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บรรณาธิการแถลง
พีๆ่ ทีเ่ คารพ เพือ่ นๆ และน้องๆ ทีร่ กั ยิง่
เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเดือนทีป่ ระชาชนชาวไทย มีความปิตยิ นิ ดี ชืน่ ชมโสมนัส
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ เ ป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มทั้ ง เฉลิ ม
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10
แห่งราชวงศ์จกั รี อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี สภาการพยาบาลพร้อมผูป้ ระกอบ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จดหมายข่าวฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน 2562 นี้ นอกจากข่าวและกิจกรรมของสภาการพยาบาลแล้ว มีเรื่อง
ที่สมาชิกควรต้องรับรู้และถือปฏิบัติ คือ เรื่องการประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด และข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ยข้ อ จากั ด และเงื่ อ นไขในการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ.. 2562 ครอบคลุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการของพยาบาล
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดียงิ่
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

ฉบับนี้มีอะไร
3-4
5
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ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

6 จับตามอง: กรณีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด
อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจากัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
7 ข้(การเจาะเก็
บตัวอย่างเลือด)
8-10 กิจกรรมสภาการพยาบาล
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ของสภาการพยาบาลเพิม่ เติมได้ที่. ...
11 สมาชิกถาม...สภาตอบ: ภาระงานของผู้ช่วยพยาบาล
12 ธนาคารความดี
13-15 จดหมายเหตุสภาการพยาบาล
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คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เข้าร่วมการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา”
ในฐานะองค์กรร่วมจัดการประชุมเสวนา

คณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และตัวแทน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นาโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วม
การประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา” สาหรับการจัดเสวนาใน
ครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภาการพยาบาล และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ซี่ ง มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาความรุ น แรงในห้ อ งฉุ ก เฉิ น ที่ ป รากฏเป็ น ข่ า วในสื่ อ ต่ า ง ๆ บ่ อ ยครั้ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น
การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย การคุกคามหรือทาร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับการรักษา
อย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับการรักษาอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพื่อ
ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าว
จึงร่วมกันจัดเสวนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในห้องฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี

สาหรั บ การเสวนาในครั้ง นี้ ได้รับ เกี ย รติ จ าก นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิม าย ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ต.อ.สุรชาติ จึงดารงกิจ ผู้แทนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสานักงาน
อัยการสูงสุด พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายก
สภาการพยาบาล คนที่ 1 ร่ ว มเสวนาในประเด็ น มาตรการและแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงใน
สถานพยาบาล พร้อมทั้งร่วมเสนอมาตรการในการดาเนินการ อาทิ การทาให้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการลงโทษ
ผู้กระทาผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางพฤติกรรมและอารมณ์ การประกันชีวิตให้บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน รวมทั้งการผลักดันให้เกิดมาตรการในการเยียวยาที่ชัดเจนในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
ตามที่สภาการพยาบาลเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข
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คณะผู้บริหารสภาการพยาบาลร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9

ตามทีส่ านักพระราชวังออกแถลงการณ์ เมือ่ วันที่ 17เม.ย.62 เรือ่ ง สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดาเนิน
ไปประทับเพือ่ รับการถวายการรักษาพระอาการติดเชือ้ ของพระวัตถิ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในการนี้ สภาการพยาบาล นาโดย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารสภาการพยาบาล และนักวิชาการ
วิชาชีพการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทัว่ ประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย
แจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการ
ประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพือ่ เป็นมิง่ ขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ณ อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

สภาการพยาบาลร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สภาการพยาบาล นาโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ทีป่ รึกษาประจาสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
นักวิชาการ และเจ้าหน้าทีจ่ ากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธบี าเพ็ญกุศลถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนือ่ งในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม ซึง่ จัดโดยมูลนิธโิ รคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เพือ่ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล อาคารกัลยาณิวฒ
ั นา
โรงพยาบาลสงฆ์ เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา

