มาก
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการประชุม (เช่น สถานที่ ระบบเสียง IT)
๔.๒
มาก
การต้อนรับ การจัดงานเลี้ยง
๔.๒
มาก
ค่าลงทะเบียน
๓.๙
มาก
ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม พบว่า
๑ สาระที่ได้เป็นไปตามต้องการหรือมากเกินความคาดหวัง
๙๖.๖๗%
๒ เพิ่มพูนเครือข่าย
๙๔.๖๗%
๓ ได้แนวทางการน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๙๙.๓๓%

๒. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลได้อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมจ�ำนวน ๑๐ ชุดโครงการ  ได้แก่
ชุดโครงการที่ ๑ : การส�ำรวจการกระจายอัตราก�ำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพยาบาล
ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาและการบริการพยาบาล
ชุดโครงการที่ ๒ : การส�ำรวจการกระจายอัตราก�ำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ที่มี
คุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล
ชุดโครงการที่ ๓ : สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย
ชุดโครงการที่ ๔ : ความต้องการการพยาบาลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับปฐมภูมิ
ชุดโครงการที่ ๕ : ภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลไทย
ชุดโครงการที่ ๖ : ทักษะทางคลินิกที่จำ� เป็นของบัณฑิตพยาบาล
ชุดโครงการที่ ๗ : ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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ชุดโครงการที่ ๘ : การวิเคราะห์อนาคตภาพการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลไทยในประชาคมโลก
ชุดโครงการที่ ๙ : การร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต่อสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
ชุดโครงการที่ ๑๐ : การบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้ได้รับทุนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและได้รับทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่ ๒ ไปแล้ว
จ�ำนวน ๔ ทุน คือชุดโครงการวิจัยที่ ๓ ชุดโครงการวิจัยที่ ๔ ชุดโครงการวิจัยที่ ๕ และชุดโครงการวิจัยที่ ๖

๓.  โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

สภาการพยาบาลได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการด�ำเนินโครงการขับเคลือ่ นวิชาชีพการพยาบาลเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
โดยด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาใน ๕ ภาค/พืน้ ที่ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายสถาบันบริการสุขภาพ ๓ ระดับ (ระดับ
ปฐมภูมิ ระดับทุตยิ ภูมิ ระดับตติยภูม)ิ ในพืน้ ที่ ๕ ภาคของประเทศไทย โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖
สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ๒) พัฒนานักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพให้เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ และ ๓) ขับเคลือ่ น
ให้องค์กรวิชาชีพและภาคีเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลให้มีบทบาทโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายของ
โครงการ คือ พยาบาลวิชาชีพ ทีป่ ฏิบตั งิ านในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ มีสมรรถนะและมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิ
บทบาทการเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ทุกกลุ่มอายุ ทุกสภาวะสุขภาพ และในทุกสถานที่
โดยมีกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการมาจาก ๕ ยุทธศาสตร์กฎบัตรออตตาวา ไทยแลนด์ ๔.๐ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) สู่กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ ก�ำหนดเป็นสมรรถนะและบทบาทพยาบาล
วิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นรูปธรรมชัดเจน น�ำสู่การปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ ใช้กลไกการขับเคลื่อนงาน คือ ๑) สร้างพันธมิตรการขับเคลื่อน มีโครงสร้างการท�ำงานเป็นระบบ มี
คณะกรรมการ ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะท�ำงานประสานโครงการ คณะท�ำงานในพื้นที่ โดย
ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ  ๒) ก�ำหนดจุดหมายของเส้นทางการขับเคลื่อน และ ๓) ใช้ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อน โดยการสร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจ การจัดการความรู้ และการเยี่ยมติดตามเป็นระยะเพื่อเสริมพลัง
ตลอดกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
ผลลัพธ์โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เกิดผลงาน ๙ ประการ คือ
๑) สมรรถนะและบทบาทพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพก่อนการขับเคลื่อน พบว่าส่วนใหญ่อยู่
ระดับพื้นฐาน บทบาทที่ปฏิบัติน้อยสุดคือ การสร้างนโยบายสาธารณะ
๒) นวัตกรรมทางการพยาบาล หรือ Best Practice เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
๓) หลักสูตรการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
๔) แนวทางการพยาบาล (Nursing Guidelines) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ในสถานบริการสุขภาพ ๓ ระดับ
๕) ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการการสร้างเสริมสุขภาพ จ�ำนวน ๒๕ ศูนย์
๖) สมรรถนะและการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน/องค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มที่มีการด�ำเนินการ
ใช้แนวทางการพยาบาล (ข้อ ๔) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น
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๗) การเชิดชูคนเก่ง คนดีได้รางวัลการน�ำเสนอ
ผลงานนวัตกรรมจากพื้นที่ ผลงานเป็นที่น่าพอใจ
จ�ำนวน ๒๕ ชิ้นงาน จาก ๔๒ ชิ้นงาน
๘) การขับเคลื่อนนโยบายต่อสภาวิชาชีพ
และองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๙) แหล่งเรียนรู้ดิจิตอลทางการพยาบาล
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
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๒.๔ การจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล
แถลงการณ์ และการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือต่าง ๆ
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ที่ก�ำหนดนโยบาย จุดยืนของสภาการพยาบาล ในประเด็น
ส�ำคัญๆ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ทั้งนี้สภาการพยาบาลการได้จัดท�ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย การประกาศจุดยืนสภาการพยาบาล และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้   

๑. นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับก�ำลังคนในทีมการพยาบาล

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นกระดูกสันหลังของระบบสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลกและ
พยาบาลได้รับการเตรียมมาอย่างดีระดับหนึ่ง จึงถือว่าพยาบาลเป็นกลุ่มบุคลากรด้านสุขภาพที่มีพลังอ�ำนาจมากที่สุด
ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในศตวรรษที่ ๒๑ และ
เป็นผูท้ จี่ ะท�ำให้เป้าหมายในการพัฒนามนุษย์ ๑๐ ปีขา้ งหน้าประสบความส�ำเร็จ ดังนัน้ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างจริงจัง สมัชชาองค์การอนามัยโลกได้บรรจุวาระการสร้างความเข้มแข็งให้กบั วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายสุขภาพทุกระดับ และให้พัฒนาและใช้ศักยภาพของ
พยาบาลอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เป็นต้นมา ซึ่งการที่จะกระท�ำได้ดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดขอบเขตของการพยาบาล สภาการพยาบาลได้ออกประกาศเรื่องนโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับ
ก�ำลังคนในทีมพยาบาลไว้  ประกอบด้วยบุคลากรทางการพยาบาล ๗ ประเภท ได้แก่
๑) พนักงานให้การดูแล (Nurses’aides / Care givers)  
๒) ผู้ช่วยพยาบาล ( Practical Nurse)
๓) พยาบาลวิชาชีพ ( Registered Nurse)
๔) พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Nurse Specialty)
๕) พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Advanced Practice Nurse : APN)
๕.๑) พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (APN/CNS)
  
๕.๒) พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเวชปฏิบัติชุมชน (APN/NP)
๕.๓) พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการผดุงครรภ์ (APN/CNM)
๕.๔) พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการให้ยาระงับความรู้สึก (APN/CNAn.)
๖) ผู้บริหารการพยาบาล  (Nurse Administrator)
  
๖.๑) ผู้บริหารการพยาบาลระดับสูง  
๖.๒) ผู้บริหารการพยาบาลระดับกลาง  
๖.๓) ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น  
๗) อาจารย์พยาบาล (Nurse Educator)

๒. นโยบายการใช้บคุ ลากรช่วยงานการพยาบาลระดับต�ำ่ กว่าผูช้ ว่ ยพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ

เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้ใช้ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ สภาการพยาบาลเห็นควรมีบุคลากร
มาช่วยปฏิบัติงานการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยให้ได้รับการศึกษาที่เพียงพอที่จะมอบหมายงานในส่วนนั้นได้  
ทั้งนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/พยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลได้รับรอง
54

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล

Annual Report 2017
Thailand Nursing and Midwifery Council

ให้มีบุคลากรประเภทผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นผู้สำ� เร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลา
การศึกษา ๑ ปี เป็นผูช้ ว่ ยท�ำการพยาบาลตามทีพ่ ยาบาลวิชาชีพมอบหมายในการดูแลผูท้ ตี่ อ้ งพึง่ พิงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ช่วยเหลือผู้รับบริการตามความต้องการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจ�ำวัน  ป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ และบันทึกติดตามความเปลี่ยนแปลงของอาการและ
อาการแสดงของโรค ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยในการตรวจและการรักษาพยาบาลต่างๆ จัดเตรียมอุปกรณ์
และสิ่งแวดล้อม ให้การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์งานการดูแลผู้ป่วย พบว่างานบางประเภทสามารถมอบหมายให้บุคลากร ระดับ
ต�ำ่ กว่าวิชาชีพได้  สภาการพยาบาลได้ออกประกาศก�ำหนดนโยบายการใช้บุคลากรช่วยงานการพยาบาลระดับต�ำ่ กว่า
ผู้ช่วยพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเรียกว่า “พนักงานให้การดูแล” (Nurses’aides / Care givers) เป็นผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง เป็นผู้ช่วย
ในการดูแลบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างบางส่วนในเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจ�ำวันสุขวิทยาส่วนบุคคล การให้อาหาร
การเคลือ่ นไหวร่างกาย ดูแลความปลอดภัย และความสุขสบาย รวมทัง้ การดูแลความสะอาดและปลอดภัยของสิง่ แวดล้อม
โดยการดูแลนัน้ เป็นการท�ำงานร่วมกับญาติ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องสามารถปฏิบตั งิ าน ทัง้ ใน
โรงพยาบาล บ้าน ชุมชน สถานดูแลผูส้ งู อายุ (Nursing Home) สถานบริการสุขภาพอืน่ ๆ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
พยาบาลวิชาชีพ

๓. นโยบายชั่วโมงการท�ำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

สภาการพยาบาล ตระหนักในหลักฐานเชิงประจักษ์จากผลการศึกษาวิจัย ที่พบว่าการท�ำงานต่อเนื่องยาวนานเกิน
๑๒ ชัว่ โมงต่อวันของพยาบาล ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผูป้ ว่ ย มีความสัมพันธ์กบั ความผิดพลาดหรือเกือบผิดพลาด
รวมทัง้ อาจไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของพยาบาลเอง มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้
พยาบาลเกิดความเหนือ่ ยหน่ายอยากลาออกจากงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานลดลง สภาการพยาบาลได้ออกประกาศ
นโยบายว่าด้วยความปลอดภัยของผู้ป่วยและชั่วโมงการท�ำงานของพยาบาล ไว้ดังนี้
ผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลทุกคน ควรร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผน และหาแนวทาง
ปฏิบัติให้พยาบาลมีเวลาการท�ำงานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย
ผู้รับบริการ และพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้
๑) ตระหนักว่าการท�ำงานสัปดาห์ละ ๔๐ ชัว่ โมง เป็นเกณฑ์สากล การท�ำงานล่วงเวลา หรือมากกว่า ๔๐ ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์  เป็นสิทธิของบุคคล และควรเป็นไปตามความสมัครใจ
๒) การจัดตารางการปฏิบัติงาน ต้องค�ำนึงถึงชั่วโมงรวมของการท�ำงานของพยาบาล ไม่ควรเกิน ๑๒ ชั่วโมง
ใน ๑ วัน หรือไม่ควรเกิน ๔๘ ชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้รวมเวลาท�ำงานแบบ On Call ด้วย
๓) ถ้าจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการท�ำงานเกินกว่าชัว่ โมงทีก่ ำ� หนด จะต้องมีแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการสนับสนุนให้พยาบาล
มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ และควรจัดให้มีเวลาพักระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละเวรอย่างเหมาะสม
๔) พยาบาลผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตระหนักถึงความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของตนเองในการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการตัดสินใจท�ำงานล่วงเวลา หรือการท�ำงานต่อเนื่องยาวนานเกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน
๕) แม้วา่ การท�ำงานล่วงเวลาเป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล แต่ผบู้ ริหารควรตระหนักถึงผลกระทบ
ของชั่วโมงการท�ำงานต่อเนื่องยาวนานของพยาบาล ที่จะท�ำให้เกิดความเหนื่อยล้า และความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย
และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเอง ดังนั้น สถานพยาบาล/หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ก่อนอนุญาตให้พยาบาลท�ำงานล่วงเวลา โดยควรหลีกเลี่ยงการจัดตารางการท�ำงานที่จะท�ำให้พยาบาลต้อง
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ท�ำงานเกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อวันติดกันเกิน ๓ วัน ใน ๑ สัปดาห์
๖) สถานพยาบาล/หน่วยงาน ต้องจัดระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพของพยาบาล สุขอนามัยการนอนหลับ
การจัดการกับความเครียด การจัดการเรื่องอาหารและการออกก�ำลังกาย รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานให้มีระบบ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๗) สถานพยาบาล/หน่วยงาน ควรสนับสนุน และส่งเสริมให้พยาบาลเข้าใจ และสามารถพัฒนาคุณภาพ
การนอนหลับ รวมทั้งสร้างความตระหนักของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานต่อความรับผิดชอบ ที่ต้องจัดเวลาให้มีความสมดุล
ทั้งการท�ำงาน ครอบครัว และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ

๔. นโยบายสภาการพยาบาลเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สภาการพยาบาล ตระหนักในความส�ำคัญของการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�ำไปปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ และการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆของวิชาชีพการพยาบาล     
สภาการพยาบาลได้ออกประกาศก�ำหนดนโยบายการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ดังนี้
๑) สถาบันการศึกษาพยาบาลและสถานบริการพยาบาล ให้ความส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับองค์กรและบุคคลในองค์กร รวมทั้งนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา
๒) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และสถานบริการพยาบาล น�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวิต ทั้งในด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม
๓) สถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล ส่งเสริม สนับสนุน ชีแ้ นะ ให้บคุ คลากร และนักศึกษา ปฏิบตั ิ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
๔) สถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล ด�ำเนินการบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางทีช่ ดั เจนในการจัดสรรทรัพยากรตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
เป็นธรรม ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม บริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่า อย่างต่อเนื่อง และ
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕) สถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาล พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กับสถาบันต่างๆ และ/หรือชุมชน

๕. แถลงการณ์สภาการพยาบาลเกี่ยวกับร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ...

