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พี่ๆ  ทีเ่คารพ เพือ่นๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

 เดอืนพฤษภาคม 2562 เปน็เดอืนทีป่ระชาชนชาวไทย มคีวามปติยินิด ีชืน่ชมโสมนสั              
ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู                
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิม                
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10                  
แหง่ราชวงศจ์กัร ีอยา่งสมบรูณต์ามโบราณราชประเพณ ีสภาการพยาบาลพรอ้มผูป้ระกอบ

ฉบับนี้มีอะไร 

     

การพยาบาลและการผดงุครรภ์ทั่วประเทศ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่มถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 

 จดหมายข่าวฉบบัเดอืนพฤษภาคม-มิถนุายน 2562 นี้ นอกจากข่าวและกจิกรรมของสภาการพยาบาลแล้ว มีเรื่อง
ที่สมาชิกควรต้องรับรู้และถือปฏิบัติ คือ เรื่องการประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด และข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3)                  
พ.ศ.. 2562 ครอบคลุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการของพยาบาล 

 บรรณาธกิารแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 3  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิม่เติมได้ที่.... 
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ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล วา่ดว้ยขอ้จ ากัดและเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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 ปัจฉิมนเิทศบัณฑติพยาบาล ตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 
 ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  

จับตามอง: กรณกีารประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด 
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 คณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และตัวแทน              
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ น าโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วม           
การประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา” ส าหรับการจัดเสวนาใน
ครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภาการพยาบาล และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  
ซี่งมีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินท่ีปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น                
การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย การคุกคามหรือท าร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบ             
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับการรักษา
อย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ตลอดจนประชาชนท่ีเข้ารับการรักษาอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพื่อ
ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าว               
จึงร่วมกันจัดเสวนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในห้องฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป              
เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             
จังหวัดนนทบุรี 

คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์                                
เข้าร่วมการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉนิและแนวทางการแก้ไขปัญหา”                   

ในฐานะองค์กรร่วมจัดการประชุมเสวนา  

 ส าหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข              
พ.ต.อ.สุรชาติ  จึงด ารงกิจ ผู้แทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกส านักงาน
อัยการสูงสุด พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก 
สภาการพยาบาล คนท่ี 1 ร่วมเสวนาในประเด็นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
สถานพยาบาล พร้อมท้ังร่วมเสนอมาตรการในการด าเนินการ อาทิ การท าให้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางพฤติกรรมและอารมณ์ การประกันชีวิตให้บุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน รวมท้ังการผลักดันให้เกิดมาตรการในการเยียวยาท่ีชัดเจนในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
ตามท่ีสภาการพยาบาลเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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คณะผู้บรหิารสภาการพยาบาลร่วมลงนามถวายพระพร  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ 9 

     ตามทีส่ านกัพระราชวงัออกแถลงการณ ์เมือ่วนัที ่17เม.ย.62 เรือ่ง สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 เสดจ็พระราชด าเนนิ
ไปประทบัเพ่ือรบัการถวายการรกัษาพระอาการตดิเชือ้ของพระวตัถ ิ(กระเพาะปสัสาวะอักเสบ) ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย                     
ในการนี ้สภาการพยาบาล น าโดย ผศ.อังคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารสภาการพยาบาล และนกัวชิาการ
วชิาชพีการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ทัว่ประเทศ ทลูเกลา้ฯ ถวาย               
แจกนัดอกไมห้นา้พระฉายาลกัษณ ์สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 พรอ้มลงนามถวายพระพรใหท้รงหายจากพระอาการ
ประชวร และทรงมพีระพลานามยัสมบรูณแ์ขง็แรงยิง่ ๆ ขึน้ไป เพ่ือเปน็มิง่ขวญัแกพ่สกนกิรชาวไทย ณ อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ ์โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ์เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562                        

 สภาการพยาบาล น าโดย รองศาสตราจารยเ์พ็ญศร ีระเบยีบ ทีป่รกึษาประจ าสภาการพยาบาล ดา้นกจิการพิเศษ พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร 
นกัวชิาการ และเจา้หนา้ทีจ่ากสภาการพยาบาล เขา้รว่มพิธบี าเพ็ญกศุลถวายเปน็   พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา              
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์เนือ่งในวนัคลา้ยวนัประสตู ิ6 พฤษภาคม ซึง่จดัโดยมลูนธิโิรคไตแหง่ประเทศไทย รว่มกบัโรงพยาบาลสงฆ ์                   
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ และองคก์รในพระอุปถมัภ ์สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์             
เพ่ือนอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุตอ่วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ณ หอ้งประชมุสลากกนิแบง่รฐับาล อาคารกลัยาณวิฒันา                  
โรงพยาบาลสงฆ ์เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม ทีผ่า่นมา  

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลร่วมนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคณุ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 