ผู้แทนนายกสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาล
ในงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล
รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะผู้ น าองค์ ก รวิ ช าชี พ ตระหนั ก
ถึงความส าคัญของความพร้ อมและการสร้ างเสริ มความภาคภูมิใจในวิช าชีพให้ แก่บัณฑิตพยาบาลที่จะ
ก้ า วเข้ า สู่ ก ารท างานในวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ กิ จ กรรม
ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ ในการนี้ ไ ด้ ม อบหมายให้ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิ ง ห์ ประชาสั ม พั น ธ์ ส ภาการพยาบาล
เป็ น ผู้ แ ทนแสดงความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต พยาบาลและเป็ น วิ ท ยากรบรรยายในกิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ
ของสถาบั น การศึ กษาต่ า ง ๆ ดั ง นี้ วัน ที่ 2 พฤษภาคม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา วันที่ 13 พฤษภาคม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และวันที่ 14 พฤษภาคม
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล
ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล
ตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดี
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สงิ หา-พลตรี
หญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล พลตารวจตรีวนั ชาติ คาเครือคง รองผูบ้ ญั ชาการตารวจตระเวน
ชายแดน และนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติ
ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกบั บัณฑิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาล
เพื่ อพั ฒนาสุ ขภาพประชาชนในจั งหวั ดชายแดนตามรอยสมเด็จ ย่า รุ่ นที่ 3
จานวน 4 คน และรุน่ 4 จานวน 54 คน รวมทัง้ สิน้ 58 คน ซึง่ มูลนิธสิ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล
จัดขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตพยาบาลตามโครงการฯ เกิดความภาคภูมใิ จในวิชาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสูว่ ชิ าชีพ ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักถึงบทบาทของการเป็นพยาบาลวิชาชีพทีด่ ที จี่ ะกลับไปทางานในภูมลิ าเนาของตนเองต่อไป

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้ปจั ฉิมโอวาทแก่บณ
ั ฑิตพยาบาลตามโครงการดังกล่าว มีใจความสาคัญว่า
ในนามนายกสภาการพยาบาล เลขาธิการมูลนิธริ างวัลพระศรีนครินทราและประธานกรรมการอานวยการโครงการผลิตพยาบาลเพือ่ พัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ นี้ เมือ่ สาเร็จหลักสูตรแล้ว จะมีความจงรักภักดี
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธริ างวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนาความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านดูแลสุขภาพของประชาชน
มีความภาคภูมใิ จ รักในการพัฒนาชุมชนถิน่ กาเนิด พร้อมทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้บริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริง โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาล ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก อดีตผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรกั ษ์ ผูบ้ งั คับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ พร้อมด้วย คุณอุจนีย์ พรชัย
สุขศิริ หัวหน้ากลุม่ งานบรรจุแต่งตัง้ กระทรวงสาธารณสุข และ คุณพิมพ์บญุ ญา บุณยพิธ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กพ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การรายงานตัวและกระบวนการ การบรรจุขา้ ราชการ รวมทัง้ ประเมินผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทัง้ นีโ้ ครงการดังกล่าวได้เริม่ ดาเนินการเมือ่ ปี พ.ศ. 2555 โดยมูลนิธสิ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการทีใ่ น
แต่ละปีโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ซึง่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชนใน
ถิน่ ทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนกั เรียนสาเร็จการศึกษาจานวนมากแต่ขาดโอกาสในการศึกษาในระดับสูงขึน้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายในการเพิม่ การผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ พร้อมให้มกี ารบรรจุตาแหน่งพยาบาลเพือ่ ปฏิบตั งิ าน จึงเปิดโอกาสให้นกั เรียนทีม่ ศี กั ยภาพทีม่ ี
ภูมลิ าเนาอยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายแดนได้มโี อกาสศึกษาต่อเป็นผูช้ ว่ ยพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ เพือ่ ให้กลับมาปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ นเกิด ซึง่ จะช่วยให้ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนได้รบั บริการสุขภาพทีม่ คี ณุ ภาพจากบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ภาพบรรยากาศงานเพิม่ เติม: https://drive.google.com/drive/folders/1mZda25Xou960-qO_j6czs-z-dXUY7uVa?usp=sharing
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กรณีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด
สืบเนื่องจากการจับกุมพยาบาลขณะปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ ในการตรวจสุขภาพประจาปีพนักงานของ
บริษัทแห่งหนึ่ง โดยพยาบาลได้รับมอบหมายให้จัดเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
ผู้ รั บ ตรวจสุ ข ภาพ พยาบาลถู ก ตั้ ง ข้ อ หาว่ า แสดงตนเป็ น เทคนิ ค การแพทย์ ทั้ ง ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น เทคนิ ค การแพทย์
สภาการพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่พยาบาลเพื่อคุ้มครองวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ คดีสิ้นสุดลงแล้ว
โดยพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน ผู้จับกุมมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องพยาบาล เนื่องจากเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็น
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายของเทคนิคการแพทย์ก็เขียนเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า ถ้าเป็นการประกอบ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพตามเงื่อ นไขและข้อจากัดในการประกอบวิช าชีพของแต่ละวิชาชีพแล้ว ไม่ถือเป็ น
การก้าวล้าก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
แม้คดีจะสิ้นสุดลงแต่กระแสของความรุนแรงของคดียังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวเรื่องการขอความเป็นธรรม
ไปยังพนักงานอัยการเพื่ อขอให้รื้อคดีใหม่ โดยหยิบยกประเด็นว่ า สภาการพยาบาลมิไ ด้มีข้อ จากัด หรือเงื่อนไข
การประกอบวิชาชีพที่กาหนดให้พยาบาลสามารถจัดเก็บตัวอย่างเลือดได้ โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน มี ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า การจั ด เก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดพยาบาลต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ของเทคนิ ค การแพทย์
จากปัญหาข้างต้นสร้างการกระทบกระทั่งกันระหว่างพยาบาลและเทคนิคการแพทย์ ทั้งที่ข้อเท็จจริงการจัดเก็บ
ตัว อย่ างเลือ ดเพื่ อ ส่ ง ตรวจยั ง ห้ องปฏิ บั ติ ก ารเป็ น งานที่ พยาบาลในโรงพยาบาลภาครั ฐและเอกชนให้ บ ริก ารแก่
ผู้รับบริการนานนับร้อยปีแล้ว นับแต่มีบริการสาธารณสุขเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามิได้มีข้อสงสัย
ซึ่งกันและกันมาก่อนเลยว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการก้าวล้าก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งการเป็นผู้ตรวจ
วิเคราะห์ในโรงพยาบาลที่ห้องปฏิบัติการไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจาเป็นต้องรายงานแพทย์
เพื่ อ วางแผนการรั ก ษาในขณะนั้ น เช่ น การปั่ น Hematocrit การเจาะ Blood Gas ใน ICU เป็ น ต้ น
การปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนี้ ไม่เคยปรากฎว่าเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติงานพยาบาล และ
กรณีดังกล่าวเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการช่วยเหลือแพทย์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลฯ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์บังคับใช้และระบบสาธารณสุขก็ได้พัฒนาไปมากแล้ว
ประกอบกับห้องปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ก็มีจานวนเพียงพอที่จะเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ได้อย่างทั่วถึงแล้ว สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของนายกสภาพิเศษ จึงได้ออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด และเงื่ อ นไขการจั ด เก็ บ ตั ว อย่ างเลื อ ดและการตรวจวิ เคราะห์ (Point of Testing) ของพยาบาล
เพื่อทราบและถือปฏิบัติปรากฏตามข้อบังคับที่ได้ตีพิมพ์ในหน้า 7 ฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองวิชาชีพและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการของพยาบาล
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กิจกรรมสภาการพยาบาล
การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจาปี 2562

เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ ธ วั ช สุ น ทราจารย์ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ประจ ากระทรวงสาธารณสุ ข ให้ เ กี ย รติ
เป็ นประธานเปิ ดงานประชุม วิช าการเนื่ อ งในสั ป ดาห์ วัน พยาบาลสากล เรื่อ ง "พยาบาล เสี ยงแห่ งพลั ง สู่ สุ ขภาพดี ถ้ว นหน้ า
( Nurses - A Voice to Lead Health For All )” ซึ่งจัด ขึ้นระหว่างวั นที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ด์
ถนนรั ช ดา กรุ ง เทพมหานคร พร้ อ มทั้ง ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ผู้ มอบเกี ย รติบั ต รแก่ พยาบาลดี เด่ น สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริห ารดีเด่นด้านการสนับสนุนการดาเนินงาน
สร้างองค์กรปลอดบุห รี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสู บ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทยฯ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์
จัดการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจาปี 2562
เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์
ซึง่ มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
มูลนิธฯิ จัดการประชุมวิสามัญครัง้ ที่ 1/2562 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธฯิ และ
คณะกรรมการมูลนิธฯิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องฟอร์จนู แพธธินมั่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู
โดยในทีป่ ระชุมได้มีการสรุปผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา และติดตามการดาเนินโครงการผลิต
บุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ซึ่งโครงการ
ระยะที่ 1 เริ่ ม รั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกมาตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2555 จนถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2558
รวม 4 รุ่น ปัจจุบันสาเร็จการศึกษาแล้วทั้ง 4 รุ่น และได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2564 รวมอีก 6 รุ่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับนักศึกษา
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562 โดยประธานเห็นควรให้มีการติดตามการบรรจุการรับราชการของผู้ที่
สาเร็จการศึกษาไปแล้ว และกล่าวเพิ่มเติมในวาระการกาหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัล
จากการคัดเลือกพยาบาลที่ทาคุณประโยชน์แก่วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