สภาการพยาบาล ในฐานะตัวแทนผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทงั้ ประเทศมีบทบาทภารกิจ
ในการดูแลมารดาและทารกตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มารดา ทารก และ
เด็กเล็ก ได้รับการดูแลที่ดี ปลอดภัย มีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สภาการพยาบาล จึงออก
แถลงการณ์สภาการพยาบาลเกีย่ วกับร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ... ดังนี้
๑) ยืนยันนมแม่เป็นอาหารที่สำ� คัญส�ำหรับทารก และเด็กเล็ก และเป็นสิทธิของเด็กที่จะได้อาหารที่ดีที่สุด
จากแม่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
๒) ในกรณีแม่ หรือเด็กเล็กมีปัญหาสุขภาพ จ�ำเป็นต้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอส�ำหรับการเลือก
อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๓) ข้อมูลที่สอดคล้อง หรือเห็นต่างควรได้มีข้อสรุปโดยมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่ถูกต้อง ชัดเจนเพื่อลด
ความสับสนแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
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๖. การก�ำหนดสมรรถนะหลักของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและได้รับวุฒิบัตร/
หนังสืออนุมตั แิ สดง ความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์  

โดยที่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรม
การพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ซึ่งผู้สำ� เร็จหลักสูตรพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรสามารถ
สอบรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาต่างๆ ส่วนผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททางคลินิก เมื่อมีประสบการณ์ ๓ ปี และสร้างงานตามที่สภาการพยาบาลก�ำหนด สามารถสอบรับ
หนังสืออนุมัติซึ่งเทียบเท่าวุฒิบัตร จากแต่ละระดับของการศึกษาและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สภาการพยาบาล
จึงได้ประกาศก�ำหนดสมรรถนะกลางของแต่ละระดับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตร
ฝึกอบรม รวมทั้งการพัฒนาและใช้ศักยภาพของพยาบาลได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการก�ำหนดบันไดความก้าวหน้าของ
วิชาชีพ ซึง่ เป็นทางหนึง่ ในการธ�ำรงรักษาพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ไว้ในวิชาชีพ จึงมีผลต่อคุณภาพการบริการพยาบาล
และคุณภาพการบริการสุขภาพโดยรวม

สมรรถนะหลัก ตามระดับการศึกษา และความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

๑)  สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่สำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
๒) สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
๓) สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์
๔) สมรรถนะหลักของของพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์
๕) สมรรถนะหลักของผู้เชี่ยวชาญ (APN) ระดับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะ
ทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์

สมรรถนะกลางทั้งหมด ๘ ด้าน ประกอบด้วย
สมรรถนะที่ ๑
สมรรถนะที่ ๒
สมรรถนะที่ ๓
สมรรถนะที่ ๔
สมรรถนะที่ ๕
สมรรถนะที่ ๖
สมรรถนะที่ ๗
สมรรถนะที่ ๘

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ด้านภาวะผู้นำ 
� การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
ด้านวิชาการและการวิจัย
ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ด้านสังคม

๗. แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิในการให้ยา หรือสารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ
แก่ผู้ป่วย กรณีรับการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
สภาการพยาบาล ตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการขยายบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก โดยมุง่ เน้นการให้บริการอย่างต่อเนือ่ งใกล้บา้ น โดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยหลังจ�ำหน่าย หรือผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็น
ต้องรับการรักษาด้วยยา/สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ  ต่อเนื่องจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ที่
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ซึง่ เป็นหน่วยบริการส่วนปลายที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจาก
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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โรงพยาบาล จึงมีบทบาทส�ำคัญในการให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน และมีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลผู้ป่วยให้
ได้รับตามแนวทางการรักษาอย่างปลอดภัย
เพือ่ ธ�ำรงเอกสิทธิข์ องผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ และการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงออกประกาศ
ก�ำหนด“แนวทางปฏิบัติสำ� หรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิในการให้ยา หรือสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำแก่ผู้ป่วย กรณีรับการส่งต่อ
เพื่อการรักษาต่อเนื่อง” เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และการพิจารณา เพื่อการให้ยาหรือ
สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำแก่ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การส่งต่อการรักษาต่อเนือ่ ง ทีส่ ถานพยาบาลระดับปฐมภูมทิ งั้ ภาครัฐและเอกชน
ได้แก่ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ศูนย์บริการสุขภาพ หรือคลินิก เป็นต้น

๒.๕  การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล
ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน
สภาการพยาบาลมีความห่วงใยและกังวลเกี่ยวกับปัญหาของบุคลากรพยาบาลที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติงาน
จึงได้ดำ� เนินการ “โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน”
ขึ้นเพื่อจัดหาทุนส�ำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกพยาบาลที่ประสบภัย บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพ พิการ
ตลอดชีวิตหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ซึ่งกองทุนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพยาบาล
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๓. การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของสภาการพยาบาลคือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสภาการพยาบาลได้มุ่งมั่น
ในการจัดระบบและส่งเสริมให้การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีมาตรฐานในทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มี
การประเมินหลักสูตร และรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมถึงการประเมินหลักสูตร
การศึกษาพยาบาลที่ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การจัด
ระบบและส่งเสริมให้การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มมี าตรฐานนีถ้ อื เป็นความรับผิดชอบของสภาการพยาบาล
ตามกฎหมายวิชาชีพที่ต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๓.๑ มาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผลการด�ำเนินงาน
๑. การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
ในปี ๒๕๖๐ รวมจ�ำนวน ๒๘ สถาบัน ดังนี้
๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
๗) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
๘) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๙) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๑๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๒) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๑๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๖) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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๑๗) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๑๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑๙) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
๒๐) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๒๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
๒๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
๒๓) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
๒๔) คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๒๕) คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๒๖) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
๒๗) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๒๘) วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ

๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ที่ผ่านความเห็นชอบ/รับรอง จากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีดังนี้
		
๒.๑ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมจ�ำนวน ๓๔ หลักสูตร
			๒.๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๒๙ หลักสูตร ได้แก่
ล�ำดับ
หลักสูตร
สถาบัน
๑) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล จิตเวชและ
คณะพยาบาลศาสตร์
สุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๕) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๖) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๗) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๘) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
และการควบคุมการติดเชื้อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๙) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๑๐) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๑) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๓) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๕) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๖) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๗) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล จิตเวชและ
สุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๘) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๙) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๐) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๑) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
๒๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๓) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
๒๔) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๕) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๖) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๗) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เวชปฏิบตั อิ าชีวอนามัย
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๒๘) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
๒๙) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
มหาวิทยาลัยรังสิต
			๒.๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่
ที่
หลักสูตร
สถาบัน
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยบูรพา
๓) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕) หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Nursing
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Science (International Program) New Program ๒๐๑๗
คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
บัณฑิตวิทยาลัย
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
		 ๒.๒ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมจ�ำนวน ๕๓ หลักสูตร ดังนี้
ล�ำดับ
หลักสูตร
สถาบัน
๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
๖) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
๗) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล�ำปาง
๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
๙) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๑๐) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๑๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
๑๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
๑๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
๑๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๑๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๑๖) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๑๗) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๒๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๒๖) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
๒๗) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๒๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๒๙) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่พ.ศ.๒๕๖๐
๓๐) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๓๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๓๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๓๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๓๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๓๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๓๖) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๓๗) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

สถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๓๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
๓๙) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๔๐) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๔๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

สถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอมิค
มหาวิทยาลัยพายัพ
๔๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๔๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
๔๔) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
๔๕) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
๔๖) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๔๗) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๔๘) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๔๙) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๕๐) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๕๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๕๒) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๕๓) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ
		
๒.๓ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมจ�ำนวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้
ล�ำดับ
หลักสูตร
สถาบัน
๑) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
๓) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี
๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๕) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๖) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
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ล�ำดับ
หลักสูตร
สถาบัน
๗) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ
๘) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๙) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
๑๐) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๑) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๑๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๑๓) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
๑๔) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๓. การให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในหลักสูตรและ/
หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรใน
หลักสูตรและ/หรือปรับเนื้อหาหลักสูตร ในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว จ�ำนวน ๓๙
หลักสูตร ประกอบด้วย
๑) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน ๑๑ หลักสูตร
๒) หลักสูตรระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ�ำนวน ๒๘ หลักสูตร
๔. การพิจารณาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาของผูข้ อสอบความรูเ้ พือ่ รับใบอนุญาตฯ ทีส่ �ำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้สำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ยื่นเรื่อง
ขอมีสิทธิสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย สภาการพยาบาลได้พิจารณาเปรียบเทียบ
หลักสูตรของผู้ขอสอบความรู้แล้ว เห็นชอบให้ผู้ยื่นค�ำขอมีสิทธิสอบความรู้ จ�ำนวน ๙ ราย ดังนี้
ล�ำดับ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ประเทศ

จ�ำนวน(คน)

๑)

Bachelor of Science in Nursingจาก The Defiance      
College ประเทศสหรัฐอเมริกา
Bachelor of Science in Nursingจาก Winston-Salem
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Bachelor of Science in Nursing จาก University       
Muhammadiyah Surakarta, Republic of Indonesia
Bachelor of Nursing จาก University Muhammadiyah
of Purwokerto (UMP), Republic of Indonesia

๑

มีสิทธิสมัครสอบความรู้
เพื่อรับใบอนุญาต
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๑

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๑

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๒

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๒)
๓)
๔)
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ล�ำดับ
๕)
๖)

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ประเทศ
Bachelor of Nursing จาก University Muhammadiyah
Palembang, Republic of Indonesia
Bachelor of Science in Nursing จาก University of  
Central Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

๓

มีสิทธิสมัครสอบความรู้
เพื่อรับใบอนุญาต
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

๑.

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง

จ�ำนวน(คน)

๕. การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา
สภาการพยาบาลการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา
๕.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ�ำนวน ๔๑ สถาบัน ดังนี้
๑) สถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน ๓๐ หลักสูตร
๒) สถาบันสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร
๓) สถาบันการศึกษาเอกชน จ�ำนวน ๗ หลักสูตร
๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ�ำนวน ๓ สถาบัน ดังนี้
๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
๒) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุย์
๓) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
๖. เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การเสนอขอปรับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
และผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ
๑๙๔ ง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๒ การจัดท�ำเกณฑ์การประเมินความพร้อมของสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ขอเปิด
ด�ำเนินการใหม่ และคุณสมบัติของสถาบันการศึกษาในการขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๖.๓ การพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA โดยมีการด�ำเนินงานดังนี้
๑) ปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ AUN-QA จากเดิม ก�ำหนด ๘ มาตรฐาน ๒๙ ตัวบ่งชี้ ปรับเป็น ๘ มาตรฐาน ทั้งหมด ๒๒ ตัวบ่งชี้
๒) จัดประชุมและรับฟังค�ำชีแ้ จงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจ�ำปี
พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
๗. การด�ำเนินงานของคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
๗.๑ จัดท�ำโครงการขยายระยะเวลาการเพิม่ การผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๗๐) เพือ่ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ เสนอต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๗.๒ จัดท�ำโครงการขยายระยะเวลาการเพิม่ การผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ เสนอต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน ๔ ครั้ง
๗.๓ จัดท�ำโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๗๐ เสนอต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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๓.๒ การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล มีหน้าที่ในการให้การรับรองสถาบันที่
จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และให้การรับรองหลักสูตรและโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้เก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผลการด�ำเนินงาน

๑. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
๑.๑ การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
			๑) สถาบันหลัก
จ�ำนวน ๒๕ แห่ง
- สมัครใหม่
จ�ำนวน
- แห่ง
- ต่ออายุ
จ�ำนวน ๒๕ แห่ง
๒) สถาบันสมทบ
จ�ำนวน ๔๔ แห่ง
- สมัครใหม่
จ�ำนวน
๔ แห่ง
- ต่ออายุ
จ�ำนวน ๔๐ แห่ง
๑.๒ จ�ำนวนสถาบันทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสภาการพยาบาลให้จดั การศึกษาต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์
			๑) สถาบันหลัก
จ�ำนวน ๗๒ แห่ง
๒) สถาบันสมทบ
จ�ำนวน ๙๕ แห่ง
			๓) หน่วยงานอื่นๆ ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ให้จัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ ส�ำหรับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน/สถาบัน
จ�ำนวน ๒๐๕ แห่ง
๒. การรับรองหลักสูตร/โครงการระยะสั้น
หลักสูตร/โครงการระยะสั้นที่ส่งให้สภาการพยาบาลพิจารณา จ�ำนวน ๒,๔๗๗ หลักสูตร/โครงการ ได้ผ่าน
การพิจารณารับรองจากสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๒,๔๖๙ หลักสูตร/โครงการ
๓. การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และจ�ำนวนผู้ผ่านการอบรมฯ
		
๓.๑ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลให้การรับรองในปี ๒๕๖๐ รวมจ�ำนวน ๒๖
หลักสูตร ดังนี้
			๓.๑.๑ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๒ หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั กิ ารบ�ำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม) และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
			๓.๑.๒ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางของสถาบันต่างๆ จ�ำนวน ๒๔ หลักสูตร ได้แก่
ล�ำดับ
หลักสูตร
สถาบัน
๑. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
๒. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
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ล�ำดับ
หลักสูตร
สถาบัน
๓. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทางการพยาบาล
ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล
๔. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
๕. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
๖. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
๘. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๙. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
๑๐. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๑๑. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สภากาชาดไทย
๑๒. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกับ วิทยาลัย
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
๑๓. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและ
ร่วมกับ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
การปลูกถ่ายอวัยวะ
และโรงพยาบาลอุดรธานี
๑๔. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
๑๕. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
๑๖. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
๑๗. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๘. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
สรรพสิทธิประสงค์
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ล�ำดับ
หลักสูตร
๑๙. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
๒๑. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๒๒. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๒๓. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
๒๔. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สถาบัน
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
กลุ่มการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
ร่วมกับ โรงพยาบาลสระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

๓.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีผผู้ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จ�ำนวน ๔,๘๙๓ คน จาก ๓๔ สาขา
รวมจ�ำนวนพยาบาลผู้ผ่านการอบรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีจ�ำนวนรวม ๕๕,๙๒๒ คน แยก
เป็นสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง ได้ดังนี้
ล�ำดับ

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๑ สาขาผู้สูงอายุ
๒ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)
๓ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๔ สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
๕ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
๖ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุม
การติดเชื้อ
๗ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ HIV
๘ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
๙ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ
๑๐ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