 รศ.ดร .ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะผู้น าองค์กรวิชาชีพ ตระหนัก                     
ถึงความส าคัญของความพร้อมและการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้แก่บัณฑิตพยาบาลที่จะ               
ก้าวเข้าสู่การท างานในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรม                    
ปัจฉิมนิเทศ ในการนี้ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล                    
เป็นผู้แทนแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลและเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ                 
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนสุนันทา วันที่ 13 พฤษภาคม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และวันที่ 14 พฤษภาคม          
ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผู้แทนนายกสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยนิดกีับบัณฑติพยาบาล 
ในงานปจัฉมินิเทศบณัฑติพยาบาล            
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 ทัง้นีโ้ครงการดงักลา่วไดเ้ริม่ด าเนนิการเมือ่ป ีพ.ศ. 2555 โดยมลูนธิสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนใีนพระบรมราชปูถมัภ ์จากการทีใ่น
แตล่ะปโีรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน สงักดักองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ซึง่มภีารกจิหลกัในการพัฒนาคณุภาพชวีติของเดก็และเยาวชนใน
ถิน่ทรุกันดารตามจงัหวดัชายแดน มนีกัเรยีนส าเรจ็การศกึษาจ านวนมากแตข่าดโอกาสในการศกึษาในระดบัสงูขึน้ ขณะเดยีวกันกระทรวงสาธารณสขุมี
นโยบายในการเพ่ิมการผลติพยาบาลและผดงุครรภ ์พรอ้มใหม้กีารบรรจตุ าแหนง่พยาบาลเพ่ือปฏบิตังิาน จงึเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนทีม่ศีกัยภาพทีม่ี
ภมูลิ าเนาอยูใ่นพ้ืนทีช่ายแดนไดม้โีอกาสศกึษาตอ่เปน็ผูช้ว่ยพยาบาลหรอืพยาบาลวชิาชพี เพ่ือใหก้ลบัมาปฏบิตังิานทีบ่า้นเกดิ ซึง่จะชว่ยใหป้ระชาชนใน
จงัหวดัชายแดนไดร้บับรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพจากบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
 

 ภาพบรรยากาศงานเพ่ิมเตมิ: https://drive.google.com/drive/folders/1mZda25Xou960-qO_j6czs-z-dXUY7uVa?usp=sharing 

มูลนิธิสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล  
ปัจฉิมนิเทศบณัฑิตพยาบาล  

ตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพฒันาสุขภาพประชาชนในจงัหวัดชายแดนตามรอยสมเดจ็ย่า  
เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพยาบาลวิชาชพีที่ด ี

 เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม ทีผ่า่นมา ณ หอ้งประชมุพลเอกนายแพทยส์งิหา-พลตรี
หญงิคณุหญงิอัสนยี ์เสาวภาพ อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล รศ.ดร.ทศันา บญุทอง 
นายกสภาการพยาบาล พลต ารวจตรวีนัชาต ิค าเครอืคง รองผูบ้ญัชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน และนายแพทยส์มควร หาญพัฒนชยักรู ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ ใหเ้กยีรติ
รว่มกจิกรรมปจัฉมินเิทศและแสดงความยนิดกีบับณัฑติพยาบาลตามโครงการผลติพยาบาล
เพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 3 

 ในการนี ้รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล ไดใ้หป้จัฉมิโอวาทแก่บณัฑิตพยาบาลตามโครงการดงักลา่ว มใีจความส าคญัวา่                
ในนามนายกสภาการพยาบาล เลขาธกิารมลูนธิริางวลัพระศรนีครนิทราและประธานกรรมการอ านวยการโครงการผลติพยาบาลเพ่ือพัฒนาสขุภาพ
ประชาชนในจงัหวดัชายแดนตามรอยสมเดจ็ยา่ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ ผูส้ าเรจ็การศกึษาจากโครงการฯ นี ้ เมือ่ส าเรจ็หลกัสตูรแลว้ จะมคีวามจงรกัภกัด ี              
ส านกึในพระมหากรณุาธคิณุขององคส์มเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองคป์ระธานมลูนธิริางวลั
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในพระบรมราชปูถมัภ ์และน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการปฏบิตังิานดแูลสขุภาพของประชาชน              
มคีวามภาคภมูใิจ รกัในการพัฒนาชมุชนถิน่ก าเนดิ พรอ้มทีจ่ะเปน็ผูใ้หบ้รกิารดว้ยหวัใจอยา่งแทจ้รงิ โดยม ีผศ.อังคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิาร                     
สภาการพยาบาล ดร.มกราพันธุ ์จฑูะรสก อดตีผูอ้ านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน่ ดร.วชัร ีอมรโรจนว์รวฒุ ิผูอ้ านวยการวทิยาลยั 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน่ พล.ต.ต.หญงิ ดร.นงเยาว ์สมพิทยานรุกัษ ์ผูบ้งัคบัการวทิยาลยัพยาบาลต ารวจ พรอ้มดว้ย คณุอุจนยี ์พรชยั
สขุศริ ิหวัหนา้กลุม่งานบรรจแุตง่ตัง้ กระทรวงสาธารณสขุ และ คณุพิมพ์บญุญา บณุยพิธ นกัทรพัยากรบคุคลช านาญการ กพ. ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากร
บรรยายเก่ียวกับการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์การรายงานตวัและกระบวนการ การบรรจขุา้ราชการ รวมทัง้ประเมนิผลการบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องโครงการ  

จ านวน 4 คน และรุน่ 4 จ านวน 54 คน รวมทัง้สิน้ 58 คน ซึง่มลูนธิสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยสภาการพยาบาล 
จดัขึน้ มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้ณัฑติพยาบาลตามโครงการฯ เกดิความภาคภมูใิจในวชิาชพี มคีวามพรอ้มในการเขา้สูว่ชิาชพี ตลอดจนสรา้ง                      
ความตระหนกัถงึบทบาทของการเปน็พยาบาลวชิาชพีทีด่ทีีจ่ะกลบัไปท างานในภมูลิ าเนาของตนเองตอ่ไป  
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 สืบเนื่องจากการจับกุมพยาบาลขณะปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ ในการตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานของ
บริษัทแห่งหนึ่ง โดยพยาบาลได้รับมอบหมายให้จัดเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
ผู้รับตรวจสุขภาพ พยาบาลถูกตั้งข้อหาว่าแสดงตนเป็นเทคนิคการแพทย์ ท้ังท่ีมิใช่เป็นเทคนิคการแพทย์                  
สภาการพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่พยาบาลเพื่อคุ้มครองวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ คดีสิ้นสุดลงแล้ว
โดยพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน ผู้จับกุมมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องพยาบาล เนื่องจากเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็น
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายของเทคนิคการแพทย์ก็เขียนเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า ถ้าเป็นการประกอบ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการประกอบวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพแล้ว ไม่ถือเป็น               
การก้าวล้ าก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
 