กิจกรรมสภาการพยาบาล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสภาการพยาบาลจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการทีม่ ขี อ้ จากัด รุน่ ที่ 2”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นประธานเปิดการ
ประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติง าน เรื่อ ง “การพัฒ นาระบบและกลไกจริ ย ธรรมทางการพยาบาลภายใต้
สถานการณ์บ ริ การที่มีข้อจากัด รุ่นที่ 2” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การบริการ
พยาบาลปัจจุบันกับปัญหาจริยธรรม สาหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน
การปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล และเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบ
กลไกทางจริยธรรมขององค์กรการพยาบาล ซึ่งอาศัยความรู้ด้านจริยธรรม โดยมีหัวหน้าพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล
เข้าร่วมการประชุมจานวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562

สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเรือ่ ง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน
การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ครัง้ ที่ 1
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 4 มิ ถุ น ายน 2562 รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง
นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
เรื่ อ ง “จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ กั บ การถู ก ร้ อ งเรี ย น การปกป้ อ งและผดุ ง
ความเป็ น ธรรมแก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล ครั้ ง ที่ 1”
และบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “การผดุ ง ความเป็ น ธรรมแก่ ส มาชิ ก
สภาการพยาบาล” สาหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการ
ผดุง ความเป็นธรรมแก่ ส มาชิ กสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล

ได้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริ ยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้ การปกป้องและ
ผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
ตลอดจนสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางการน าความรู้ จ ากการถอดบทเรี ย น
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้กฎหมาย
และจริ ย ธรรมในการประกอบวิช าชี พ พยาบาลกั บ การเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ที่ ถู ก ร้ องเรี ย นโดยผู้ ใ ช้บ ริ ก าร ซึ่ ง มี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล

9

ดูงานสภาการพยาบาล
คณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
รศ.ดร.ทั ศ นา บุ ญ ทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.ศิ ริ อ ร สิ น ธุ อุ ป นายก
สภาการพยาบาล คนที่ 1 ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก School of
Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐ อเมริกา ตามการจัดโปรแกรมการศึกษา
ดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากสถาบัน
ดังกล่าวได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบ
ของพยาบาลในประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2562

สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ นาคณะผู้แทนเข้าศึกษาดูงาน
การดาเนินงานระบบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล

สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นาคณะผู้แทนเข้าศึกษาดูงานระบบศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล เพื่อนาไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอขึ้นทะเบีย นและรับ ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ของผู้ประกอบโรคศิลปะทั้ง 9 สาขาวิชาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์
เลขาธิการสภาการพยาบาล บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดาเนินงานของสภาการพยาบาล รวมทั้งการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริการสมาชิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับการดาเนินงานของการต่ออายุใบอนุญาตรวมทั้งระบบการดาเนินการ
ต่างๆ ของศูน ย์การศึกษาต่อเนื่องฯ พร้ อม นางนฤมล พิมพลีชัย นักวิชาการวิช าชีพฯ พาชมขั้นตอนการดาเนินงานของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องฯ ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล
คณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ น าคณะนั ก ศึ ก ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
อังคณา สริยาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อ
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้ง
การสอบเพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ พร้อมนาคณะนักศึกษา
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการพยาบาล
ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
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สมาชิกถามมา... ...สภาตอบ