จ�ำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม (คน)
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม
๕๘๖
๓,๕๗๙
๒๒๒
๘๓๗
๒๓๐
๑๒๘๓

๑๐๐
๖๓๕
๑๑๕
๑๕๔
๑๘๑

๖๘๖
๔,๒๑๔
๒๒๒
๙๕๒
๓๘๔
๑,๔๖๔

๗๕
๘๓๒
๑๑๗
๖๑

๑๐๖
-

๗๕
๙๓๘
๑๑๗
๖๑
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ล�ำดับ
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

70

จ�ำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม (คน)
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาท
๕๖๘
๖๐
๖๒๘
ศัลยศาสตร์
สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
๑๑๘
๔๐
๑๕๘
สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หากระดูกและกล้ามเนือ้
๑๔๕
๗๘
๒๒๓
(ออร์โธปิดิกส์)
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยปริศัลยกรรม
๔๙๖
๙๘
๕๙๔
สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
๒๓๘
๒๓๘
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓๒๕
๓๒๕
สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน
๓๔๕
๖๐
๔๐๕
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุม
๕๔
๕๔
การขับถ่ายไม่ได้
สาขาการผดุงครรภ์
๑๒๔
๓๖
๑๖๐
สาขาการผดุงครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
๙๕
๙๕
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
๘๖
๙๓
๑๗๙
สาขาการพยาบาลเพือ่ จัดการระบบการดูแลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บ
๑๐๑
๓๘
๑๓๙
สาขาการพยาบาลศัลยกรรมและการบาดเจ็บ
๓๑
๓๑
การพยาบาลชุมชนอาชีวอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
๒๕
๒๕
สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
๑๓๑
๒๙
๑๖๐
สาขาการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๘๐
๘๐
สาขาอาชีวอนามัย
๓๘๕
๗๔
๔๕๙
การพยาบาลเด็ก
สาขาทารกแรกเกิด
๗๐
๓๓
๑๐๓
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็ก
๖๖๐
๑๑๓
๗๗๓
สาขาการพยาบาลเด็กโรคเรื้อรัง
๑๐๐
๑๐๐
สาขาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ
๒๒๓
๒๒๓
สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและ
๘๐
๓๔
๑๑๔
พฤติกรรม
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ใหญ่
๒,๕๑๘
๑๓๘
๒,๖๕๖
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
๓๑๘
๑๔๓
๔๖๑
สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
๓๕๒
๑๑๐
๔๖๒
การบริหารการพยาบาล
สาขาการบริหารทางการพยาบาล
๑,๕๐๗
๖๗
๑,๕๗๔
สาขาการจัดการทางการพยาบาล
๕๓๒
๑๘๘
๗๒๐
สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
๑,๒๙๑
๔๓
๑,๓๓๔
(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
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ล�ำดับ

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

จ�ำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม (คน)
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม

การศึกษาทางการพยาบาล
๓๙ สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
๘๓๔
๖๑
การพยาบาลเวชปฏิบัติ
๔๐ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
๒๕,๖๗๘
๗๘๖
๔๑ สาขาเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไต
๒,๖๒๒
๓๙๗
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
๔๒ สาขาการพยาบาลการบ�ำบัดทดแทนไต
๕๖๓
๘๖
(การล้างไตทางช่องท้อง)
๔๓ สาขาเวชปฏิบัติทางตา
๘๕๐
๑๘๔
๔๔ สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
๔๓๑
๓๑๔
๔๕ สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
๔๐๔
๔๖ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
๑๔๕
๔๗ สาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
๒๔
๔๘ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
๕๙
หลักสูตรนานาชาติ
๔๙ International Short Course Training for Midwifery
๗๙
๕๐ International Short Course Training for Orthopedic
๓๙
Nursing
๕๑ International Short Course Training for Critical
๑๔๑
Care Nursing (Adult)
๕๒ International Short Course Training for Critical
๘๐
Care Nursing (Pediatric)
๕๓ International Short Course Training for Oncology
๑
Nursing
๕๔ International Short Course Training program in
๒๖
HIV/AIDS Prevention and Holistic Nursing
๕๕ International Short Course Training program in
๓๑
Psychiatric Nursing
อนุสาขา
๕๖ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี
๑๘๔
๕๗ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๑๘๘
๕๘ สาขาการจัดการความปวด
๑๙
๕๙ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๑๗
๖๐ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
๙๓
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น
๕๑,๐๒๙
๔,๘๙๓
หมายเหตุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรอนุสาขา

๘๙๕
๒๖,๔๖๔
๓,๐๑๙
๖๔๙
๑,๐๓๔
๗๔๕
๔๐๔
๑๔๕
๒๔
๕๙
๗๙
๓๙
๑๔๑
๘๐
๑
๒๖
๓๑
๑๘๔
๑๘๘
๑๙
๑๗
๙๓
๕๕,๙๒๒
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๔. การจัดการศึกษาด้วยตนเองส�ำหรับสมาชิก
๔.๑ ชุดบทความวิชาการ
สภาการพยาบาล จัดท�ำชุดบทความวิชาการให้สมาชิก
ศึกษาด้วยตนเอง ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒ เล่ม ดังนี้
๑) เรื่องการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เป็นเล่มที่ ๑๖ ของสภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.วิลาวัณย์
พิเชียรเสถียร เป็นบรรณาธิการ จ�ำนวน  ผู้ลงทะเบียน ๑๙,๐๖๒ คน
(เริ่มให้บริการสมาชิก ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๒) เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยมี รศ.สุปาณี เสนาดิสัย เป็นบรรณาธิการ จ�ำนวนผู้ลง
ทะเบียน ๗,๘๓๖ คน (เริ่มให้บริการสมาชิก ๑ กันยายน– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๔.๒ บทความวิชาการ Online
บทความวิชาการ Online สภาการพยาบาลจัดท�ำเพื่อให้สมาชิกศึกษาและเก็บหน่วยคะแนน ในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) การให้ฝอยละอองบ�ำบัดในเด็ก : การน�ำไปใช้ในคลินกิ โดย พว.ธิตดิ า ชัยศุภมงคลลาภ ช่วงเวลาที่
online วันที่ ๕ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวนผู้ตอบแบบทดสอบ ๔๒,๙๒๙ คน
๒) การดูแลผูป้ ว่ ยใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนกลางชนิด PICC line โดย พว.รสริน ทวนชีพ ช่วงเวลาที่
online ๑ กันยายน– ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวนผู้ตอบแบบทดสอบ ๔๒,๖๗๖ คน
๓) Therapeutic Hypothermia in the Newborn โดย พว.น�ำ้ ทิพย์ ทองสว่าง ช่วงเวลาที่ online
๑๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวนผู้ตอบแบบทดสอบ ๑๗,๕๘๔ คน
๕. การบันทึกคะแนนและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
		
๕.๑ การบันทึกหน่วยคะแนน
สภาการพยาบาล ได้ดำ� เนินการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ ดังนี้
ล�ำดับ
รายการ
จ�ำนวน
๑.
สถาบันหลัก/สถาบันสมทบบันทึกข้อมูลและคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม/ ๑,๙๑๑ โครงการ/หลักสูตร
อบรม ส่ง ให้ ศ.น.พย.ตรวจสอบยืนยันข้อมูล
๒.
สถาบันอื่นๆ ส่งรายชื่อผู้อบรมมาให้ ศ.น.พย. บันทึกหน่วยคะแนน
๕๖๖ โครงการ/หลักสูตร/รุ่น
๕.๒ การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
สภาการพยาบาล ได้ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนส�ำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา การให้ยาเคมีบ�ำบัด การใส่และถอดห่วง การฝังและถอดยาคุมก�ำเนิด
และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีจี้เย็น ดังนี้
ล�ำดับ
ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
๑ เป็นผู้ผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
๒ เป็นผู้ผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
๓ เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้ยาเคมีบ�ำบัด
๔ เป็นผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตรการใส่และถอดห่วง การ
ฝังและถอดยาคุมก�ำเนิด และการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีจี้เย็น
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๓.๓ การสอบความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ โดยได้ด�ำเนินงานตามพันธกิจของ
สภาการพยาบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผลการด�ำเนินงาน

๑) การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ ในมาตรา ๓๐ ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
ให้การรับรองและผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ เพื่อให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพมั่นใจว่าจะได้รับ
บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการสอบความรู้ฯ
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
รายการ
จ�ำนวนผู้สมัครสอบ
สอบผ่าน ๘ วิชา
สอบผ่าน ๗ วิชา
(ยกเว้นผดุงครรภ์)

ผู้ประกอบวิชาชีพ ชั้นหนึ่ง
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐ จ�ำนวนรวม
วันที่ ๑๘-๑๙ มีค. ๖๐ วันที่ ๒๔-๒๕ มิย. ๖๐ วันที่ ๔ – ๕ พย. ๖๐
(คน)
(คน)
(คน)
๒,๒๔๑
๘,๘๗๘
๔,๔๐๕
๑๕,๕๒๔
๘๙๓
๕,๐๕๘
๒,๕๗๑
๘,๕๒๒
๙๓
๖๑๔
๓๒๑
๑,๐๒๘

๒) การประเมินความรู้กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เดิมหมดอายุ
สภาการพยาบาลจัดให้มีการประเมินความรู้ฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ เนื่องจากใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ เดิมหมดอายุ โดยจัดให้มกี ารประเมินความรูฯ้ จ�ำนวน ๓ ครัง้ สรุปรวมจ�ำนวนผูป้ ระเมินความรู้ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดังนี้
รายการ
จ�ำนวนผู้สมัครสอบ
จ�ำนวนผู้สอบผ่าน

ชั้นหนึ่ง (คน)
๔๗๒
๔๓๗

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ชั้นสอง (คน)
จ�ำนวนรวม (คน)
๓๔
๕๐๖
๒๓
๔๖๐

๓. การขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล ให้แก่ผสู้ ำ� เร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีส่ ภาการพยาบาลให้การรับรองและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีจ�ำนวน ๙,๕๕๐ คน
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๔. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
สภาการพยาบาลได้ดำ� เนินการขึน้ ทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้สำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและสอบความรู้ฯ
ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลก�ำหนดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน ๘,๕๒๒ คน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน ๑,๐๒๘ คน
๕. การออกข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
สภาการพยาบาลได้จดั ให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาปรับปรุง Blueprint และออกข้อสอบวัดความรู้
เมือ่ วันที่ ๓ –๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชูชยั บุรศี รีอมั พวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพือ่ ให้ขอ้ สอบในทุกรายวิชาทีจ่ ดั สอบ
มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยได้ดำ� เนินการออกข้อสอบตาม Blueprint ที่ได้ปรับปรุงแล้ว มีจำ� นวนชุดข้อสอบ
๘ รายวิชา วิชาละ ๑- ๒ ชุด เพื่อน�ำมาใช้ในการสอบต่อไป

๓.๔ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สภาการพยาบาล มีหน้าที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับสมาชิกสภาการพยาบาล ทุก ๕ ปี เพื่อ
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคว่าได้รับการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ผลการด�ำเนินงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ และการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนี้
๑. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
จ�ำนวนผู้ที่ต่อใบอนุญาต จ�ำนวนผู้ที่ต่ออายุ คิดเป็นร้อยละของ
หมดอายุ (คน)
ใบอนุญาต (คน) ผูท้ ี่ต่อใบอนุญาต
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๗๕,๗๙๔
๖๒,๙๖๔
๘๓.๐๗
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
๘๖๘
๖๔๖
๗๔.๔๒
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๑๘๒
๑๓๖
๗๔.๗๓
รวมใบอนุญาต ชั้นหนึ่ง
๗๖,๘๔๔
๖๓,๗๔๖
๘๒.๙๕
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง
๓,๔๐๓
๑,๒๖๘
๓๗.๒๖
การพยาบาล ชั้นสอง
๖๔
๒๕
๓๙.๐๖
การผดุงครรภ์ ชั้นสอง
๗๓๑
๒๙๖
๔๐.๔๙
รวมใบอนุญาต ชั้นสอง
๔,๑๙๘
๑,๕๘๙
๓๗.๘๕
ประเภทและชั้น ของใบอนุญาตฯ
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๒. การด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รายการ
การต่ออายุบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีสูญหายหรือช�ำรุด
การแก้ไขชื่อ – นามสกุลในใบอนุญาตฯ
การออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ
การตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ

จ�ำนวน (คน)
๖๕,๓๓๘
๒๔๔
๓๐๙
๒,๐๙๑
๔๔๙
๘,๐๔๙

๓. สถานภาพการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชาย
หญิง
รวม
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ๙,๑๗๗ ๙๒.๓๔ ๑๗๘,๒๙๘ ๙๖.๑๖ ๑๘๗,๔๗๕ ๙๗.๘๖
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
๓๘๘ ๓.๙๐ ๑,๐๐๗
๐.๕๕
๑,๓๙๕
๐.๗๓
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๑๖๖
๐.๐๙
๑๖๖
๐.๐๙
รวมใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง
๙,๕๖๕
๑๗๙,๔๗๑
๑๘๙,๐๓๖
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ๓๖๒ ๓.๖๔ ๑,๗๖๑
๐.๙๗
๒,๑๒๓
๑.๑๑
การพยาบาล ชั้นสอง
๘
๐.๐๘
๓๘
๐.๐๒
๔๖
๐.๐๒
การผดุงครรภ์ ชั้นสอง
๓
๐.๐๓
๓๖๗
๐.๒๐
๓๗๒
๐.๑๙
รวมใบอนุญาตฯ ชั้นสอง
๓๗๓
๒,๑๖๖
๒,๕๔๑
จ�ำนวนรวมทั้งหมด
๙,๙๓๘ ๕.๑๙ ๑๘๑,๖๓๗ ๙๔.๘๑ ๑๙๑,๕๗๗ ๑๐๐.๐๐
ประเภทใบอนุญาตฯ

๔. จ�ำนวนผูข้ นึ้ ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ แยกประเภทตามกลุม่ อายุ
กลุ่มอายุ
< ๒๕
๒๕ - ๒๙
๓๐ - ๓๔
๓๕ - ๓๙
๔๐ - ๔๔
๔๕ - ๔๙
๕๐ - ๕๔
๕๕ - ๕๙
๖๐ +
รวม

ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ
๙,๔๖๓
๕.๐๑
๓๗,๙๒๔
๒๐.๐๖
๒๗,๘๐๐
๑๔.๗๑
๒๗,๓๒๒
๑๔.๔๕
๓๐,๙๙๒
๑๖.๓๙
๑๙,๔๑๖
๑๐.๒๗
๒๐,๐๙๙
๑๐.๖๓
๑๐,๘๙๓
๕.๗๖
๕,๑๒๗
๒.๗๑
๑๘๙,๐๓๖
๙๘.๖๗

