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ร่วมเฉลมิฉลอง 2020 ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์สากล 

พยาบาล: เสียงแห่งพลงั น าการพยาบาลสู่สุขภาพดทีั่วโลก 

 

     แอนเนทท ์ เคนนาด้ี (Annette Kennedy) นายกสภาพยาบาลระหวา่งประเทศ   ไดก้ล่าวถึงค าขวญั                     

วนัพยาบาลสากลท่ีเนน้ถึงพลงัพยาบาลในการน าสุขภาพดีแก่คนทัว่โลก โดยใหค้วามส าคญักบัเร่ืองราวท่ีพยาบาล

แต่ละคนจากทัว่โลกกวา่ 20 ลา้นคนมีต่อวชิาชีพการพยาบาล ความรู้สึกของพยาบาลเหล่าน้ี ต่างมีความหวงัความ

กลา้หาญ   ความช่ืนชมยนิดี   รวมทั้งความส้ินหวงั ความเจบ็ปวด และความทุกขย์าก ตอ้งเผชิญต่อชีวติและความ

ตาย   พยาบาลมีประสบการณ์ท่ีนบัวา่เป็นความดีอยา่งไม่ตอ้งสงสัยคือ การท่ีพยาบาลไดย้นิเสียงร้องคร้ังแรกของ

ทารกเกิดใหม่  เสียงแห่งชีวติใหม่…และเป็นพยานกบัลมหายใจเฮือกสุดทา้ยของผูป่้วยท่ีตอ้งจากโลกน้ีไป                         

มนัเป็นช่วงเวลาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของชีวิตมากท่ีสุดและเป็นช่วงเวลาแห่งความหายนะมากท่ีสุดจากความ

ตาย พยาบาลใหบ้ริการแก่มวลมนุษยชาติ และโดยการท างานของพวกเขาไดน้ ามาซ่ึงการป้องกนัโรค สร้างเสริม

สุขภาพ และสุขภาวะท่ีดี ของปัจเจกบุคคล ชุมชน และประชาชาติ  

 ทัว่โลก ผูค้นมกัจะรู้จกัพยาบาลในฐานะนกัวชิาชีพท่ีซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมีความ

เช่ือถือไวว้างใจพยาบาล และยอมรับในการดูแลของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม ความเขา้ใจในการพยาบาลของ

ประชาชนก็ยงัมีความแตกต่างกนัอยา่งกวา้งขวาง และบางคนอาจเห็นภาพท่ีมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

ภาพลกัษณ์ของพยาบาลในฐานะ นางฟ้าแห่งความปราณี เป็นภาพปกติท่ีเกิดข้ึนไดท้ัว่ๆไป และคลา้ยคลึงกนัในแต่

ละแห่ง แต่ก็มีการส่งผา่นระบบวธีิคิดแบบอนุรักษใ์นลกัษณะเฉพาะของเพศภาวะ ความเป็นชาย-หญิง รวมทั้ง

ความคิดแบบดั้งเดิม ลา้สมยัท่ีวา่พยาบาลเป็นคนรับใชข้องแพทย ์ ซ่ึงความคิดแบบน้ียงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง   ใน

ความเป็นจริงพบวา่มีคนไม่มากนกัท่ีเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีท่ีกวา้งขวางมากข้ึนของพยาบาลยคุใหม่ และท า

ใหค้นเหล่านั้นไม่ช่ืนชมคุณค่าท่ีโดดเด่นของพยาบาลท่ีมีต่อมนุษยทุ์กคนในโลกใบน้ีอยา่งแทจ้ริง  

            สภาพยาบาลระหวา่งประเทศ (International  Council  of  Nurses: ICN) เช่ือวา่เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ ท่ี

จะตอ้งแสดงให้โลกประจกัษแ์ลว้วา่พยาบาลคือใคร  และเขาไดท้  าอะไรบา้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปีน้ีซ่ึงไดรั้บการ 

 