 แม้คดีจะสิ้นสุดลงแต่กระแสของความรุนแรงของคดียังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวเรื่องการขอความเป็นธรรม
ไปยังพนักงานอัยการเพื่อขอให้รื้อคดีใหม่ โดยหยิบยกประเด็นว่า สภาการพยาบาลมิได้มีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไข               
การประกอบวิชาชีพท่ีก าหนดให้พยาบาลสามารถจัดเก็บตัวอย่างเลือดได้ โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน มีผู้ให้ความเห็นว่าการจัดเก็บตัวอย่างเลือดพยาบาลต้องอยู่ภายใต้การก ากับของเทคนิคการแพทย์                  
จากปัญหาข้างต้นสร้างการกระทบกระท่ังกันระหว่างพยาบาลและเทคนิคการแพทย์ ท้ังท่ีข้อเท็จจริงการจัดเก็บ
ตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการเป็นงานท่ีพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนให้บริการแก่
ผู้รับบริการนานนับร้อยปีแล้ว นับแต่มีบริการสาธารณสุขเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมามิได้มีข้อสงสัย            
ซึ่งกันและกันมาก่อนเลยว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการก้าวล้ าก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมท้ังการเป็นผู้ตรวจ
วิเคราะห์ในโรงพยาบาลท่ีห้องปฏิบัติการไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจ าเป็นต้องรายงานแพทย์               
เพื่ อ วางแผนการรั กษาในขณะนั้ น  เช่ น  การปั่ น  Hematocrit การ เจาะ  Blood Gas ใน  ICU เป็ นต้ น                  
การปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนี้ ไม่เคยปรากฎว่าเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานพยาบาล และ
กรณีดังกล่าวเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการช่วยเหลือแพทย์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลฯ 
 

 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์บังคับใช้และระบบสาธารณสุขก็ได้พัฒนาไปมากแล้ว 
ประกอบกับห้องปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ก็มีจ านวนเพียงพอท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ได้อย่างท่ัวถึงแล้ว สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของนายกสภาพิเศษ จึงได้ออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขการจัดเก็บตัวอย่างเลือดและการตรวจวิเคราะห์  ( Point of Testing) ของพยาบาล                 
เพื่อทราบและถือปฏิบัติปรากฏตามข้อบังคับท่ีได้ตีพิมพ์ในหน้า 7 ฉบับนี้แล้ว ท้ังนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองวิชาชีพและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการของพยาบาล 

 กรณกีารประกอบวิชาชพีการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด 
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  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติ           
เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล เรื่อง "พยาบาล เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า              
( Nurses - A Voice to Lead Health For All )” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์               
ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย                      
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่นด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน              
สร้างองค์กรปลอดบุหรี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่  

การประชุมวชิาการวันพยาบาลสากล และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2562 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

 เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2562 มลูนธิริางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในพระราชปูถมัภ ์
ซึง่มสีมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปน็องคป์ระธาน             
มลูนธิฯิ จดัการประชมุวสิามญัครัง้ที ่1/2562 โดยม ีพลเอกสรุยทุธ ์จลุานนท ์เปน็ประธานในการประชมุ                 
พรอ้มดว้ยรองศาสตราจารย ์ดร.ทัศนา บญุทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธกิารมลูนธิฯิ และ
คณะกรรมการมลูนธิฯิ เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งฟอรจ์นูแพธธนิัม่ โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรงุเทพ ฟอรจ์นู  
โดยในทีป่ระชมุได้มีการสรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และติดตามการด าเนินโครงการผลิต
บุคลากรพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ซึ่งโครงการ
ระยะที่  1 เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2558                   
รวม 4 รุ่น ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาแล้วทั้ง 4 รุ่น และได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่            
ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2564 รวมอีก 6 รุ่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับนักศึกษา  
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562  โดยประธานเห็นควรให้มีการติดตามการบรรจุการรับราชการของผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และกล่าวเพ่ิมเติมในวาระการก าหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัล
จากการคัดเลือกพยาบาลที่ท าคุณประโยชน์แก่วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีในพระราชูปถัมภ ์ 
จัดการประชุมวสิามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจ าปี 2562 
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กิจกรรมสภาการพยาบาล 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้
สถานการณ์บริการที่มีข้อจ ากัด รุ่นที่ 2” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การบริการ
พยาบาลปัจจุบันกับปัญหาจริยธรรม ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน
การปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล และเพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบ

คณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมของสภาการพยาบาลจดัการประชมุเชงิปฏบิติัการ  
เรือ่ง “การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณบ์รกิารท่ีมขีอ้จ ากดั รุน่ท่ี 2” 

 กลไกทางจริยธรรมขององค์กรการพยาบาล ซึ่งอาศัยความรู้ด้านจริยธรรม โดยมีหัวหน้าพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล            
เข้าร่วมการประชุมจ านวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 

        เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง                      
นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุง             
ความเป็นธรรมแก่ผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้ งที่  1”                  
และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก                 
สภาการพยาบาล” ส าหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการ
ผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล              

สภาการพยาบาลจดัการประชมุวิชาการเรือ่ง จรยิธรรมวิชาชพีกบัการถกูรอ้งเรยีน  
การปกปอ้งและผดงุความเปน็ธรรมแกผู้่ประกอบวชิาชพีการพยาบาล ครัง้ท่ี 1 

ได้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้การปกป้องและ               
ผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
ตลอดจนสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการน าความรู้จากการถอดบทเรียน                          
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก 
รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้กฎหมาย
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพ                 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล  
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คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล 