ชั้นสอง
จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
๕๘
๒.๒๘
๙๕
๓.๗๔
๓๔
๑.๓๔
๙๑
๓.๕๘
๑๘๔
๗.๒๕
๒๒๐
๘.๖๖
๕๕๑
๒๑.๗๐
๖๒๐
๒๔.๔๒
๖๘๖
๒๗.๐๒
๒,๕๓๙
๑.๓๓

รวม
จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
๙,๕๒๑
๔.๙๗
๓๘,๐๑๙
๑๙.๘๕
๒๗,๘๓๔
๑๔.๕๓
๒๗,๔๑๓
๑๔.๓๑
๓๑,๑๗๖
๑๖.๒๗
๑๙,๖๓๖
๑๐.๒๕
๒๐,๖๕๐
๑๐.๗๘
๑๑,๕๑๓
๖.๐๑
๕,๘๑๓
๓.๐๓
๑๙๑,๕๗๕ ๑๐๐.๐๐
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๓.๕ การสอบความรูเ้ พือ่ รับหนังสืออนุมตั ิ / วุฒบิ ตั ร แสดงความรูค้ วาม
ชำ�นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้วทิ ยาลัยมีหน้าที่ ด�ำเนินการฝึกอบรมและสอบความรูเ้ พือ่ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ใน ๑๑ สาขา ดังนี้ ๑) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒) สาขาการพยาบาลเด็ก ๓) สาขา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๔) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ๕) สาขาการผดุงครรภ์ ๖) สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๗) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ๘) สาขาการพยาบาล
ด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ๙) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ๑๐) สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก และ ๑๑) สาขา
การพยาบาลชุมชน

ผลการด�ำเนินงาน

๑. การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วุฒิบัตร หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึง่ สภาการพยาบาลออกให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
๒) ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และได้
ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยประกาศก�ำหนด
๓) มีหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมเต็มเวลาได้
		
๑.๑ ผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ ๑
		
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง
ระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้ที่เข้าฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๑ ได้ส�ำเร็จการศึกษาและสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๗ คน ดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
สังกัดหน่วยงาน
๑. นางสาวกรกฎ
สุวรรณอัคระเดชา
สถาบันประสาทวิทยา
๒. นางสาวทิพเนตร
งามกาละ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
๓. นางสาวธมลวรรณ
ยอดกลกิจ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๔. นาวาอากาศตรีหญิง รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
๕. นางสาวรัตนาภรณ์
จีระวัฒนะ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖. นางศิริพร
เสมสาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
๗. นางสาวอัญชลี
ยศกรณ์
สถาบันประสาทวิทยา
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๑.๒ ผูส้ อบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๖๐
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรม รุ่นที่ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยร่วมกับสถาบันหลักที่เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร คือ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดดังนี้
ผู้สมัคร ผู้มาสอบ ผู้สอบผ่าน
สถาบันหลัก
สาขาที่เปิดสอน
(คน)
(คน)
(คน)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
๑. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๒
๒
๒
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล ๒. สาขาการพยาบาลเด็ก
๓
๓
๓
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ๓. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๑
๑
รวม
๖
๖
๕
๒. การสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
หนังสืออนุมตั ิ หมายความว่า หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึง่ สภาการพยาบาลออกให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ที่สอบผ่านความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ โดยผู้ยื่นค�ำขอสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
๒) ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์และได้ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติ
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี หลังส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือส�ำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติและได้ปฏิบัติงานตรงสาขาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี หลังส�ำเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง หรือส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการปฏิบตั กิ ารพยาบาลจากหลักสูตร
ที่วิทยาลัยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันต่างประเทศ
ที่วิทยาลัยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ทั้งนี้ผู้ยื่นค�ำขอสอบต้องมีลักษณะและ
ปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยประกาศก�ำหนด
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสอบความรู้
เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้สมัครสอบทั้งหมด
๑๙ คน จาก ๗ สาขา และมีผู้สอบผ่านทั้งหมด ๑๑ คน จาก ๔ สาขา ดังนี้
สาขา
๑. การพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ
๒. การพยาบาลเด็ก
๓. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๔. การพยาบาลผู้สูงอายุ
๕. การผดุงครรภ์

ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้มีสิทธิ์สอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน)
๗
๗
๖
๒
๑
๑
๒
๑
๒
๑
-
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สาขา
๖. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๗. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อฯ
๘. การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
๙. การพยาบาลมารดา-ทารก
๑๐. การพยาบาลชุมชน
รวม
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๓
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑๙
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๑๑
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๔. การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ
ภาพลักษณ์วิชาชีพมีผลต่อการรับรู้ของสังคม มีส่วนส�ำคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และ
ต่อการคงอยู่ในระบบสุขภาพของพยาบาล สภาการพยาบาลได้ด�ำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพด้วยการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่งานของวิชาชีพการพยาบาลและของสภาการพยาบาล
รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อให้สังคมและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีการรับรู้ เข้าใจ
สะท้อนความเป็นพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลให้มากขึ้น

๔.๑ ประชาสัมพันธ์องค์กรและวิชาชีพ
ผลการด�ำเนินงาน
๑. งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีนบั เป็นวันทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชายาในสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงส�ำเร็จการศึกษาด้านวิชาการ
พยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
จากนั้นทรงรับการศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยซิมมอนส์ และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซทท์ ณ เมืองบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนส�ำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน
ในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่างๆ ของประชาชนในชนบท
ที่ห่างไกล คณะรัฐมนตรีมีมติก�ำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาลและ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทวั่ ประเทศ ได้รว่ มกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทั่วประเทศพร้อมใจกันน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตลอดจนพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้แผ่ไพศาลต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้งกองการพยาบาล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รว่ มกันจัดพิธวี างพานพุม่ ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับ
คูส่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวงสาธารณสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศ.คลินกิ
เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล
ประธานในพิธี และ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ประธานอ�ำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปี
๒๕๖๐ มีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมถวายราชสักการะ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทีท่ รงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยเฉพาะใน
พื้นที่ชนบทที่ห่างไกล นอกจากนี้สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่างๆ ยังร่วมกันจัดพิธีถวายราชสักการะ และให้
บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๒. งานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
		
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
		
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส ๑๐๐ ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ โดย
สภาการพยาบาล ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อพสกนิกร
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ชาวไทยทั่วประเทศ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และ
เพือ่ เป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยง และขจรขจายไปยังนานาชาติ จึงเสนอจัดตัง้ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ขึ้น
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และ/หรือการผดุงครรภ์ จากประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยก�ำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับรางวัลฯ และจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ ๑ รางวัล
ส�ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การพิจารณามอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีหน่วยงาน
ด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลก
ได้เสนอประวัตแิ ละผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พือ่ เข้ารับการพิจารณา
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๘ ราย จากทวีปแอฟริกา ๘ ประเทศ เอเชีย ๑๑ ประเทศ ยุโรป ๒ ประเทศ อเมริกาเหนือ ๒ ประเทศ
และอเมริกาใต้ ๓ ประเทศ รวม ๒๖ ประเทศ ซึ่งมูลนิธิรางวัลฯ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม
ขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ พิจารณา
ตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้
		
๒.๒ งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้จัดแถลงข่าวพิธี
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ใน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องแถลงข่าว กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธฯิ
ทรงก�ำหนดพิธพี ระราชทานรางวัลแก่พยาบาลผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกจากทุกประเทศทัว่ โลกว่ามีผลงานดีเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์
อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยพิธีพระราชทานรางวัลจะจัดให้มีขนึ้ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระทีน่ งั่ มูลสถานบรมอาสน์ ใน
พระบรมมหาราชวัง

๒.๓ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระทีน่ งั่ มูลสถานบรมอาสน์
ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และทรงพระราชทานเลี้ยงน�้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
ในบ่ายวันเดียวกันต่อจากพิธีพระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร โดยมีองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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คณะรัฐมนตรี และทูตานุฑูตจากประเทศต่าง ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมพิธี
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

นางสาวอู๋ ซินเจียน
(Miss Xinjuan  WU)
พยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจ�ำปี พ.ศ.2559
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(Professor Emeritus Dr. Euisook KIM)
พยาบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจ�ำปี พ.ศ.2560

Annual Report 2017
Thailand Nursing and Midwifery Council

๓. รางวัลศรีสังวาลย์

รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข และสภาการพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อญั เชิญพระนามาภิไธย “ศรีสงั วาลย์”
เป็นชื่อรางวัลโดยการยุบรวมรางวัล “เพชรกาสะลอง” ของกระทรวงสาธารณสุข และ “รางวัลพยาบาลดีเด่น” ของ
สภาการพยาบาล ให้เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึง่ เดียว มอบให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทีม่ ผี ลงานดีเด่นระดับชาติ มีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ทงั้ ในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ จากทุกสังกัดทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ปีละ ๓ รางวัล โดยได้ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ มีดังนี้
สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๔. วันพยาบาลสากล

พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดประชุมวิชาการ
และทรงเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาล
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี รศ.ดร.ทัศนา
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.สุปาณี เสนาดิสยั นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถวายการต้อนรับ
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพลังพยาบาลในการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ ภายใต้หัวข้อ “หลักการของการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาวะและระบบสุขภาพในแต่ละปี” รวมถึงการมีประกาศเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นทั่ว
ประเทศในสาขาต่าง ๆ ร่วมด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้ก�ำหนดหัวข้อส�ำหรับวัน
พยาบาลสากลไว้ว่า “Nurses : A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals หรือ
“พยาบาล : เสียงแห่งพลังน�ำความส�ำเร็จสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ ให้ผบู้ ริหารองค์กรพยาบาล ผูบ้ ริหาร
สถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรวมพลัง ร่วมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้างคุณค่าในงานการพยาบาล
และการสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอืน่ ๆ จนเกิดความส�ำเร็จในความเข้มแข็งของระบบสุขภาพทีย่ งั่ ยืน โดยมีพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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วิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาลและผู้สนใจ เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ในวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ

๕. งานคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาลครบรอบ ๓๒ ปี

สภาการพยาบาลจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ ๓๒ ปี โดยจัดพิธีสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ ท�ำบุญอุทิศกุศลให้แก่พยาบาลอาวุโสผู้ล่วงลับ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป ในวันที่
๖ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล” ระหว่าง วันที่ ๖-๘
กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและบทบาทสภาการพยาบาล” โดย รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายก
สภาการพยาบาล และพิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรพยาบาลที่ร่วมประกวดผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและ
กลไกจริยธรรมทางการพยาบาล (good practice)” แบ่งเป็น
รางวัลชนะเลิศ ๓ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ๑๓ รางวัล รางวัล
พยาบาลผู้บ�ำเพ็ญความดี โครงการธนาคารความดี : สร้างสม
คุณค่าพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลได้มอบให้แก่พยาบาลผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่และท�ำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญและ
ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยหั ว ใจที่ เ สี ย สละ
จ�ำนวน ๔๔ คน มีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมรวม ๒๑๙ คน

๖. งานกตเวทิตาคารวะแด่พยาบาลอาวุโสผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวัน
สงกรานต์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐

สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดพิธรี ดน�ำ้ ขอพรเพือ่ แสดงกตเวทิตาคารวะแด่พยาบาลอาวุโสผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ เนือ่ งในวันสงกรานต์ ประจ�ำปี
๒๕๖๐ น�ำโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยพยาบาลอาวุโส และ
พยาบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ร่วมรดน�ำ้ ขอพร เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สภาการพยาบาล
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๗. โครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มมี ติให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน
ตามรอยสมเด็จย่า ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพและมีภูมิล�ำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อ
เป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ช่วยพยาบาล และกลับไปปฏิบัติงานที่บ้านเกิดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่เยาวชนเหล่านี้ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย มูลนิธนิ ายห้างโรงปูนคูห่ นึง่ และสถาบันการศึกษาพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีคณะกรรมการ
อ�ำนวยการโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทน
จากกองบัญชาการต�ำรวจตะเวนชายแดน ผู้แทนจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๖ รุ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีสถาบันการศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑๖ สถาบัน มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๔๑ คน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ�ำนวน ๔๕ คน โดยสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา
พยาบาล และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการทุกรุ่น

		๗.๑ การปฐมนิเทศนักศึกษาสร้างจิตส�ำนึกบริการด้วยใจรัก ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

		
การปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอย
สมเด็จย่า เรื่องสร้างจิตส�ำนึกบริการด้วยใจรัก มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อเป็นการปลูกจิตส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒) เพื่อสร้างจิตบริการด้วยหัวใจ ความรัก
และความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นที่จะพัฒนาชุมชนถิ่นก�ำเนิด และ ๓) สร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาในโครงการฯ
โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายส�ำหรับนักศึกษาในโครงการ ฯ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารการสะท้อนคิดเชิงจริยธรรม ใช้สนุ ทรียสนทนากับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพิ่มมุมมองที่หลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของความคิด
พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล สร้างความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น กิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ
และเกิดการเรียนรู้จากการกระท�ำด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในกระบวนการ ซึ่งจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
ตนเอง ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมต่อไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นนักศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ ๖ ชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศประกอบด้วย
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๔๐ คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น
๕๐ คน วิทยากร ๓ คน คณะท�ำงานโครงการฯ ๖ คน โดยจัดกิจกรรม ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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๗.๒ การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สภาการพยาบาล ได้จัด
ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ น�ำโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งปีนี้มี
บัณฑิตจบหลักสูตรทั้งสิ้น ๕๖ คน โดยมีพลต�ำรวจตรี สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ผู้แทนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และวิทยากร ช่วยให้คำ� แนะน�ำแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

๘. การเข้าร่วมและจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
		
๘.๑ งานบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มูลนิธิ พอ.สว. จัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระกรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในวันคล้ายวันสิน้ พระชนม์ โดยมี ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม
วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี มี รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษสภา
การพยาบาล เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.
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๘.๒ การร่วมเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และร่วมพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภาการพยาบาล และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ
พระราชทานวโรกาสให้รว่ มเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเข้าร่วมพิธถี วายดอกไม้จนั ท์ ในวันที่
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทรา ศิรริ าชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิรริ าช
นอกจากนี้สภาการพยาบาลได้ปลูกต้นดาวเรืองโดยรอบอาคารนครินทรศรี ตลอดช่วงเดือนตุลาคม เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๘.๓ งานบ�ำเพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