Q : ขอทราบ Job Description ของผู้ ช่ วยพยาบาลลงในจดหมายข่ า วสภาการพยาบาลด้ ว ย
อยากทราบว่า ทาอะไรได้บ้างที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล
A : สภาการพยาบาลได้ออกนโยบายเกี่ยวกับกาลังคนในทีมการพยาบาล โดยได้กาหนดขอบเขตของ
การพยาบาล องค์ประกอบของทีมพยาบาล การกาหนดความหมายและขอบเขตหน้าที่ของทีมการพยาบาล
แต่ล ะประเภท ได้แก่ พนักงานให้ การดู แล ผู้ ช่ว ยพยาบาล พยาบาลวิ ชาชีพ พยาบาลวิช าชี พเฉพาะทาง
พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ
เวชปฏิบั ติชุม ชน พยาบาลวิช าชี พผู้เชี่ยวชาญการผดุ งครรภ์ พยาบาลวิช าชี พผู้เ ชี่ยวชาญการให้ ยาระงั บ
ความรู้สึก ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล และได้กาหนดเรื่องการเลือกมอบหมายงานบางอย่างโดย
พยาบาลวิชาชีพให้กับผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานให้การดูแล ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควร
จดหมายข่าวสภาการพยาบาลได้ตพี ิมพ์นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับกาลังคนในทีมพยาบาล
ลงในจดหมายข่าว ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 และปีท่ี 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
2558 และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล สามารถเข้าไปดูได้ที่...
https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/003(1).pdf
สแกนเพื่ออ่านประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับกาลังคนในทีมการพยาบาล
และสาหรับประกาศฉบับอื่น ๆ ของสภาการพยาบาล ท่านสมาชิกสามารถสืบค้นได้ที่... www.tnmc.or.th/news/124

ดูงานสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศออสเตรเลีย
และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Faculty of Health, Deakin University
ประเทศออสเตรเลีย และ The University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวนทั้งสิ้น
20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานให้แก่อาจารย์และนักศึกษาต่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ โดยได้
รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
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ชื่อ:
ตาแหน่ง:
ปฏิบัติงาน:

นางสาวพลอยนภัส เหล่าศรีพร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

ในวันที่เกิดเหตุ ขณะที่นางสาวพลอยนภัส ขับรถกลับบ้านหลังจากรับประทานอาหาร
กลางวันกับเพื่อน ได้พบเห็นเหตุการณ์หญิงสาววัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสู ง
ฝั่งตรงกันข้ามอีกด้านหนึ่งของถนน แล้วรถเสียหลักล้มลงข้างทาง นางสาวพลอยนภัสจึงตัดสินใจ
เลี้ ย วรถกลั บ มาดูผู้ ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุพบว่า มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครซึ่งเป็นวิ น
มอเตอร์ไซค์ในละแวกนั้น กาลังช่วยเหลืออยู่ จึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยประเมิน
สภาพและอาการทั่วไปของผู้บาดเจ็บ พบว่ารู้สึกตัวดี มีบาดแผลถลอกตามร่างกายแขน 2 ข้าง
แขนขาขยับได้ ไม่มีกระดูกแตกหัก มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปากบน ล่าง และใต้คาง ได้ทา
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทาความสะอาดบาดแผล ห้ามเลือด รวมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษา
ของผู้ป่วย และรอจนทีมรถมูลนิธิมารับผู้บาดเจ็บนาส่งโรงพยาบาลต่อไป

ความรู้สึกของนางสาวพลอยนภัส เหล่าศรีพร หลังจากที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ:
“ขึ้นชื่อว่าได้เป็นพยาบาลแล้ว... ไม่ว่าอยู่แห่งใดบนโลกนี้
เราต่างก็มีหัวใจดวงเดียวกัน... นั่นคือ...หัวใจของความเป็นพยาบาล”
ในวันนั้นสิ่งที่ทาให้ตัดสินใจย้อนกลับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะคิดว่าเราเป็นพยาบาล เราเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่
จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ เราต้องช่วย ด้วยจิตสานึกของความเป็นพยาบาล ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่แห่งใดบนโลกใบนี้ เราก็ยังคงมี
หัวใจของความเป็นพยาบาล ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ตาม หรือคิดอีกทางหนึ่ง ถ้าเราไม่ลงไป
ช่วย ก็อาจจะมีคนอื่นที่ประสบเห็นเหตุการณ์ลงไปช่วยก็ได้ แต่บุคคลเหล่านั้นไม่มีความรู้ในวิชาชีพดีเท่าเราซึ่งเป็นพยาบาล แล้วเขา
จะให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ดีเท่าเราได้อย่างไร มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะขับรถมาในจังหวะที่เห็นเหตุการณ์ที่น้อ ง
คนนั้นได้รับอุบัติเหตุพอดี ดังนั้นต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของเราที่ได้มีโอกาสได้ใช้วิชาชีพทาประโยชน์ให้แก่ผู้คนในที่สาธารณะ
ไม่เฉพาะภายในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