 คณาจารย์จากมหาวิทยาลั ยนราธิ วาสราชนครินทร์  น าคณะนักศึกษา                     
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อังคณา สริยาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อ
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้ง
การสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ พร้อมน าคณะนักศึกษา
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการพยาบาล
ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก             
สภาการพยาบาล คนที่  1  ได้ ให้ การต้อนรับคณาจารย์และนักศึ กษาจาก School of                
Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามการจัดโปรแกรมการศึกษา              
ดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาจากสถาบัน
ดังกล่าวได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบ
ของพยาบาลในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง เมื่อวันที่              
13 พฤษภาคม 2562 

คณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

 ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น าคณะผู้แทนเข้าศึกษาดูงานระบบศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล เพื่อน าไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ของผู้ประกอบโรคศิลปะทั้ง 9 สาขาวิชาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ 
เลขาธิการสภาการพยาบาล บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของสภาการพยาบาล รวมทั้งการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริการสมาชิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ บรรยายเก่ียวกับการด าเนินงานของการต่ออายุใบอนุญาตรวมทั้งระบบการด าเนินการ
ต่างๆ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ พร้อม นางนฤมล พิมพลีชัย นักวิชาการวิชาชีพฯ พาชมขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องฯ ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ น าคณะผู้แทนเข้าศึกษาดูงาน 
การด าเนินงานระบบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล 

ดูงานสภาการพยาบาล 



 

 

สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ 

 A : สภาการพยาบาลได้ออกนโยบายเกี่ยวกับก าลังคนในทีมการพยาบาล โดยได้ก าหนดขอบเขตของ
การพยาบาล องค์ประกอบของทีมพยาบาล การก าหนดความหมายและขอบเขตหน้าที่ของทีมการพยาบาล
แต่ละประเภท ได้แก่ พนักงานให้การดูแล ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง 
พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการผดุงครรภ์ พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการให้ยาระงับ
ความรู้สึก ผู้บรหิารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล และได้ก าหนดเรื่องการเลอืกมอบหมายงานบางอย่างโดย
พยาบาลวชิาชีพให้กับผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานให้การดูแล ซึ่งมีรายละเอยีดพอสมควร 

      จดหมายขา่วสภาการพยาบาลไดต้พีิมพ์นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับก าลังคนในทีมพยาบาล            
ลงในจดหมายขา่ว ปทีี ่17 ฉบบัที ่6 เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2557 และปทีี ่18 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ ์
2558 และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล สามารถเข้าไปดูได้ที่... 
               https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/003(1).pdf  

Q : ขอทราบ Job Description ของผู้ช่วยพยาบาลลงในจดหมายข่าวสภาการพยาบาลด้วย      
อยากทราบว่า ท าอะไรได้บ้างที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล 

11 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 3  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

สแกนเพื่ออ่านประกาศสภาการพยาบาล  
เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับก าลังคนในทีมการพยาบาล 

และส าหรับประกาศฉบับอื่น ๆ ของสภาการพยาบาล ท่านสมาชกิสามารถสืบค้นไดท้ี่... www.tnmc.or.th/news/124  

ดูงานสภาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศออสเตรเลีย  
และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Faculty of Health, Deakin University 
ประเทศออสเตรเลีย และ The University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวนทั้งสิ้น             
20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานให้แก่อาจารย์และนักศึกษาต่างประเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ โดยได้             
รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 



 

  

12 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 3  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

ชื่อ:     นางสาวพลอยนภัส  เหล่าศรพีร 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    โรงพยาบาลสมิติเวชศรรีาชา  

 ในวันที่เกิดเหตุ ขณะที่นางสาวพลอยนภัสขับรถกลับบ้านหลังจากรับประทานอาหาร
กลางวันกับเพ่ือน ได้พบเห็นเหตุการณ์หญิงสาววัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง               
ฝั่งตรงกันข้ามอีกด้านหนึ่งของถนน  แล้วรถเสียหลักล้มลงข้างทาง นางสาวพลอยนภัสจึงตัดสินใจ
เลี้ยวรถกลับมาดูผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุพบว่า มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครซึ่งเป็นวิน 
มอเตอร์ไซค์ในละแวกนั้น ก าลังช่วยเหลืออยู่ จึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม โดยประเมิน
สภาพและอาการทั่วไปของผู้บาดเจ็บ พบว่ารู้สึกตัวดี มีบาดแผลถลอกตามร่างกายแขน 2 ข้าง 
แขนขาขยับได้ ไม่มีกระดูกแตกหัก มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปากบน ล่าง และใต้คาง ได้ท า
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท าความสะอาดบาดแผล ห้ามเลือด รวมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษา
ของผู้ป่วย และรอจนทีมรถมูลนิธิมารับผู้บาดเจ็บน าส่งโรงพยาบาลต่อไป 

ความรู้สึกของนางสาวพลอยนภัส เหล่าศรีพร หลังจากที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ:  
 

          “ขึ้นชื่อว่าได้เป็นพยาบาลแล้ว... ไม่ว่าอยู่แห่งใดบนโลกนี้ 
             เราต่างก็มีหัวใจดวงเดียวกัน... นั่นคือ...หัวใจของความเป็นพยาบาล” 
 

 ในวันนั้นสิ่งที่ท าให้ตัดสินใจย้อนกลับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะคิดว่าเราเป็นพยาบาล เราเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่
จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ เราต้องช่วย ด้วยจิตส านึกของความเป็นพยาบาล ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่แห่งใดบนโลกใบนี้ เราก็ยังคงมี
หัวใจของความเป็นพยาบาล ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ตาม หรือคิดอีกทางหนึ่ง ถ้าเราไม่ลงไป
ช่วย ก็อาจจะมีคนอื่นที่ประสบเห็นเหตุการณ์ลงไปช่วยก็ได้ แต่บุคคลเหล่านั้นไม่มีความรู้ในวิชาชีพดีเท่าเราซึ่งเป็นพยาบาล แล้วเขา
จะให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ดีเท่าเราได้อย่างไร มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะขับรถมาในจังหวะที่เห็นเหตุการณ์ที่น้อ ง               
คนนั้นได้รับอุบัติเหตุพอดี ดังนั้นต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของเราที่ได้มีโอกาสได้ใช้วิชาชีพท าประโยชน์ให้แก่ผู้คนในที่สาธารณะ    
ไม่เฉพาะภายในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 