		
มูลนิธิ พอ.สว. จัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อน้อมร�ำลึก
ในพระกรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงานมูลนิธิ
พอ.สว. โดยมี รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษสภาการพยาบาล เข้าร่วมงาน และในโอกาสนี้ รศ.ดร.
ศิริอร สินธุ กรรมการสภาการพยาบาล ได้มอบเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้จากการได้รับ
รางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่นสาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ให้กับ มูลนิธิ พอ.สว. ด้วย
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๙. การจัดท�ำวารสาร และจดหมายข่าว
		
๙.๑ วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
		
วารสารสภาการพยาบาล มี รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา เป็นบรรณาธิการ วารสารสภาการพยาบาลนี้
ได้พัฒนาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)
และจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ ของศูนย์ฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับการยอมรับให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของ
ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วารสารปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๓๒ จัดท�ำ ๔ ฉบับ คือ
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560

รายงานการวิจัย

สุจิตรา เอิบอาบ

* ตัวแบบการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:
ความหมายและการด�าเนินงาน
* ภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลในสื่อละครโทรทัศน์ไทย

* ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา
การปฏิบัติทางศาสนา ความพึงพอใจในชีวิต กับภาวะธรรมทัศน์
ในวัยสูงอายุของผู้สูงอายุในชุมชน
* ปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม
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ทิวา มหาพรหม
สุปรีดา มั่นคง
ศุภร วงศ์วทัญญู
ฉัตรวารินทร์ บุญเดช
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
นารีรัตน์ จิตรมนตรี
ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
พัชรี บุตรแสนโคตร
ชลเวช ชวศิริ
พัฒธมณฑ์ แก้วแสง
แสงอรุณ อิสระมาลัย
ชลธิชา บุญศิริ
นพวรรณ เปียซื่อ
พรรณวดี พุธวัฒนะ
สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
กรรณิการ์ ศรีสมทรง
โรจนี จินตนาวัฒน์
กนกพร สุค�าวัง
www.tnc.or.th

บทความวิจัย

* ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการ
ตนเองในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
* ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบช่องทางด่วน
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
* ประสบการณ์การเยียวยาของหญิงที่สูญเสียสมาชิกใน
ครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
* ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว
ของเด็กก่อนวัยเรียน
* ความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
* ผลของโปรแกรมการบูรณาการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับ
การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อน
* ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายของพยาบาลวิชาชีพในไอซียู
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* ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า
ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ศิริพร จิรวัฒน์กุล
และคณะ
กังวาฬ ฟองแก้ว
รุจา ภู่ไพบูลย์
เบญญพร บรรณสาร

ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

* การประดิษฐ์หุ่นแขนผู้ใหญ่แบบพกพา เพื่อฝึกการเจาะเลือด
และการเปิดเส้นเลือดให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าส�าหรับ
นักศึกษาพยาบาล
* ผลของการออกก�าลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัว
ของผู้สูงอายุ

* การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก
* ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารลดโซเดียมต่อความรู้
และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาพยาบาล
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ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์
นันทพันธ์ ชินล�้าประเสริฐ
รุจา ภู่ไพบูลย์
* การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการการดูแลแบบประคับประคอง
ศุภศิริ เชียงตา
ระหว่างผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอกับผู้ดูแล
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์
อรพรรณ โตสิงห์ ภาวิน เกษกุล
* ผลของโปรแกรมการสนับสนุนครอบครัวต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแล
ทศพร ธรรมรักษ์
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองในหอผู้ป่วยวิกฤต
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์
อรพรรณ โตสิงห์ ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์
* ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล
นพวรรณ ดวงจันทร์
รางวัลส�าหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุ
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
โรคหลอดเลือดสมอง
นารีรัตน์ จิตรมนตรี
* ปัจจัยท�านายการฟื้นตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณขาตีบตัน
รัชดาภรณ์ เรืองวิเศษ
ภายหลังการผ่าตัด โดยผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง
นภาพร วาณิชย์กุล สุพร ดนัยดุษฎีกุล
เกศศิริ วงษ์คงค�า คามิน ชินศักดิ์ชัย
* ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการบริหาร
ณัฏฐา ดวงตา
การหายใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและประสิทธิภาพการหายใจใน
สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สมพล สงวนรังศิริกุล
* ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้
สุขมาพร พึ่งผาสุก
เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคมกับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย
นภาพร วาณิชย์กุล
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง
ทิพา ต่อสกุลแก้ว
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์
* การศึกษาติดตาม: ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
สาคร เหล็กแย้ม
ภาวะโภชนาการของผู้ที่มีน�้าหนักเกินในชุมชนที่เข้าร่วมโปรแกรม
นพวรรณ เปียซื่อ
การให้ค�าปรึกษาด้านโภชนาการและชุมชนสัมพันธ์
สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
ผจงจิต ไกรถาวร
ISSN 1513-1262
www.tnc.or.th
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วารสารสภาการพยาบาล

บทความวิชาการ

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

* ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับการ
อมกลั้วปากด้วยน�้ามันมะพร้าวต่ออาการเยื่อบุช่องปาก
อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด
* ผลของโปรแกรมการเตือนตนเองด้านการบริโภคอาหาร
โดยใช้อินเตอร์เน็ตต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
น�้าหนักตัวในวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน
* ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีอาการก�าเริบ

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560

รุจา ภู่ไพบูลย์
นันทพันธ์ ชินล�้าประเสริฐ
ยุวดี เกตุสัมพันธ์
เอมอร สุวรรณพิวัฒน์
วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
โขมพักตร์ มณีวัต
ผลิดา หนุดหละ
ปิยะนุช จิตตนูนท์
กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
ดารุณี เงินแท้
มณี อาภานันทิกุล
สุมลชาติ ดวงบุบผา
* ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
ปิยะภร ไพรสนธิ์
ในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย
พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน
* ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ
กมลพร สิริคุตจตุพร
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
นารีรัตน์ จิตรมนตรี
* การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิง
ศุภาว์ เผือกเทศ
ในเรือนจ�า
นันทกา สวัสดิพานิช เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
สุจรรยา โลหาชีวะ พิมพิไล ทองไพบูลย์ และคณะ
* การจัดการด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางคลินิกใน
สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง
นฤมล หอบุตร ยุทธนา คงนาม
วรรณิดา ถิ่นถลาง ใจรพร บัวทอง และคณะ
* ภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบนของ
ปิยะภร ไพรสนธิ์ พรทิพย์ สารีโส
ประเทศไทย
พัชราภรณ์ อารีย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
อุไรวรรณ ชัยมินทร์ ปิยะนุช พูลวิวัฒน์
* การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอด
ปวีณา วรรณวิภาพร
อักเสบและต้นทุนการวินิจฉัยโรคร่วมในหอผู้ป่วย
พิกุลแก้ว เจนใจ
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค�า
ศุภลักษณ์ อยู่ยอด
ISSN 1513-1262
www.tnc.or.th

* นวัตกรรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ
ที่ได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษา
* ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อภาพยนตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2558

* ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่าง
พ.ศ. 2547-2558

ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

July-September 2017, Vol 32 No.3

วารสารสภาการพยาบาล

บทความวิชาการ

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

April-June 2017, Vol 32 No.2

วารสารสภาการพยาบาล

วารสารสภาการพยาบาล

January-March 2017, Vol 32 No.1

* ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาหญิง
ที่มีอาการปวดประจ�าเดือนชนิดปฐมภูมิ
* การน�าแนวทางการส่งเสริมโภชนาการไปใช้ในเด็กก่อนวัยเรียน
ที่มีภาวะโภชนาการเกินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประทุม สร้อยวงค์
และคณะ
ทรงวุฒิ สังข์บุญ
นพวรรณ เปียซื่อ
สุภามาศ ผาติประจักษ์
ประณีต ส่งวัฒนา
กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
วัฒนะ พรหมเพชร
สุจีรา วิชัยดิษฐ์
นันธินีย์ วังนันท์
นพวรรณ เปียซื่อ
สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
ชุลีพร พรหมพาหกุล
กิตติกร นิลมานัต
กัลปังหา โชสิวสกุล
นพวรรรณ เปียซื่อ
สุรวิทย์ ศักดิ์ดานุภาพ
วาริน่า หนูพินิจ
กิตติกร นิลมานัต
เยาวรัตน์ มัชฌิม
กนกวรรณ ไชยลาภ
สุนีย์ ละก�าปั่น
นฤมล เอื้อมณีกูล
สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
อาภาวรรณ หนูคง
ณัฐธิรา ไกรมงคล
รุ่งรดี พุฒิเสถียร

ISSN 1513-1262

		๙.๒ วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research

www.tnc.or.th

		
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research มี ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
เป็นบรรณาธิการ วารสารนี้พัฒนามาจากวารสารวิจัยทางการพยาบาล เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลี่ยนเป็น The Thai
Journal of Nursing Research ใน Vol.๕ No.๒ และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Pacific Rim International Journal
of Nursing Research ตั้งแต่ Vol.๑๔ No.๑ ๒๐๑๐ มาตรฐานของวารสารนี้เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น โดยเข้าสู่ฐาน
ข้อมูลวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
๑) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพจาก
ศูนย์ฯ เป็นวารสาร กลุ่มที่ ๑ จนถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) CINAHL ของ EBSCO Publishing เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓) ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
๔) Emerging Sources Citation Index ของ Web of Science เมื่อ พ.ศ ๒๕๕๙
		
วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒๑ จัดท�ำ ๔ ฉบับ คือ
Vol.๒๑ No.๑ January – March ๒๐๑๗
Vol.๒๑ No.๒ April – June ๒๐๑๗
Vol.๒๑ No.๓ July – September ๒๐๑๗
Vol.๒๑ No.๔ October – December ๒๐๑๗
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2017, Vol.21, No.3 (pp.177-257) ISSN: 1906-8107 (Print); 2586-8373 (Online)

Phatcharapon Tulyakul, Kwanta Boonvas, Betty Gorrell

Factors Influencing Physical Activity among Women with Osteoarthritis of the Knee
Umaporn Hanrungcharotorn, Wanpen Pinyopasakul, Kanaungnit Pongthavornkamol,
Piyapat Dajpratham, Anna Song Beeber

Meditation Care Program for Anxiety and Breathing Control in Persons
with Weaning Difficulties: A Randomized Control Trail
Benjamard Thinhuatoey, Praneed Songwathana, Wongchan Petpichetchian

A Grounded Theory Study of Social Processes that Influence
A Child being Overweight in Bangkok

A Phenomenological Study of Health-risk Behaviors among
Thai Adolescents who Drop-out from School

Clinical Learning Experiences of Second-Year Thai Nursing Students:
A Phenomenological Study
Manee Arpanantikul, Autchareeya Pratoomwan

Factors Influencing Clinical Deterioration in Persons with Sepsis
Patiporn Bunyaphatkun, Siriorn Sindhu, Patricia M Davidson, Ketsarin Utriyaprasit,
Chukiat Viwatwongkasem, Wittaya Chartbunchachai

The Prince of Songkla University Pain Curve for Predicting
Labor Progress

A Grounded Theory Study of Thai Family Caregiving Process for
Relatives with First Episode Psychosis
Instructions for Authors

Unveiling the Experiences of Happiness at Work through
Narrative Inquiry: Advanced Practice Nurses’ Perspectives.
Prachumporn Buaklee, Warunee Fongkaew, Sue Turale, Thitinut Akkadechanunt,
Nantaporn Sansiriphun

Perceptions and Practices of Parents in Caring for their
Hospitalized Preterm Infants
Photjanart Sarapat, Warunee Fongkaew, Usanee Jintrawet, Jutarat Mesukko, Lynne Ray

Pacific Rim International
Journal of Nursing Research
2017, Vol.21, No.4 (pp.263-340)

ISSN: 1906-8107 (Print); 2586-8373 (Online)

Concept Mapping: An Effective Strategy for Clinical Teaching in Nursing
Wichitra Kusoom, Ratana Charuwanno

Development and Psychometric Testing of the Cambodian Nursing Care
Quality Scale
Virya Koy, Jintana Yunibhand, Yupin Angsuroch, Sue Turale

Predictors of Insulin Resistance in Indonesian Adolescents with Obesity
Hasanuddin Nuru, Noppawan Piaseu, Rutja Phuphaibul, Umaporn Suthutvoravut

A Causal Model of Health Status of Children with Cerebral Palsy
Wanid Duangdech, Autchareeya Patoomwan, Renu Pookboonmee, Pisamai Orathai, Roberta S. Rehm

Effects of Nursing Case Management of Buddhist Monks at Risk for
Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial
Apichart Chaimai, Noppawan Piaseu, Chatsiri Mekwiwatanawong

Caring for Terminally Ill Persons with Cancer: Experiences of
Thai Buddhist Family Caregivers

Andrew C. Mills, Choochart C. Wong-Anuchit, Jidapa Poogpa

Wipa Wiseso, Warunee Fongkaew, Nitaya Pinyokham, Jude Spiers

Nurses’ Surgical Site Infection Prevention Practices in Bangladesh

Patient Experiences using Complementary and Alternative Medicine
for Type 2 Diabetes Mellitus in Thailand

Humaun Kabir Sickder, Wanchai Lertwathanawilat, Hunsa Sethabouppha,
Nongkran Viseskul

Instructions for Authors

ISSN-1906-8107

Wilai Napa, Patraporn Tungpunkom, Hunsa Sethabouppha, Areewan Klunklin, Ritin Fernandez

Suree Jinruang, Rutja Phuphaibul, Uthaithip Jiawiwatkul, Rungnapa Panitrat

A Concept Analysis of Thum-jai: A Thai Coping Strategy

ISSN-1906-8107

Instructions for Authors

ISSN-1906-8107

ISSN-1906-8107

Tipparat Udmuangpia, Elisabet Häggström-Nordin, Chiraporn Worawong,
Kamonthip Tanglakmankhonge, Tina Bloom.