เดือนตุลาคม 2561
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม
1. ดร.จงกลนี จัน ทรศิ ริ และนางจรรยาวั ฒ น์ ทับ จั นทร์ กรรมการ
สภาการพยาบาลเป็นผูแ้ ทนสภาการพยาบาล ในการนาเสนอข้อมูลสถานการณ์
บ้านพักของพยาบาลวิชาชีพแก่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) :ซึง่ ปัญหาดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ความปลอดภัย
และการตัดสินใจทางานในระบบราชการของบุคลากรสาธารณสุข มติทปี่ ระชุมเสนอ
ให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญเรือ่ งทีพ่ กั ของบุคลากรสาธารณสุขมากขึน้
โดยเฉพาะแพทย์ใช้ทนุ 3 ปีแรก และพยาบาล 5 ปีแรก ส่วนการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนนี้ สนช. ได้ขอให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจัดทารายละเอียดถึงความจาเป็นในการให้
สวัสดิการแก่บคุ ลากร และนามาเสนอเพือ่ หาทางในการจัดสรรงบประมาณแก้ปญั หา
ระยะยาวต่อไป
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม
1. รศ. พรจันทร์ สุวรรณชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก ครัง้ ที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
2. ผศ. อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
ระบบจั ด การสารสนเทศ เรื่อ ง ข้ อ ตกลง MI MIS ร่ว มกับ ที่ ปรึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
3. นางสาววาณีรตั น์ รุง่ เกียรติกลุ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ
กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผดิ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพณห้องประชุมดร.วรรณวิไลจันทราภา
วันพุธที่ 3 ตุลาคม
1. รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานฯ พิจารณา
เรือ่ ง Themeของการประชุม และพิจารณาเรือ่ ง ร่างกาหนดการพิธมี อบวุฒบิ ตั ร
และหนังสืออนุมตั ิ โดยกาหนดการประชุมวิชาการเนือ่ งในวันพยาบาลแห่งชาติ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องราชนครินทร์ ชัน้ 4
สภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพฤหัสที่ 4 ตุลาคม
1. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
สภาการพยาบาล เพือ่ รับทราบการดาเนินงานสภาการพยาบาล และนามติใน
ประเด็นสาคัญไปนาเสนอจัดทาวาระการประชุมกรรมการสภาการพยาบาลต่อไป
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม
1. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม
1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดพิธพี ระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาบทบาทพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพฯ ตามทีส่ านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนทุนให้กบั สภาการพยาบาลเพือ่ ดาเนินการ
กับประธานพยาบาล และผูบ้ ริหารการพยาบาลเขตสุขภาพทัง้ 13 เขต เพือ่ ร่วม
ด าเนินการในการค้นหาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพในเขตสุขภาพต่างๆ
ณ ห้องประชุม รศ. ลออ หุตางกูร
3. ผศ.ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เป็นประธานการประชุมการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ร่วมกับ
มูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
4. รศ.ดร. ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานการประชุมคณะทางานเกีย่ วกับการพัฒนา
ระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ครัง้ ที่ 7/2561 เพือ่ จัดทาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
5. นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
ข้อกฎหมายฯ เพือ่ พิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยผูด้ าเนินการสถานพยาบาล
ตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ......
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลจะเข้าร่วมชีแ้ จง
รายละเอียดในขั้นตอนการตรวจพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ณ ห้องประชุม ดร.อุดม สุภาไตร
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลีย่ น
ระดับปริญญาโท จาก Semarang Health Polytechnic สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยีย่ มชม
และศึกษาดูงาน สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ให้การต้อนรับและ
เป็นวิทยากรบรรยายณห้องประชุมดร.วจิ ติ รศรีสพุ รรณ
2. นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายพิธกี ารในการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องประชุม รศ.ละออ หุตางกูร
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานักศึกษาพยาบาลเข้า
ศึกษาดูงานและเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยมี
รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม
1. รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 3/2561 ณห้องประชุมดร.วจิ ติ รศรีสพุ รรณ
....อ่านต่อหน้า 14
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วันพุธที่ 10 ตุลาคม (ต่อ)
2. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
คณะทางานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ครัง้ ที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
3. อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล
โดยมี นางนฤมล พิมพลีชยั และนางสาวจนัญญา นฤตย์ศาสตร์ นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล
สภาการพยาบาลให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายณห้องประชุมราชนครินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม
1. นางนวลขนิษฐ์ ลิขติ ลือชา เป็นประธานในการประชุมคณะท างานฝ่ายสถานทีแ่ ละ
โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติณห้องประชุมรศ.ละออหุตางกูร
2. รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล ครัง้ ที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลฯ
3. น.อ.หญิง อนงค์นชุ ภูยานนท์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