 

 

เดือนตุลาคม 2561 
วนัจนัทร์ที ่1 ตุลาคม  
     1. ดร.จงกลนี จันทรศิริ และนางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ กรรมการ                          
สภาการพยาบาลเปน็ผูแ้ทนสภาการพยาบาล ในการน าเสนอขอ้มลูสถานการณ์
บา้นพกัของพยาบาลวชิาชีพแกค่ณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ สภานติบิญัญตัิ
แหง่ชาต ิ(สนช.) :ซึง่ปญัหาดงักลา่ววา่สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวติ ความปลอดภยั 
และการตดัสนิใจท างานในระบบราชการของบคุลากรสาธารณสขุ มตทิีป่ระชุมเสนอ
ใหก้ระทรวงสาธารณสขุใหค้วามส าคญัเรือ่งทีพ่กัของบคุลากรสาธารณสขุมากขึน้ 
โดยเฉพาะแพทยใ์ช้ทนุ 3 ปแีรก และพยาบาล 5 ปแีรก สว่นการจดัสรรงบประมาณ
ในสว่นนี ้สนช. ไดข้อใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจดัท ารายละเอยีดถงึความจ าเปน็ในการให้
สวสัดกิารแกบ่คุลากร และน ามาเสนอเพือ่หาทางในการจดัสรรงบประมาณแกป้ญัหา
ระยะยาวตอ่ไป  
 

วนัองัคารที ่2 ตุลาคม  
     1. รศ. พรจนัทร์ สวุรรณชาต ิเปน็ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ                 
ผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชิก ครัง้ที ่2/2561  ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร  
     2. ผศ. องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
ระบบจัดการสารสนเทศ เรื่อง ข้อตกลง MI MIS ร่วมกับท่ีปรึกษาจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     3. นางสาววาณรีตัน ์รุง่เกยีรตกิลุ เปน็ประธานการประชุมคณะอนกุรรมการสอบสวนฯ                  
กรณผีูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ช้ันหนึง่  ถกูกลา่วโทษวา่ประพฤตผิดิ
จรยิธรรมแหง่วชิาชีพ ณ หอ้งประชุม ดร. วรรณวไิล จนัทราภา   
 

วนัพุธที ่3 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.เรณ ูพกุบญุม ีรองเลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานฯ  พจิารณา
เรือ่ง Themeของการประชุม และพจิารณาเรือ่ง รา่งก าหนดการพธิมีอบวฒุบิตัร 
และหนงัสอือนมุตั ิ  โดยก าหนดการประชุมวชิาการเนือ่งในวนัพยาบาลแหง่ชาต ิ
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ในวนัท่ี 18-19 ตลุาคม 2561 ณ หอ้งราชนครนิทร ์ช้ัน 4                  
สภาการพยาบาล  ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     2. รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานการประชุมคณะท างานจดัท าหลกัสตูร
ฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ 
 

วนัพฤหสัที ่4 ตุลาคม  
     1. ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เปน็ประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน   
สภาการพยาบาล  เพือ่รบัทราบการด าเนนิงานสภาการพยาบาล และน ามตใิน
ประเดน็ส าคญัไปน าเสนอจดัท าวาระการประชุมกรรมการสภาการพยาบาลตอ่ไป          
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วนัศกุร์ที ่5 ตุลาคม  
     1. ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561                           
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  

วนัจนัทร์ที ่8 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.ทศันา  บญุทอง รองประธานกรรมการมลูนธิริางวลัสมเดจ็พระศร ี             
นครนิทราบรมราชชนน ีในพระบรมราชูปถมัภ ์คนที ่2 เปน็ประธานการประชุม
คณะกรรมการจดัพธิพีระราชทานรางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง  
     2. รศ.ดร.ทศันา  บญุทอง เปน็ประธานในการประชุมรว่มคณะกรรมการโครงการ
พฒันาบทบาทพยาบาลผูจ้ดัการระบบสขุภาพฯ ตามทีส่ านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  ไดส้นบัสนนุทนุใหก้บัสภาการพยาบาลเพือ่ด าเนนิการ
กบัประธานพยาบาล และผูบ้รหิารการพยาบาลเขตสขุภาพทัง้ 13 เขต เพือ่รว่ม
ด าเนินการในการค้นหาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพในเขตสุขภาพตา่ง  ๆ                    
ณ หอ้งประชุม รศ. ลออ หตุางกรู  
     3. ผศ.ดร. สนุทราวด ีเธยีรพเิชฐ เปน็ประธานการประชุมการด าเนนิงานโครงการ
พฒันาการเรยีนการสอนการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นสถาบนัผลติพยาบาล รว่มกบั
มลูนธิศินูยน์มแมแ่หง่ประเทศไทย ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     4. รศ.ดร. ศริอิร  สนิธ ุเปน็ประธานการประชุมคณะท างานเกีย่วกบัการพฒันา
ระบบคณุภาพการพยาบาลฉกุเฉนิ ครัง้ที ่7/2561 เพือ่จดัท าแนวปฏบิตักิารพยาบาล 
ฉกุเฉนิ ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ 
     5. นางประภสัสร พงศพ์นัธุพ์ศิาล เปน็ประธานคณะอนกุรรมการพจิารณา             
ขอ้กฎหมายฯ เพือ่พจิารณา (รา่ง) กฎกระทรวงวา่ดว้ยผูด้ าเนนิการสถานพยาบาล
ตามประเภทและลกัษณะการใหบ้รกิารทางการแพทยข์องสถานพยาบาล พ.ศ......   
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ ทัง้นี ้ผูแ้ทนสภาการพยาบาลจะเขา้รว่มช้ีแจง
รายละเอียดในขั้นตอนการตรวจพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกฤษฎกีาตอ่ไป ณ หอ้งประชุม ดร.อดุม สภุาไตร  
 