Sue Turale

Predictors of Weight Status among School-age Children
Lawan Singhasai, Rutja Phuphaibul, Pisamai Orathai, Noppawan Piaseu,
Cynthia S. Darling-Fisher

Sasitorn Phumdoung, Sukit Mahattana, Kalaya Maneechot, Sununta Youngwanichsetha,
Benjamach Chanudom

Jeeraporn Kummabutr, Natthapat Buaboon, Chunjarabhon Sinsiri

A Qualitative study: Perceptions Regarding Adolescent Pregnancy Among
A Group of Thai Adolescents in Sweden

ISSN: 1906-8107 (Print); 2586-8373 (Online)

Getting it Right: Referencing and Avoiding Plagiarism

Vol.21 No. 4 October - December 2017

Tassanee Prasopkittikun, Parnnarat Sangperm

Developing Resiliency in Children through Family-Based Life
Skills Training Intervention: A Randomized Control Trial

Somchit Hanucharurnkul, Sue Turale

Suicidal Ideation among Thai Adolescents: An Empirical Test
of a Causal Model

2017, Vol.21, No.3 (pp.177-257)

Benjamaporn Rungsang, Nujjaree Chaimongkol, Wannee Deoisres, Pairatana Wongnam

Vol.21 No. 3 July - September 2017

Self-efficacy Promoting Interventions for Breastfeeding Outcomes:
An Integrative Review of Research Conducted in Thailand

April - June 2017 ISSN 1906-8107

Integration: The Uniqueness of Nursing Practice

Jumpee Granger, Edith Dundon, Cynthia Jacelon
Vol.21 No. 2 April - June 2017

Vol.21 No. 1 January - March 2017

Randomized Controlled Trial of Computerized Cognitive Behavioral
Therapy Program for Adolescent Offenders with Depression
Saranya Wannachaiyakul, Darawan Thapinta, Hunsa Sethabouppha, Petsunee Thungjaroenkul,
Surinporn Likhitsathian

Vol. 21 No. 2

Pacific Rim International
Journal of Nursing Research

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

January - March 2017 ISSN 1906-8107

Can Reflection be Successfully Implemented in Thai Nursing Education?

Pacific Rim International
Journal of Nursing Research

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

Vol. 21 No. 1

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

Pacific Rim International
Journal of Nursing Research

Ausanee Wanchai, Duangjai Phrompayak

Instructions for Authors

		
๙.๓ จดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council

Newsletter)

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล มี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นบรรณาธิการ และมี
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ เป็นผูจ้ ดั การ วัตถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสภาการพยาบาลสูส่ มาชิก ออกเป็นประจ�ำ
ทุก ๒ เดือน ปีละ ๖ ฉบับ จดหมายข่าวปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๑๙ จัดท�ำ ๖ ฉบับ และฉบับพิเศษฉบับเลือกตัง้ กรรมการสภา
การพยาบาล รวม ๗ ฉบับ ดังนี้
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๙ ฉบับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล ประจ�ำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ * จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ ฉบับที่ ๕ และ ฉบับที่ ๖ ได้มีการเผยแพร่ทาง www.tnmc.or.th
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		๙.๔ จดหมายข่าวจากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย (APN
Newsletter)

จดหมายข่าววิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย มี รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค�ำ เป็น
บรรณาธิการ ออกปีละ ๓ ฉบับ ราย ๔ เดือน เพือ่ ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารกับสมาชิก โดยเผยแพร่ใน www.apnthai.org
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน กันยายน– ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. การประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ผ่าน Line
official Account ของสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลจัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์ผ่าน application เพื่อเป็น
ช่องทางในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล
ให้สมาชิกทราบข่าวสารและกิจกรรมรวมทั้งความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสภาการ
พยาบาลได้อย่างแม่นย�ำและรวดเร็วมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ๒) เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการติดต่อของสมาชิก

๑๑. การศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้มาศึกษาดูงานสภาการพยาบาล จากหน่วยงาน/สถาบัน ทั้งภายในและต่างประเทศ
จ�ำนวน ๓๖ หน่วยงาน จ�ำนวน ๑,๙๐๐. คน โดยการศึกษาดูงานในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น นโยบาย บทบาทหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงาน การบริหารงานของสภาการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุ เป็นต้น
หน่วยงาน
วันที่ศึกษาดูงาน จ�ำนวน(คน)
๑. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ วิทยาลัยพยาบาล ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒๐๐
บรมราชชนนีกรุงเทพ
๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๖๔
๓. คณะนักศึกษาต่างชาติ จาก PAPRSB Institute of Health Sciences, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
๑๑
University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน และ จาก Tzu Chi
University ประเทศไต้หวัน
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หน่วยงาน
วันที่ศึกษาดูงาน จ�ำนวน(คน)
๔. คณะพยาบาลวิชาชีพจากประเทศภูฎาน
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๒๘
๕. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๑๔
๖. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖๗
๗. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔๖
๘. พยาบาลวิชาชีพ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๓๐
จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส�ำหรับพยาบาล
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๑
ชาวเวียดนาม จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๕
๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๒
๑๒. School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๙
และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๙๖
๑๔. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๑๘
๑๕. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๗๐
๑๖. อาจารย์พยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ศูนย์ความร่วมมือ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๖
องค์การอนามัยโลกในกลุ่มประเทศ SEARO
๑๗. Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๕
๑๘. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๙๔
๑๙. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๙
๒๐. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๔
๒๑. คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Indonesia
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๘
ประเทศอินโดนีเซีย
๒๒. คณาจารย์-นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒๐
(หลักสูตรนานาชาติ) และผู้บริหารหลักสูตร-นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต     
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๖๔
๒๔. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๙๙
๒๕. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓๐
๒๖. คณะนักศึกษาจาก PAPRSB Institute of Health Sciences,
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕
Universiti of Brunei Darussalam
๒๗. นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Osaka Prefecture University
๓ กันยายน ๒๕๖๐
๔
ประเทศญี่ปุ่น
๒๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
๗ กันยายน ๒๕๖๐
๘๖
๒๙. สภาเทคนิคการแพทย์
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
๑๐
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หน่วยงาน
๓๐. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๓๑. School of Nursing Peking Union Medical College
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๒. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๓๓. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๓๔. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
๓๕. พยาบาลวิชาชีพ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการจัดการทางการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๖. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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วันที่ศึกษาดูงาน จ�ำนวน(คน)
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
๖๗
๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๒
๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๘๕
๘
๔๖
๒๓

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๕๔
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๔.๒ วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย
ในวิชาชีพและเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
ประเทศ ในการด�ำเนินการต่างๆ และการเสนอข้อคิดเห็นในทีป่ ระชุมต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ สภาการพยาบาลได้ให้
ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทัง้ ในและระหว่างประเทศ ส�ำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศนัน้ สภาการพยาบาลได้เป็น
คณะกรรมการและผู้แทนพยาบาลไทยในการประชุมที่ส�ำคัญในปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services:
CCS) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดท�ำข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน และการประชุมคณะท�ำงานด้าน MRAs และคณะท�ำงานรายสาขาบริการต่างๆ มีผู้เข้าร่วมการประชุมในนาม
สภาการพยาบาล ๒ ท่าน คือ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และรศ. ดร.ศิริอร สินธุ โดยร่วมประชุม
๒ ครั้ง คือ
(๑) การประชุมครั้งที่ ๘๖ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ในระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม
ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เมืองเซามารัง ประเทศอินโดนีเซีย
(๒) การประชุมครั้งที่ ๘๘ ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ตุลาคม
๒๕๖๐ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
๒. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัยที่ ๗๐
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จัดให้มีการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World
Health Assembly: WHA) วัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพโลก (Global Health Policy) จัดเป็น
ประจ�ำทุกปีๆ ละ๑ ครั้ง ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เป็นปีที่ ๗๐ หรือสมัยที่ ๗๐ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทนจากประเทศสมาชิก ๑๙๔
ประเทศ ส�ำหรับประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล
สกลสัตยากร) เป็นผู้นำ� ทีมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้ง
นายกสภาการพยาบาล และนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือผู้แทนร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
ประชุมด้วยเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับในปี ๒๕๖๐ นี้ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นผู้แทนสภาพยาบาลเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว
๓. การประชุม Council of National Nursing Association Representatives (CNR) เป็นการประชุมที่
จัดโดยสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ เพือ่ ให้ประเทศสมชิกร่วมกันก�ำหนดนโยบายด้านการพยาบาลระดับโลก ก�ำหนด
ให้มกี ารประชุม CNR ทุก ๒ ปี ส�ำหรับในปี ๒๕๖๐ นี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.นงนุช
บุญยัง เป็นผู้แทนสภาพยาบาลเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
๔. การประชุม International Council of Nurses Congress ( ICN Congress ๒๐๑๗) จัดโดยสภาพยาบาล
ระหว่างประเทศ (ICN) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ CCIB Convention and Exhibition
Center เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นการก�ำหนดเป้าหมาย นโยบายหลักทาง
การพยาบาล และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพยาบาลในระดับเวทีโลก สภาการพยาบาลส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ดร.กฤษดา แสวงดี และรศ.ดร.นงนุช บุญยัง
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๔.๓ ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ
๑. สมาพันธ์สภาวิชาชีพ

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ เป็นกลุม่ เครือข่ายของสภาวิชาชีพ ประกอบด้วย ๑๑ สภาวิชาชีพ ดังนี้ แพทยสภา สภา
การพยาบาล สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภา
เทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ�ำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย
การให้ขอ้ เสนอแนะแก่องค์กรรัฐ เอกชน ในด้านการประกอบวิชาชีพ เพือ่ สาธารณประโยชน์ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานวิชาชีพ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาพันธ์สภาวิชาชีพมีการประชุมรวมกัน จ�ำนวน ๘ ครั้ง มี
ผลการด�ำเนินงานร่วมกันดังนี้
		
๑.๑ การเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผ่านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ
จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		
ที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ที่ก�ำหนดบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ อ�ำนาจ และหน้าที่ของสภาวิชาชีพ แล้วพบว่ามีบางประเด็นที่สมาพันธ์
สภาวิชาชีพเห็นว่าจ�ำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้รัดกุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติของสภาวิชาชีพต่าง ๆ สมาพันธ์
สภาวิชาชีพได้ด�ำเนินการเพื่อการน�ำเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามล�ำดับดังนี้
๑) ผู้แทนจาก ๑๑ สภาวิชาชีพ เข้าพบ ดร.สุภัทร จ�ำปาทอง เลขาธิการ สกอ. เพื่อหารือเกี่ยวกับ
แนวทางด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง สกอ. กับสภาวิชาชีพในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและ
การประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ส�ำนักงานเลขาธิการ สกอ. ถนนศรีอยุธยา
๒) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยื่นหนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. .... ถึงประธานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. ....
๓) ยื่นหนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และส่งมอบหนังสือให้ รมว. ในการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ..... ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๔) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ..... โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสภาวิชาชีพในการก�ำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
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๑.๒ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพได้ตกลงร่วมกันเพื่อการจัดท�ำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ของ ๑๑
สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ�ำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นกลไกกลาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์ของการด�ำเนินงานของแต่ละองค์กร อันจะน�ำไปสู่
การพัฒนาสภาวิชาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรวม จึงเห็น
สมควรให้มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิกในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานไปด้วยความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ของสมาชิกในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาฉบับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

๒. ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ๗ วิชาชีพด้านสุขภาพ คือ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ�ำบัด และสัตวแพทยสภา มีวตั ถุประสงค์ของการรวมตัวเป็นภาคี
สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีการประชุมร่วมกัน จ�ำนวน ๗ ครั้ง มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
		
๒.๑ การเสนอความเห็นต่อเรื่องแนวทางการตรวจคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยการเจาะ
เลือดปลายนิ้ว
สืบเนื่องจากกรมควบคุมโรคได้อนุมัติให้ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด�ำเนิน
โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR รอบ NFM ในช่วง Non Costed Extension ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก และมีการจัดท�ำแนวทางการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีโดยการเจาะเลือด
ปลายนิ้ว และได้ก�ำหนดให้พยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลน�ำร่อง รวม ๒๙ จังหวัด
เป็นผู้ให้บริการการตรวจคัดกรองการติดเชื้อแล้วนั้น สภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้มีการประชุมแล้วมีความเห็นร่วมกัน
ว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการ
ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�ำหนด จึงเห็นควรสนับสนุนให้เทคนิคการแพทย์
เป็นผู้เจาะเลือดปลายนิ้ว โดยสภาเทคนิคการแพทย์ยินดีให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการร่วมวางแผนเพื่อ
ด�ำเนินการในโครงการดังกล่าว และได้สง่ ความเห็นภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเรือ่ ง แนวทางการตรวจคัดกรองตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีโดยการเจาะเลือดปลายนิ้ว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมควบคุมโรค
เพื่อรับทราบ
		
๒.๒ ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงเรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การ
ฝึกอบรม หรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาล พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้ “สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีความเชื่อร่วมกันว่ารัฐ
ย่อมออกกฎหมายเพือ่ ประชาชนส่วนใหญ่และปกป้องคุม้ ครองประชาชน แม้วา่ จะอนุญาตให้ “สถานพยาบาลสามารถ
จัดการศึกษาอบรม และวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรเอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข” ได้ ยังก�ำกับไว้อกี ว่า “เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
และต้องเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง”ด้วย แสดงว่าการออกกฎหมายฉบับนี้ รัฐยังสงวนสิทธิใ์ นการปกป้องคุม้ ครอง
ประชาชนให้มกี ารก�ำกับดูแลให้ผลผลิตของการศึกษาการอบรมจากสถานพยาบาลเกิดขึน้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
		
ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพจึงมีความเห็นร่วมกันว่าการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ควรจะมีการทบทวนและ
พิจารณาถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ และหาทางออกที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ผลผลิตให้
มากที่สุด จึงได้ส่งความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีประเด็น
ส�ำคัญที่ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเสนอให้ทบทวน ประกอบด้วย
๑) การท�ำความเข้าใจความหมายทีแ่ ตกต่างกันของ “การศึกษา” และ “การฝึกอบรม” รวมทัง้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพ
สาขาต่างๆ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
๒) การน�ำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งสภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๑๔/๑ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า
การศึกษา และการฝึกอบรมของสถานพยาบาลควรต้องเป็นหลังปริญญาเป็นส�ำคัญ เช่น การฝึกอบรมเฉพาะทาง
เพือ่ รับวุฒบิ ตั ร จากสภาวิชาชีพต่างๆ และควรต้องก�ำหนดเงือ่ นไข และความพร้อมไว้ในกฎกระทรวงฉบับนี้ ให้ชดั เจน
เพื่อให้การอนุญาตให้ดำ� เนินการได้เฉพาะสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเท่านั้น
๓) เพื่อเป็นการป้องกันการก้าวล่วงการประกอบวิชาชีพ หรือการประกอบโรคศิลปะ การพิจารณา
ความพร้อมด้านการเรียนการสอน และหลักสูตรจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องหรือคณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะ
		