จริยธรรม ชุดที่ 4 ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
1. รศ.ดร.ทศั นา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธบี าเพ็ญกุศล วันคล้าย
วันสวรรคต 13 ตุลาคม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพือ่ น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ โดยมีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จากสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาล สถานศึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมงานณอาคารนครินทรศรีสภาการพยาบาล
2. นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล และรศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา เป็นผูแ้ ทน
สภาการพยาบาลเข้าร่วมชีแ้ จงรายละเอียดในขัน้ ตอนการตรวจพิจารณา (ร่าง)
กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะ
การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ...... ณ ห้องประชุมเดือน บุนนาค
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ครัง้ ที่ 81-9/2561 โดยมีนายทัศไนย ไชยแขวง
อุปนายกสภาทนายความเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมดร.ทศั นาบุญทอง
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม
1. ดร.จุรวี รรณ มณีแสง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ชุดที่ 7 ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม
1. รศ.อรพินธ์ เจริญผล เป็นประธานในการประชุมฝ่ายลงทะเบียน ในการจัดงาน
วันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก ครัง้ ที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
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3. รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นผู้แทน
สภาการพยาบาลร่วมงานฌาปนกิจ นางสาวสุดารัตน์ เชือ่ มาก พยาบาลวิชาชีพ ซึง่
เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุในระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีน่ าส่งผูป้ ว่ ย ณ วัดบ้านมะขามเจรอะ
อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ และมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือเบือ้ งต้น
แก่สมาชิกสภาการพยาบาลทีป่ ระสบภัยจากการปฏิบตั งิ านให้แก่ครอบครัว จานวน
100,000.00 บาท พร้อมกันนีไ้ ด้เข้าเยีย่ ม นางจรวยพร ปาประโคน พยาบาลวิชาชีพ
ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุในครัง้ นีด้ ว้ ย
วันพุธที่ 17 ตุลาคม
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธริ างวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดาเนิน
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Emeritus Dr. Afaf I. MELEIS) และทรง
พระราชทานเลี้ยงน้ าชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมีองคมนตรี
คณะรัฐมนตรี ทูตานุทตู จากประเทศต่าง ๆ และผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ร่วมพิธี ณ พระทีน่ งั่ มูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม
1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการเปิด
การประชุมวิชาการเนือ่ งในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจาปี 2561 เรือ่ ง “พลิกวิกฤติ
การพยาบาลเพื่อการปฏิรปู ระบบสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม
และให้เกียรติมอบวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั บิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 แก่........ ณ ห้องราช
นครินทร์ สภาการพยาบาล
2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุม
International Committee for the selection of The Princess Srinagarindra
Award 2018 ณ ห้องประชุม คุณอุดม สุภาไตร
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม
1. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานในการ
ปฐมนิเทศผูป้ ระสานงานสอบความรู้ ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม
1. สภาการพยาบาล มูลนิธริ างวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดพิธวี างพานพุม่
ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนือ่ งในวันพยาบาล
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561 โดยได้รบั เกียรติจาก นายแพทย์กติ ติศกั ดิ์ กลับดี
ผู้ แ ทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข และสภานายกพิ เ ศษแห่ ง
สภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล ประธานอ านวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ และ
รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผูอ้ านวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ผูบ้ ริหาร
กระทรวง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐและ
....อ่านต่อหน้า 15
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมถวายราชสักการะ
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบท
ทีห่ า่ งไกล ณ พระราชานุสาวรียส์ มเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนกประทับคูส่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวง
สาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม
1. ประชุมคณะทางานจัดทาโครงการบทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแล
ผูส้ งู อายุฯ และโครงการสังเกตองค์ความรูจ้ ากผูจ้ ดั การดูแลผูส้ งู อายุทปี่ ระสบ
ความส าเร็จ ร่วมกับผูจ้ ดั การสถานบริบาลผูส้ งู อายุภาคเอกชน ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร
วันพุธที่ 24 ตุลาคม
1. รศ.ดร.สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธาน ในการประชุมร่วมคณะทางาน
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ของสภาการพยาบาล อนุกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ในประเด็นร่าง
นโยบายสาธารณะ “การสร้างสุขภาวะทีบ่ า้ นสูก่ ารสร้างรากฐานทีม่ นั่ คงของ
สังคมไทย” ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. พลเรือตรีหญิง ดร. อนงค์นุช ภูยานนท์ เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการจริยธรรม ชุดที่ 4 ณ ห้องประชุม ดร.วรรณวิไล จันทราภา