วนัองัคารที ่9 ตุลาคม  
     1. คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล น าอาจารยแ์ละนกัศกึษาพยาบาลแลกเปลีย่น 
ระดบัปรญิญาโท จาก Semarang Health Polytechnic สาธารณรฐัอินโดนเีซยี เขา้เยีย่มชม                  
และศกึษาดงูาน สภาการพยาบาล โดยม ีรศ.ดร.อรพรรณ  โตสงิห ์ ใหก้ารตอ้นรบัและ                      
เปน็วทิยากรบรรยาย ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     2. นาวาเอกหญงิ ดร.ธนพร แยม้สดุา เปน็ประธานการประชุมคณะกรรมการ  
ฝา่ยพธิกีารในการจดังานวนัพยาบาลแหง่ชาต ิณ หอ้งประชุม รศ.ละออ หตุางกรู  
     3. คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์น านกัศกึษาพยาบาลเขา้
ศกึษาดงูานและเยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตสุภาการพยาบาล โดยม ี             
รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ใหก้ารตอ้นรบัและเปน็วทิยากรบรรยาย  
ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วนัพุธที ่10 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประชาสมัพนัธ ์สภาการพยาบาล ครัง้ที ่ 3/2561  ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  

....อ่านต่อหน้า 14  
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วนัพุธที ่10 ตุลาคม (ต่อ) 
     2. ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
คณะท างานบรูณาการฐานขอ้มลูสมาชิกและการบรกิารภาครฐั ตามพระราชบญัญตัิ
การอ านวยความสะดวก ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                 
ครัง้ที ่1/2561 ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     3. อาจารยแ์ละนกัศกึษาพยาบาลปทีี ่3 จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสพุรรณบรุ ี               
เขา้ศกึษาดงูานสภาการพยาบาล และเยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหต ุสภาการพยาบาล 
โดยม ีนางนฤมล พมิพลชัีย และนางสาวจนญัญา นฤตยศ์าสตร ์นกัวชิาการวชิาชีพการพยาบาล 
สภาการพยาบาล ใหก้ารตอ้นรบัและเปน็วทิยากร บรรยาย ณ หอ้งประชุมราชนครนิทร ์ 
 

วนัพฤหสับดีที ่11 ตุลาคม  
     1. นางนวลขนษิฐ ์ ลขิติลอืชา เปน็ประธานในการประชุมคณะท างานฝา่ยสถานทีแ่ละ
โสตทศันปูกรณ ์ในการจดังานวนัพยาบาลแหง่ชาต ิณ หอ้งประชุม รศ.ละออ หตุางกรู  
     2. รศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ เปน็ประธานในการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิ
คณุธรรม จรยิธรรมทางการพยาบาล ครัง้ที ่9/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยจ์รยิธรรม
ทางการพยาบาลฯ  
     3. น.อ.หญงิ อนงคน์ชุ  ภยูานนท ์เปน็ประธานในการประชุมคณะอนกุรรมการ
จรยิธรรม ชุดท่ี 4  ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทราภา  
 

วนัศกุร์ที ่12 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานในพธิบี าเพญ็กศุล วนัคลา้ย             
วนัสวรรคต 13 ตลุาคม ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล อดลุยเดช บรมนาถบพติร              
เพือ่นอ้มระลกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด ้ โดยมผีูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล                     
และการผดงุครรภ ์จากสถานบรกิารสขุภาพ  โรงพยาบาล สถานศกึษา ทัง้ภาครฐัและเอกชน                  
เขา้รว่มงาน ณ อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล 
     2. นางประภสัสร พงศพ์นัธุพ์ศิาล และรศ.ดร.แสงทอง ธรีะทองค า เปน็ผูแ้ทน
สภาการพยาบาลเขา้รว่มช้ีแจงรายละเอยีดในขัน้ตอนการตรวจพจิารณา (รา่ง)
กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะ                     
การใหบ้รกิารทางการแพทยข์องสถานพยาบาล พ.ศ...... ณ หอ้งประชุมเดอืน บนุนาค 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  
     3. ประชุมสมาพนัธส์ภาวชิาชีพ ครัง้ที ่ 81-9/2561 โดยมนีายทศัไนย ไชยแขวง                              
อปุนายกสภาทนายความ เปน็ประธานการประชุม ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง  
 

วนัอาทติยท์ี ่14 ตุลาคม  
     1. ดร.จรุวีรรณ มณแีสง เปน็ประธานในการประชุมคณะอนกุรรมการจรยิธรรม 
ชุดที ่7  ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทราภา 
วนัองัคารที ่16 ตุลาคม  
     1. รศ.อรพนิธ ์เจรญิผล เปน็ประธานในการประชุมฝา่ยลงทะเบยีน ในการจดังาน
วนัพยาบาลแหง่ชาต ิณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร  ทวลีาภ  
     2. รศ.พรจนัทร ์สวุรรณชาต ิเปน็ประธานในการประชุมคณะอนกุรรมการ              
ผดงุความเปน็ธรรมแกส่มาชิก ครัง้ที ่3/2561  ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร 

 

 