๒.๓ การเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตินี้ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจ�ำนวนมาก และจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้มารับบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะ
ในสถานบริการสุขภาพขนาดเล็ก ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้มีการประชุมร่วมกันแล้วมีมติให้เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ เป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ อี้ อกกฎกระทรวงยกเว้นให้เครือ่ งเอกซเรย์
ทางการแพทย์ทใี่ ช้ในการวินจิ ฉัยโรคไม่อยูภ่ ายใต้การบังคับตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่รับฟังและไม่ด�ำเนินการตามที่เสนอ อีกทั้งไม่เคยแจ้งผลการพิจารณาให้ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้รับทราบ
ด้วยเหตุนี้ภาคีสภาสภาวิชาชีพด้านสุขภาพจึงได้มีหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ยกเว้น
เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ที่ใช้ส�ำหรับการวินิจฉัยโรคไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ตามหนังสือภาคีสภาวิชาชีพ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าร่วมประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกปี เพื่อให้ข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ นโยบาย
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ดังกล่าวต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้สภาการพยาบาลมีหน้าที่
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพยาบาลต่อรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ได้เห็นความส�ำคัญของการเข้าสู่สังคมสูงอายุของ
ประเทศไทย และการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ และเด็กเล็กปฐมวัย ที่ด�ำเนินการโดยทีมการพยาบาล จึง
ได้น�ำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดเสวนานโยบายสุขภาพในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
		
๓.๑ การน�ำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองเป็นระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
		
สภาการพยาบาล น�ำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เพือ่ การพิจารณากลัน่ กรองเป็นระเบียบ
วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในหัวเรื่อง “พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพจากความ
เจ็บป่วยเรื้อรัง และภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการ (ครบวงจร)”
		
๓.๒ การจัดเสวนานโยบายสุขภาพในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องเสวนา “บริการ
ถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน”
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ก�ำหนดจัดสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธานี  ซึง่ การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในปีนจี้ ะมุง่ พัฒนารูปแบบ วิธกี าร และกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนให้ดขี นึ้ ในทุกๆด้าน โดยคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เห็นชอบให้ประเด็นการขับเคลื่อนพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน
(การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ และเด็กเล็กปฐมวัย) เข้าสู่ห้องเสวนานโยบายสมัชชาสุขภาพ ในห้องเสวนา
“บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน” ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. ห้องประชุม ๔
(ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๔) โดยได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่าย นพ.กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้
สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ นางสุรรี ตั น์ ดาวเรือง พยาบาลวิชาชีพระดับช�ำนาญการ
พยาบาลดีเด่นในระดับปฐมภูมขิ องสภาการพยาบาล และ
เป็น Advance Practice Nurse สาขาชุมชน...... ผศ.ดร.
หม่อมหลวง สมจินดา ชมพูนุท อาจารย์พยาบาล ผู้แทน
สภาการพยาบาล รวมไปถึงภาคประชาชน ร่วมอภิปราย
เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นนโยบายในการจัดระบบบริการสุขภาพ
ให้เป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น โดยมี พันเอก(พิเศษ) หญิง
ดร.กฤษณา บุญชม เป็นผู้ดำ� เนินการอภิปราย ทั้งนี้ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นจ�ำนวนมากถึง ๑๕๐ คน
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๕.  การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
เพือ่ ความเป็นเลิศ
สภาการพยาบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาองค์กรภายในสภาการพยาบาลให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ ทั้งด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  การบริหารงานพัสดุ และบริหารจัดการต่างๆที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
มีการด�ำเนินการตามโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิตอล ที่มีสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ตอบสนองวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล

๕.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์
สภาการพยาบาลมีนโยบายการด�ำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านความโปร่งใส
การลดภาวะเสี่ยงด้านการเงินของสภาการพยาบาล และให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโนบาย วัตถุประสงค์ และอ�ำนาจหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการ
ด�ำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ จึงได้มกี ารจัดท�ำแผนงบประมาณของสภาการพยาบาลเพือ่ ใช้กำ� กับการบริหาร
งบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยยึดหลักการดังนี้
๑. เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในลักษณะที่ประหยัดและ
เพิ่มความมั่นคงทางการเงินของสภาการพยาบาล โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๒. ใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามพันธ
กิจของสภาการพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
๓. เพื่อรักษาข้อผูกพันและพันธกรณีที่สืบเนื่องจากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การบริหารงบประมาณของสภาการพยาบาลใช้ระบบปีปฏิทนิ คือเริม่ จากวันที่ ๑ มกราคม และสิน้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของปีงบประมาณนั้น งบการเงินดังกล่าวของสภาการพยาบาลได้ผ่านการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ตามที่สภาการพยาบาลอนุมัติจ้าง สามารถรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณได้ดังนี้
๑) รายได้ของสภาการพยาบาลเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล ตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตามพันธกิจที่กำ� หนดไว้ในแผนพัฒนาสภาการพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สภาการพยาบาลมีรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ค่าลงทะเบียน
และจากการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๑๕๗,๗๗๒,๗๐๘.๕๘ บาท (หนึง่ ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์) เป็นรายได้ที่มาจากการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
๑.๑) งานสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียน
๒๙,๙๘๗,๘๐๐.๐๐  บาท
๑.๒) งานต่อใบอนุญาตและค่าสมาชิก
๘๖,๒๑๖,๑๐๐.๐๐  บาท
๑.๓) งานรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร
  ๕,๗๗๙,๐๐๐.๐๐  บาท
๑.๔) งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
๑๑,๕๔๘,๖๐๐.๐๐  บาท
๑.๕) งานวุฒิบัตร
    ๑๒๗,๘๐๐.๐๐  บาท
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๑.๖) งานฝึกอบรมและประชุมวิชาการ
๑๐,๓๙๓,๒๔๔.๓๑  บาท
๑.๗) งานหนังสือและวารสาร
  ๑,๑๗๖,๒๒๗.๐๐  บาท
๑.๘) เงินดอกผลจาการลงทุน
๑๒,๐๔๕,๘๑๓.๕๑  บาท
๑.๙) เบ็ดเตล็ด
     ๔๙๘,๑๒๓.๗๖  บาท
๒) รายจ่ายของสภาการพยาบาล เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงานและพัฒนาส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการพยาบาล การด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ ตามแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพและแผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ่ายจากเงินงบประมาณประจ�ำปี และเงินกองทุน
ต่างๆ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๘๗,๔๒๔,๒๘๙.๗๕ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสอง
ร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) แยกเป็นรายจ่ายดังต่อไปนี้
๒.๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
๕๒,๙๑๒,๖๕๙.๖๗  บาท
๒.๒) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนงาน
๓๔,๕๑๑,๖๓๐.๐๘  บาท

๕.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๑ คน  แบ่งตามงานออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้
๑) กลุ่มนักวิชาการวิชาชีพ
จ�ำนวน ๑๔ คน
๒) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
จ�ำนวน ๔๐ คน
๓) กลุ่มสนับสนุนบริการ
จ�ำนวน ๗ คน

ผลการด�ำเนินงาน

๑. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสนับสนุน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและต่อ
สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลเข้ารับการอบรม
ประชุมต่างๆ ดังนี้
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าอบรม
การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐาน Scopus โดยวิธีพิเศษ
๑ คน ๒ ครั้ง
การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJo)
๑ คน ๒ ครั้ง
การประขุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง ระบบ Thaijo ๐๒ กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย ๒ คน ๑ ครั้ง
การประชุม the 3rd the 4th Editor Workshop
๑ คน ๒ ครั้ง
การประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๐ เรือ่ งศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ๑ คน ๑ ครั้ง
การแพทย์และสาธารณสุขไทย
การบริหารจัดการคลังข้อสอบที่มีคุณภาพและการพัฒนาคลังข้อสอบที่มีประสิทธิภาพสูง ๒ คน ๑ ครั้ง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
๑ คน ๑ ครั้ง
การส่งข้อมูลทาง Internet ประจ�ำปี ๒๕๖๐
หลักสูตรการประชุม อบรม สัมมนา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
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หลักสูตรการประชุม อบรม สัมมนา
๘. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ ๗
๙. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
และคณะท�ำงานขับเคลือ่ นแผนงานการพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายรวมทัง้ นิตกิ ร
และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านกฎหมายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย
กลุ่มกฎหมาย ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐. การใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย
๑๑.การอบรมนิตกิ รหรือผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีน่ ติ กิ รทีบ่ รรจุหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ หม่ จัดโดยกลุม่ เสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม  ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๒. เทคนิคขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการน�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓
๑๓. การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ MCH Board ระดับประเทศ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ในการหาแนวทางป้องกันและลดการตายมารดาในระดับประทศ จัดโดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าอบรม
๑ คน ๑ ครั้ง
๒ คน ๑ ครั้ง

๑ คน ๑ ครั้ง
๒ คน ๑ ครั้ง
๓ คน ๑ ครั้ง
๑ คน ๑ ครั้ง

๒. โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๐
สภาการพยาบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล โดย
จัดโครงการการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาลเป็นประจ�ำทุกปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
รวมลูกจ้างชัว่ คราวเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ จ�ำนวน ๖๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๕  เป็นเพศหญิง จ�ำนวน ๕๔ คน
และเพศชาย จ�ำนวน ๗ คน รายการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วยตรวจร่างกายทัว่ ไป โดยแพทย์ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ตรวจเอกซเรย์ เพื่อดูสภาพปอด (CHEST X-RAY) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะสตรี) และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล
ทุกคนได้รับการแนะน�ำในการปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งก่อนการตรวจสุขภาพและภายหลังทราบผลการ
ตรวจสุขภาพแล้ว ผลการตรวจพบว่า เจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาลมีภาวะสุขภาพปกติ จ�ำนวน ๒๙ คน และมีผลการตรวจ
ผิดปกติ เช่น ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง BMI เกินค่ามาตรฐาน จ�ำนวน ๓๒ คน ทัง้ นีส้ ภาการพยาบาล
ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลทุกคนมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ทั้ง
๓. การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลด�ำเนินการคัดเลือก ทดลองปฏิบตั งิ าน บรรจุและแต่งตัง้ รวมถึงการจ้างเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล
ครบเกษียณอายุ โดยใช้ระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๑ ในปี ๒๕๖๐ มีการ
คัดเลือกเจ้าหน้าทีส่ ภาการพยาบาล ด้วยการประกาศรับสมัครเผยแพร่ทาง website ของสภาการพยาบาลและ website
การจัดหางาน หลังจากนั้นมีการสอบข้อเขียน และหรือภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์ และประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกทาง
website ของสภาการพยาบาล และให้ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งนัน้ เป็นเวลาหกเดือน โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ มีผไู้ ด้รบั
บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๑๒ คน ในต�ำแหน่งต่างๆ ได้แก่ นักวิชาการวิชาชีพ
การพยาบาล จ�ำนวน ๕ อัตรา เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ จ�ำนวน ๑ อัตรา เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน ๓  อัตรา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป จ�ำนวน ๓ อัตรา และคัดเลือกบุคคลเพือ่ ปฏิบตั งิ านเป็นเจ้าหน้าทีช่ วั่ คราวของสภาการพยาบาล
ต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ จ�ำนวน ๑๕ อัตรา  (รอบที่ ๑ จ�ำนวน ๘ อัตรา  (มีนาคม ๒๕๖๐)
รอบ ๒ จ�ำนวน ๗ อัตรา (กรกฎาคม ๒๕๖๐) และได้การปรับอัตราต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
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สภาการพยาบาล จ�ำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งได้จ้างเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลที่ครบเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕ อัตรา

๕.๓ การบริหารจัดการพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ และภูมทิ ศั น์
งานพัสดุ เป็นงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารงานของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล มีภารกิจด้านการสนับสนุน
การด�ำเนินกิจกรรมของสภาการพยาบาล เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดหาวัสดุส�ำนักงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาการพยาบาลด�ำเนินการจัดซื้อวัสดุส�ำนักงาน จ�ำนวน ๓๑๔ รายการ ทั้งนี้ยังได้รับมอบ
หมายให้ด�ำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองกรณีเร่งด่วนของโครงการต่างๆ อาทิ จัดจ้างท�ำกล่องใส่วัตถุมงคล จัด
จ้างท�ำกระเป๋าส�ำหรับใส่เอกสาร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมสภาการพยาบาลสัญจร รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างของงาน
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ

๒.การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดท�ำทะเบียนครุภัณฑ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาการพยาบาลด�ำเนินการการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์พร้อมจัดท�ำทะเบียนครุภัณฑ์ จ�ำนวน
๑๗๒ รายการ แยกตามประเภทสินทรัพย์ รวม ๑๕๘ รายการ

๓. การจ้างบริการบ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์และ/ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานสภาการพยาบาลด�ำเนินการท�ำสัญญาจ้างบริการ ๘ รายการ ได้แก่ ๑) การรักษา
ความปลอดภัย ๒) การบ�ำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ๓) การบริการอินเตอร์เน็ต ๔) การบริการก�ำจัดปลวก ๕) การบริการ
บ�ำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์  ๖) การบริการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  ๗) การท�ำประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน และ
๘) การบริการท�ำความสะอาด และสัญญาจ้างอื่น ๆ ได้แก่  จัดจ้างเช่าใช้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพและวีดิโอ

๔. สัญญาจ้างอื่นๆ  

		
		
		
		
		

ซ่อมบ�ำรุงเครื่องตรวจกระดาษค�ำตอบ
ซื้อโปรแกรมส�ำเร็จรูปบัญชีบ้านเชียง
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย (ส�ำนักงานกฎหมายไชยรพี) สัญญา ๑ ปี
สัญญาเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสารยี่ห้อ ฮิตาชิ ทั้ง ๒ เครื่อง
สัญญาซื้อขายโปรแกรม Microsoft Office