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ เป็นประธานในการประชุมคณะทางาน
เพือ่ พัฒนาพยาบาลจักษุตามนโยบายจักษุยงั่ ยืน เพือ่ พัฒนาพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านใน
ระบบสุขภาพสาขาจักษุ ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม
1. ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
คณะทางานบูรณาการฐานข้อมูลสมาชิกและการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ครัง้ ที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
2. ผศ.กัลยา นาคเพ็ชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทาหนังสือ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสาหรับพยาบาล ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
3. รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร เป็นประธานในการประชุมคณะผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563
ครัง้ ที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
4. นางประภัสสร พงศ์พนั ธุว์ ศิ าล เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อกฎหมาย ครัง้ ที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม
1. ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล, ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ และ
นางประภัสสร พงศ์พนั ธุว์ ศิ าล ในฐานะผูแ้ ทนสภาการพยาบาล ได้เข้าร่วมชีแ้ จงต่อ
ร่างกฎกระทรวง เรือ่ ง ผูแ้ ทนสภาการพยาบาลเข้าชีแ้ จงร่างกฎกระทรวงกาหนด
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการจัดการศึกษาอบรม หรือการวิจยั ทางการแพทย์
และการสาธารณสุข ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ณสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. รศ.สุปาณี เสนาดิสยั เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
การขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565
ครัง้ ที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ เป็นประธานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวน
กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ถกู กล่าวหาว่าประพฤติผดิ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ดร. วรรณวิไล จันทราภา
4. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการก ากับนโยบายสภาการพยาบาล ครัง้ ที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม
คุณอุดม สุภาไตร
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม
1. ประชุมคณะทางานโครงการพยาบาลผูจ้ ดั การระบบสุขภาพ กรณีการดูแล
ระยะยาวในผูส้ งู อายุ ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร
3. รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานในการประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ครัง้ ที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ดร. วิเชียร ทวีลาภ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม
1. รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานในการประชุมคณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์
ขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการต่าง ๆ
ครัง้ ที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ
2. ประชุมภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ครัง้ ที่ 4 /2561 โดยมีผแู้ ทนแพทยสภา
สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ าบัด
สัตวแพทยสภา สภาเภสัชกรรม ร่วมประชุมและพิจารณาประเด็นทางวิชาชีพที่
สาคัญร่วมกัน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
วันพุธที่ 31 ตุลาคม
1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 9/2561
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
2. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุม
พยาบาลศาสตร์ศกึ ษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ดร.วิจติ ร ศรีสพุ รรณ
3. รศ.ดร.ศิรอิ ร สินธุ เป็นประธานในการประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาล และสมรรถนะ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล

15

สภาการพยาบาล
1. เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล
2. เพือ่ เป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความรู ้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก
3. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่ างมวลสมาชิก
ทุก 2 เดือน ปี ละ 6 ฉบับ ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน
กรกฎาคม - สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม
1. อภินนั ทนาการให้แก่ สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่ าน ที่มีบตั รประจาตัวที่ไม่ หมดอายุ
2. เผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานที่มีสมาชิกปฏิบตั ิงานทัว่ ประเทศ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นางประภัสสร พงษ์พนั ธุ์พศิ าล นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะวีระ
นางอภิญญา วัฒนธงชัย นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวฒ
ั นา นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว
สภาการพยาบาล
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์
200,000 ฉบับ

วัตถุประสงค์

กาหนดออก
การเผยแพร่
บรรณาธิการ
ผูจ้ ดั การ
บรรณาธิการผูช้ ่วย
ผูพ้ มิ พ์ - ผูโ้ ฆษณา
กองบรรณาธิการ
เจ้าของ
พิมพ์ท่ี
จานวนพิมพ์

Thailand Nursing and Midwifery Council

สานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี (ในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข) ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 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
Tel. 0

กรุณานาส่ง
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