     3. รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นผู้แทน                  
สภาการพยาบาลรว่มงานฌาปนกจิ นางสาวสดุารตัน ์เช่ือมาก พยาบาลวชิาชีพ ซึง่
เสยีชีวติจากอบุตัเิหตใุนระหวา่งปฏบิตัหินา้ทีน่ าสง่ผูป้ว่ย ณ วดับา้นมะขามเจรอะ             
อ.ประโคนชัย จ.บรุรีมัย ์และมอบเงินช่วยเหลอืจากกองทนุช่วยเหลอืเบือ้งตน้                   
แกส่มาชิกสภาการพยาบาลทีป่ระสบภยัจากการปฏบิตังิานใหแ้กค่รอบครวั จ านวน 
100,000.00 บาท พรอ้มกนันีไ้ดเ้ขา้เยีย่ม นางจรวยพร ปาประโคน พยาบาลวชิาชีพ
ทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากอบุตัเิหตใุนครัง้นีด้ว้ย 
 

วนัพุธที ่17 ตุลาคม  
     1. สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองคป์ระธานมลูนธิริางวลั
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในพระบรมราชชูปถมัภ ์เสดจ็พระราชด าเนนิ
พระราชทานรางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนแีกศ่าสตราจารยเ์กยีรตคิณุ 
ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Emeritus Dr. Afaf I. MELEIS) และทรง
พระราชทานเลี้ยงน้ าชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมีองคมนตร ี
คณะรฐัมนตร ีทตูานทุตูจากประเทศตา่ง ๆ  และผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์รว่มพธิ ีณ พระทีน่ัง่มลูสถานบรมอาสน ์ในพระบรมมหาราชวงั 
 

วนัพฤหสับดีที ่18 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานในการเปดิ                
การประชุมวชิาการเนือ่งในวนัพยาบาลแหง่ชาต ิประจ าป ี2561 เรือ่ง “พลกิวกิฤติ
การพยาบาลเพ่ือการปฏริปูระบบสขุภาพไทย” ระหว่างวนัท่ี 18-19 ตลุาคม                    
และใหเ้กยีรตมิอบวฒุบิตัรและหนงัสอือนมุตับิตัรแสดงความรูค้วามช านาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ประจ าป ีพ.ศ.2561 แก.่....... ณ หอ้งราช
นครนิทร ์สภาการพยาบาล  
     2. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานในการประชุม 
International Committee for the selection of The Princess Srinagarindra 
Award 2018 ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร  
 

วนัเสาร์ที ่20 ตุลาคม  
     1. ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานในการ
ปฐมนเิทศผูป้ระสานงานสอบความรู ้ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วนัอาทติยท์ี ่21 ตุลาคม  
     1. สภาการพยาบาล มลูนธิริางวลัสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและ
สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทรา               
บรมราชชนน ีและกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ รว่มจดัพธิวีางพานพุม่
ถวายราชสกัการะสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี เนือ่งในวนัพยาบาล
แหง่ชาต ิประจ าป ีพ.ศ. 2561  โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นายแพทยก์ติตศิกัดิ ์กลบัด ี
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสภานายกพิเศษแห่ง                          
สภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง                      
นายกสภาการพยาบาล ประธานอ านวยการจดังานวนัพยาบาลแหง่ชาต ิและ                  
รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย                
ดร.ธรีพร สถริองักรู ผูอ้ านวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ ผูบ้รหิาร
กระทรวง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐและ

....อ่านต่อหน้า 15  

14 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 3  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  



 

 

ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมถวายราชสกัการะ                   
นอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมพีระเมตตาตอ่วชิาชีพการพยาบาลและ             
การผดงุครรภแ์ละตอ่การพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบท
ทีห่า่งไกล  ณ พระราชานสุาวรยีส์มเดจ็ พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม
ราชชนกประทบัคูส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีภายในบรเิวณ กระทรวง
สาธารณสขุ อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี
 

วนัจนัทร์ที ่22 ตุลาคม  
     1. ประชุมคณะท างานจดัท าโครงการบทบาทของพยาบาลในการจดัการดแูล
ผูส้งูอายฯุ และโครงการสงัเกตองคค์วามรูจ้ากผูจ้ดัการดแูลผูส้งูอายทุีป่ระสบ
ความส าเรจ็ รว่มกบัผูจ้ดัการสถานบรบิาลผูส้งูอายภุาคเอกชน ณ หอ้งประชุม                 
คณุอดุม สภุาไตร  
 

วนัพุธที ่24 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ในการประชุมรว่มคณะท างาน
โครงการพฒันานโยบายสาธารณะฯ ของสภาการพยาบาล อนกุรรมการวชิาการ  
คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิและภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง ในประเดน็รา่ง
นโยบายสาธารณะ “การสรา้งสขุภาวะทีบ่า้นสูก่ารสรา้งรากฐานท่ีมัน่คงของ
สงัคมไทย” ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     2. พลเรือตรีหญิง ดร. อนงค์นุช ภูยานนท์ เป็นประธานในการประชุม
คณะอนกุรรมการจรยิธรรม ชุดที ่4 ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทราภา  
     3. ศาสตราจารย ์ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ เปน็ประธานในการประชุมคณะท างาน
เพือ่พฒันาพยาบาลจกัษตุามนโยบายจกัษยุัง่ยนื เพือ่พฒันาพยาบาลทีป่ฏบิตังิานใน
ระบบสขุภาพสาขาจกัษ ุณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วนัพฤหสับดีที ่25 ตุลาคม  
     1. ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
คณะท างานบรูณาการฐานขอ้มลูสมาชิกและการบรกิารภาครฐั ตามพระราชบญัญตัิ
การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                
ครัง้ที ่2/2561  ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     2. ผศ.กลัยา นาคเพช็ร เปน็ประธานในการประชุมคณะกรรมการจดัท าหนงัสอื
การใช้ยาอยา่งสมเหตผุลส าหรบัพยาบาล ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     3. รศ.ดร.วลิาวณัย ์พเิชียรเสถยีร เปน็ประธานในการประชุมคณะผูบ้รหิาร
วทิยาลยัพยาบาลและผดงุครรภข์ัน้สงูแหง่ประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563                
ครัง้ที ่1/2561 ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     4. นางประภสัสร พงศพ์นัธุว์ศิาล เปน็ประธานในการประชุมคณะอนกุรรมการ
พิจารณาขอ้กฎหมาย ครัง้ท่ี 5/2561 ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วนัศกุร์ที ่26 ตุลาคม  
     1. ศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร.สมจติ หนเุจรญิกลุ, ผศ.องัคณา สรยิาภรณ ์และ
นางประภสัสร  พงศพ์นัธุว์ศิาล ในฐานะผูแ้ทนสภาการพยาบาล ไดเ้ขา้รว่มช้ีแจงตอ่
รา่งกฎกระทรวง เรือ่ง ผูแ้ทนสภาการพยาบาลเขา้ช้ีแจงรา่งกฎกระทรวงก าหนด