๕.๔ การจัดประชุม
การจัดการประชุมเป็นภารกิจหนึง่ ของ ส�ำนักงานสภาการพยาบาล เพือ่ ระดมความคิดในการวางแผน วางนโยบาย
ตลอดจนแนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของสภาการพยาบาลส�ำเร็จผลตามเป้าหมาย อ�ำนาจหน้าที่ และวัตถุประสงค์
ของสภาการพยาบาล โดยมีหน่วยงานต่างๆภายในส�ำนักงานสภาการพยาบาลเป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม
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ผลการด�ำเนินงาน
๑. จัดประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง

คณะกรรมการสภาการพยาบาล ประชุมเพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของ
สภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๐ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
(๑) รับรองผลการสอบและการประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต จ�ำนวน
๓ ครั้ง
(๒) อนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต
- การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน ๘,๕๒๒ คน
           - การพยาบาล ชั้นหนึ่ง
จ�ำนวน ๑,๐๒๘ คน
(๓) อนุมัติออกใบอนุญาตให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้สำ� หรับผู้ขอต่ออายุ จ�ำนวน ๔๖๐ คน
ใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุฯ
(๔) ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ�ำนวน ๒๘ สถาบัน
(๕) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน ๕๓ หลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาโท
จ�ำนวน ๒๙ หลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก
จ�ำนวน
๕ หลักสูตร
(๖) ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จ�ำนวน ๑๔ หลักสูตร
(๗) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถาบันและอื่นๆ
จ�ำนวน ๓๙ หลักสูตร
(๘) ให้ความเห็นชอบการขอสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตของผู้สำ� เร็จ
จ�ำนวน
๙ คน
การศึกษาจากต่างประเทศ
(๙) ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
- หลักสูตรต้นแบบของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๒ หลักสูตร
- หลักสูตรของสถาบันต่างๆ
จ�ำนวน ๒๔ หลักสูตร
(๑๐) อนุมัติการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
จ�ำนวน
๗ คน
การพยาบาลฯ
(๑๑) อนุมัติออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทาง
จ�ำนวน ๑๑ คน  
การพยาบาลฯ
(๑๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนความประพฤติผิดด้านจริยธรรมของ
จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง
ผู้ประกอบวิชาชีพฯ
(๑๒) ให้การรับรองความเห็นการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
จ�ำนวน
๔ คน
(๑๓) มอบหมายบุคคลมีอำ� นาจท�ำการแทนในคดีปกครองและคดีความของ จ�ำนวน
๓ เรื่อง
สภาการพยาบาล
(๑๔) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๗ ฉบับ
(๑๕) ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดนโยบายต่างๆ ของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน ๑๓ เรื่อง
(๑๖) รับรองรายงานการรับ-จ่ายเงินของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง
(๑๗) อนุมัติค่าใช้จ่าย
จ�ำนวน ๑๓ รายการ
(๑๘) อนุมัติโครงการด�ำเนินงานต่างๆ ของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน ๑๘ โครงการ
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๒. จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงานของสภาการพยาบาล
(๑.) คณะกรรมการก�ำกับนโยบายและบริหารสภาการพยาบาล  
(๒.) คณะด�ำเนินงานของสภาการพยาบาล  
(๓.) คณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(๔.) คณะกรรมการด้านนโยบายเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุของสภาการพยาบาล
(๕.) คณะกรรมการโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ
กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
(๖.) คณะกรรมการร่างหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลผู้จัดการระบบ
Long term care ในชุมชน
(๗.) คณะท�ำงานมาตรฐานการผดุงครรภ์
(๘.) คณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาล
(๙.) คณะท�ำงานติดตามการแต่งตั้งการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
(๑๐.) คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการด�ำเนินงานพัฒนากองทุน
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการ
ปฏิบัติงาน
(๑๑.) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
(๑๒.) คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๓.) คณะท�ำงานจัดเกณฑ์การประเมินความพร้อมของสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ขอเปิดด�ำเนินการใหม่ และ
คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาในการเสนอขอรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(๑๔.) คณะท�ำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สภาการพยาบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA
(๑๕.) คณะกรรมการจัดท�ำเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการเปิดสอน
สาขาพยาบาลศาสตร์
(๑๖.) คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
(๑๗.) คณะท�ำงานเฉพาะกิจจัดท�ำโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิต
และพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๗๐)
(๑๘.) คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖ และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๕ และคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๐ คณะ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

๑๒ ครั้ง  
๑๒ ครัง้
๒ ครั้ง

จ�ำนวน
จ�ำนวน

๓ ครั้ง
๔ ครั้ง

จ�ำนวน

๔ ครั้ง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

๒
๒
๒
๒

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จ�ำนวน

๑๒ ครั้ง

จ�ำนวน

๗ ครั้ง

จ�ำนวน

๒ ครั้ง

จ�ำนวน

๙ ครั้ง

จ�ำนวน

๓ ครั้ง

จ�ำนวน
จ�ำนวน

๖ ครั้ง
๒ ครัง้

จ�ำนวน

๔๖ ครั้ง
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(๑๙.) คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
จ�ำนวน
๖
(๒๐.) คณะท�ำงานจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ
จ�ำนวน ๓๖
ของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง
จ�ำนวน ๗  คณะ
(๒๑.) คณะท�ำงานพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
จ�ำนวน
๔
จ�ำนวน  ๓ คณะ
(๒๒.) คณะท�ำงานจัดท�ำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาสมเหตุผล
จ�ำนวน ๑๐
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
(๒๓.) คณะกรรมการอ�ำนวยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จ�ำนวน
๔
(๒๔.) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่ง
จ�ำนวน
๘
ประเทศไทย
(๒๕.) คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาล จ�ำนวน
๓
ทางคลินิกเฉพาะสาขา
(๒๖.) คณะท�ำงานพัฒนาหลักสูตรและจัดท�ำรูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาล จ�ำนวน ๔๖
ทางคลินิกเฉพาะสาขา และแขนงย่อย จ�ำนวน  ๑๓. คณะ
(๒๗.) คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครอง
จ�ำนวน ๑๒
ผู้บริโภค
(๒๘.) คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย
จ�ำนวน ๑๐
(๒๙.) คณะอนุกรรมการจริยธรรม จ�ำนวน  ๕ คณะ
จ�ำนวน ๒๑
(๓๐.) คณะอนุกรรมการสอบสวน จ�ำนวน  ๙ คณะ
จ�ำนวน
๕
(๓๑.) คณะท�ำงานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการพยาบาล(สปสช) จ�ำนวน ๑๓
จ�ำนวน ๔  คณะ
(๓๒.) คณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๕
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๓๓.) คณะท�ำงานพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลมาตรฐานการประกอบ
จ�ำนวน
๔
วิชาชีพของผู้ถูกกล่าวหา
(๓๔.) คณะท�ำงานพิจารณาก�ำหนดวิชาชีพและจ�ำนวนผู้ประกอบวิชาชีพใน จ�ำนวน
๒
โรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยตามขนาดของโรงพยาบาล
(๓๕.) คณะท�ำงานที่ก�ำหนดงานทีห้ามคนต่างด้าวท�ำ
จ�ำนวน
๒
(๓๖.) คณะท�ำงานพิจารณาการจ�ำแนกประเภทหัตถการ
จ�ำนวน
๔
(๓๗.) คณะกรรมการร่างมาตรฐานคลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลด้านการ จ�ำนวน
๒
ผดุงครรภ์ ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานบริการที่ไม่มีผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๓๘.) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๓
(๓๙.) คณะท�ำงานปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล
จ�ำนวน
๓
(๔๐.) คณะท�ำงานทบทวนนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน
๓
ของสภาการพยาบาล
รวม
จ�ำนวน ๑๓๕
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๓. จัดประชุมภาคีเครือข่ายของสภาการพยาบาล
๓.๑ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
๓.๒ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

๘ ครั้ง
๗ ครัง้

๕.๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการพยาบาล
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าทีห่ ลักของหน่วยงานในการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เครือข่าย ดูแลบ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายให้มีความเสถียร
มั่นคง และปลอดภัย  สนับสนุนเครื่องมืองานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ผลการด�ำเนินงาน

สภาการพยาบาลได้เริ่มด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วงที่หนึ่งของสภาการพยาบาล
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยท�ำสัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ICT ช่วงที่หนึ่งของสภาการพยาบาลกับมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จะดูแลครอบคลุม
ระบบงานของ Front Office และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ๗ ระบบ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลได้ดำ� เนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๐ ต่อเนือ่ งจากปีทแี่ ล้วทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงระบบ Server, Network and System ใหม่ทงั้ ระบบ
รวมไปถึงพัฒนาระบบ Web Application และออกแบบพัฒนาระบบ Software and Database ใหม่ ตามนโยบาย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วงที่หนึ่ง สภาการพยาบาล ดังนี้

๑. ระบบ Server, Network and System, Client Computer

สภาการพยาบาลเช่าใช้สัญญาณให้บริการอินเตอร์เนท MPLs at ๓๐ Mbps ADSL Hi Speed Internet
(Back up) กับบริษทั สามารถอินโฟเนท จ�ำกัด มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) โดยบริษทั บริลเลียนท์ เซอร์วสิ
แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จ�ำกัด เป็นผูด้ แู ลปรับปรุงระบบ มีคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) ทีใ่ ช้งานในปัจจุบนั จ�ำนวน ๕ ชุด
ระบบส�ำรองข้อมูล NAS จ�ำนวน ๒ ชุด คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Client Computer) จ�ำนวน ๘๒ เครื่อง และได้ขอคืน
อุปกรณ์ในการใช้งานสาย Lead Line ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรม
การปกครอง เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยี่ห้อ Dell รุ่น PowerEdge R๓๑๐ (Config Raid๕) ที่ติดตั้ง
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี ๒๕๕๔ เพื่อเตรียม
รองรับการขึ้นระบบการจัดประชุมด้านวิชาการนานาชาติ INRC๒๐๑๗ ของสภาการพยาบาล

๒. ระบบ Software, Database and Web Application

พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล และพัฒนาระบบ Web Application ของสภาการพยาบาล
โดยบริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับจ้าง ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศช่วงที่หนึ่ง สภาการ
พยาบาล เปิดระบบการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผ่าน Web Application ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และเปิดระบบ
Front Office ได้แก่ ระบบสอบความรู้ฯ ระบบสารบรรณ ระบบงานการเงินขาเข้า และพัฒนาระบบอื่น ๆ ต่อตาม
งวดงานที่ก�ำหนดในสัญญา

๓. ระบบ Security และ Physical

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลได้จา้ งให้ หจก.ชัชวาล แอร์ คอนดิชนั่ กัน้ ห้องและปรับสภาพทางกายภาพ
ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ และติดตัง้ ตูค้ วบคุมไฟฟ้าและวงจรต่อเชือ่ ม ในห้องส�ำรองระบบชัน้ ๖ และให้บริษทั บริลเลียนท์
เซอร์วิส แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จ�ำกัด ติดตั้ง Open Rack สายสัญญาณ LAN ๒ ชุด และจัดหาอุปกรณ์ UPS ส�ำหรับ
ห้องส�ำรองระบบ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล
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๔. การพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

            ปัจจุบันศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ มี  ๒ เว็บไซต์ ได้แก่ www.ccne.or.th (ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ศึกษาต่อเนื่องฯ) และ: www.cnethai.org (ตรวจสอบหน่วยคะแนนรายบุคคลของสมาชิก และการท�ำแบบทดสอบ
บทความวิชาการ) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ไปพร้อมๆกับการพัฒนาระบบของสภาการพยาบาล ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายการหนังสือของสภาการพยาบาล
๑. พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์พร้อมด้วยกฎกระทรวงระเบียบ
และประกาศฯ 					
		 ราคาจ�ำหน่าย ๒๕๐ บาท

A๔

๑.

A๕

๒.

๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ)
		 ราคาจ�ำหน่าย ๓๐ บาท
๓. ข้อก�ำหนดการรักษาโรคเบือ้ งต้นและการให้ภมู คิ มุ้ กัน
โรคส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้ หนึง่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ราคาจ�ำหน่าย ๓๐๐ บาท

A๔

๓.

A๔

๔.

๔. คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นและ
การให้ภูมิคุ้มกันโรคส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
		 การพยาบาล ชัน้ หนึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
		 และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
		 ราคาจ�ำหน่าย ๑๕๐ บาท

๕. สมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล
		 ราคาจ�ำหน่าย ๓๐ บาท

A๔

๕.

A๔

๖.

๖. สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้
และความช�ำนาญเฉพาะทางของผูป้ ฏิบตั ิ
การพยาบาลขัน้ สูง 				
		 ราคาจ�ำหน่าย ๑๕๐ บาท
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๗. บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทาง
		
สู่ความส�ำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ
		
ราคาจ�ำหน่าย ๑๓๐ บาท

A๕

๗.

A๕

๘.

๘. ปฏิรูประบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับ
ระบบบริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์
ในอนาคต
		
ราคาจ�ำหน่าย ๕๐ บาท

๙. สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
		
และการผดุงครรภ์
		
ราคาจ�ำหน่าย ๖๐ บาท

A๕

๙.

A๕

๑๐.

๑๐. การปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง:บูรณาการสู่
		
การปฏิบตั ฯิ
		
ราคาจ�ำหน่าย ๓๕๐ บาท

๑๑. คู่มือส่งเสริมจริยธรรมส�ำหรับองค์การพยาบาล :
		
กลไกและการปฏิบัติ
		
ราคาจ�ำหน่าย ๑๕๐ บาท

A๕
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐
จัดพิมพ์โดย : สภาการพยาบาล  อาคารนครินทรศรี
ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐๒-๕๙๖-๗๕๐๐
คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐
๑. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
๔. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
๕. นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์
๖. นางนฤมล พิมพลีชัย
๗. นางสาวจนัญญา นฤตย์ศาสตร์
๘. นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ
๙. นางณเรียงรัชต์ หะสิตะพงษ์
๑๐. นางพรทิพย์ ชื่นวัฒนานนท์
๑๑. นางอภิญญา วัฒนธงชัย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงาน
ผู้ท�ำงานและเลขานุการ
ผู้ท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

จ�ำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐  เล่ม
เดือนปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พิมพ์ที่		

บริษัท จุดทอง จ�ำกัด
๑๙๑/๘๒-๘๓ หมู่ที่ ๑๔ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร ๐๒-๙๓๑๗๐๙๕-๖ โทรสาร ๐๒-๕๓๘๙๙๐๙

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล

111

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๐
สภาการพยาบาล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ สภาการพยาบาล

Annual Report
สภาการพยาบาล

อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๖-๗๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๗๑๒๑ http:www.tnmc.or.th
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