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไขการจดัการศกึษาอบรม หรอืการวจิยัทางการแพทย์
และการสาธารณสขุ ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการประกอบโรคศลิปะหรอืการประกอบวชิาชีพ
ทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ และสง่
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา ณ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

       2. รศ.สปุาณ ี เสนาดสิยั เปน็ประธานในการประชุมคณะอนกุรรมการพจิารณา
การขอรบัรองสถาบนัการศกึษาและหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์วาระ พ.ศ. 2561-2565  
ครัง้ที ่6/2561 ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
     3. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.พมิพพ์รรณ ศลิปะสวุรรณ เปน็ประธานในการ
ประชุมคณะอนกุรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวน 
กรณผีูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภถ์กูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิ
จรยิธรรมแหง่วชิาชีพ ณ หอ้งประชุม ดร. วรรณวไิล จนัทราภา  
     4. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานการประชุม
คณะกรรมการก ากบันโยบายสภาการพยาบาล ครัง้ที ่8/2561 ณ หอ้งประชุม               
คณุอดุม สภุาไตร   
 

วนัจนัทร์ ที ่29 ตุลาคม  
     1. ประชุมคณะท างานโครงการพยาบาลผูจ้ดัการระบบสขุภาพ กรณกีารดแูล
ระยะยาวในผูส้งูอาย ุณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร  
     3. รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานในการประชุมคณะท างานจดัท าหลกัสตูร
ฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด                         
ครัง้ที ่1/2561 ณ หอ้งประชุม ดร. วเิชียร ทวลีาภ  
 

วนัองัคารที ่30 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานในการประชุมคณะท างานทบทวนหลกัเกณฑ์
ขดีความสามารถและอตัราก าลงัของบคุลากรพยาบาลในหนว่ยบรกิารตา่ง  ๆ               
ครัง้ที ่1/2561 ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
     2. ประชุมภาคสีภาวชิาชีพดา้นสขุภาพ ครัง้ที ่4 /2561 โดยมผีูแ้ทนแพทยสภา 
สภาการพยาบาล ทนัตแพทยสภา สภาเทคนคิการแพทย ์สภากายภาพบ าบดั              
สตัวแพทยสภา  สภาเภสชักรรม  รว่มประชุมและพิจารณาประเดน็ทางวชิาชีพท่ี
ส าคญัรว่มกนั ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง   
 

วนัพุธที ่31 ตุลาคม  
     1. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานในการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 9/2561                
ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง  
     2. รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานในการประชุม
พยาบาลศาสตรศ์กึษาแหง่ชาต ิณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร  ศรสีพุรรณ  
     3. รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธานในการประชุมคณะท างานจดัท าหลกัสตูร
ฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทางตน้แบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  

15 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 3  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  



 

 
 
 
 
 
 

 วตัถุประสงค ์ 1. เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล 

  2. เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็นและความกา้วหนา้ของสมาชิก 

  3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมวลสมาชิก 

 ก าหนดออก ทุก 2 เดอืน ปีละ 6 ฉบบั ประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน            
  กรกฎาคม - สงิหาคม กนัยายน - ตุลาคม พฤศจกิายน - ธนัวาคม 

 การเผยแพร่ 1. อภินนัทนาการใหแ้ก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ท่ีมีบตัรประจ าตวัท่ีไม่หมดอายุ 

  2. เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีสมาชิกปฏิบตัิงานทัว่ประเทศ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง 

 ผูจ้ดัการ รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ระเบียบ 

 บรรณาธิการผูช่้วย     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชลุีพร เชาวนเ์มธากิจ 

 ผูพ้มิพ ์- ผูโ้ฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารย ์องัคณา สริยาภรณ ์                                                                                              

 กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริอร สนิธุ  ดร.ธีรพร สถิรองักูร  รองศาสตราจารย ์ดร.เรณู พกุบุญมี  

  รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสงิห์ นางประภสัสร พงษ์พนัธุ์พศิาล นางสาวจนัทรทิ์มา กาญจนะวีระ 

  นางอภิญญา วฒันธงชยั นางพรวลยั ประเสริฐวุฒิวฒันา นางสาวภูษณศิา แกว้เขียว 

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ป. สมัพนัธ์พาณชิย์ 

 จ านวนพมิพ ์     200,000 ฉบบั 
     

 
สภาการพยาบาล

 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
เลขท่ีใบอนุญาต 71/2552  
ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข  

Thailand Nursing and Midwifery Council 

ส านกังานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครนิทรศร ี(ในบริเวณกระทรวง

สาธารณสขุ) ถนนตวิานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000                                                   

โทรศพัท์ 0 2596 7500 โทรสาร 0 2589 7121 www.tnmc.or.th                                           
Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of 

Public Health Compound, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000                                                                      
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