บทน า 
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ยกยอ่งใหเ้ป็นปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภส์ากล   สภาพยาบาลระหวา่งประเทศ ตอ้งการใหเ้สียงของพยาบาล

ไดรั้บการไดย้นิจากคนทัว่โลก โดยการเผยแพร่ค าพดูท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพท่ียิง่ใหญ่น้ีวา่วชิาชีพการพยาบาลไดอุ้ทิศ

ต่อการมีสุขภาวะของโลกอยา่งไร ทั้งในฐานะของผูดู้แล  ผูเ้ยยีวยา  ผูส้อนความรู้  ผูน้  า และผูพ้ิทกัษสิ์ทธ์ิ พยาบาล

เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของการใหบ้ริการท่ีปลอดภยั สามารถเขา้ถึงไดง่้าย  และเป็นการดูแลท่ีไม่แพงสามารถจ่ายได ้ 

                   นายกสภาพยาบาลระหวา่งประเทศ  เนน้วา่การรายงานเก่ียวกบัวนัพยาบาลสากลในปีน้ี   พวกเราจะ

เป็นเสียงท่ีแทจ้ริงของพยาบาลจากทัว่โลกในการใหค้นทั้งโลกหนัมาชายตามองวชิาชีพท่ีส าคญั  น่าพิศวง มีความ

เป็นเลิศและทนัสมยั   

 

 

 

 

   

สภาพยาบาลระหว่างประเทศ : ความเป็นปึกแผ่น และเอกภาพของวชิาชีพตั้งแต่อดีตกาล …. 

              การก่อตั้งสภาพยาบาลระหวา่งประเทศท่ีปรากฏข้ึนในขณะนั้นยงัเป็นยคุท่ีใชโ้ทรศพัทท่ี์พึ่งคิดคน้ข้ึนและ

รูปแบบการคมนาคมระหวา่งประเทศยงัคงใชก้ารเดินเรือทางทะเลท่ีทรหดยาวนานเป็นหลกั นอกเหนือจากน้ี 

ความทา้ทาย และปัญหานานบัประการจากการส่ือสาร และระยะทางท่ีห่างไกลกนั สภาพยาบาลระหวา่งประเทศ

ไดน้ าพยาบาลจากทัว่ทุกมุมโลกมารวมกนัในชุมชนระดบัโลกน้ี แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆท่ามกลางความ

ขดัแยง้ในโลกท่ียิง่ใหญ่ สภาพยาบาลระหวา่งประเทศก็ยงัคงจดัใหมี้การประชุมพบปะกนัของพยาบาลในชุมชน

ระดบัโลกน้ีอยา่งต่อเน่ือง  

 ในช่วงครบรอบ 100 ปีของสภาพยาบาลระหวา่งประเทศใน  ปี ค.ศ.1999 ไลนอจซ์ (Lynaugh) และบรูซ 

(Brush) ไดใ้หมุ้มมองของพวกเขาในการเดินทางในคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี  20  ในรูปแบบท่ีทนัสมยั     ดงัน้ี

“นอกเหนือจากสงครามและความสับสนวุน่วาย ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งการปะทะกนัทางเช้ือชาติและ

ศาสนา สภาพยาบาลระหวา่งประเทศ ไดด้ าเนินงานร่วมกนัมาเป็นระยะเวลา 100 ปีโดยท าหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็น 

“กาวชนิดพิเศษ” ผสมผสานกบัการอุทิศตนของพยาบาลทั้งหลายท่ีประกอบไปดว้ยมิตรภาพ การช่วยเหลือ

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั   ความมุ่งมัน่ และความกระตือรือร้น ทุกวนัน้ีสภาพยาบาลระหวา่งประเทศยงัคงเจริญ

งอกงาม เป็นผูน้ า และผูแ้ทนของพยาบาลจากทัว่ทุกมุมโลก” 

 นีนา เกจน์ (Nina Gage)นายกสภาพยาบาลระหว่างประเทศ, ค.ศ. 1925 กล่าวว่า                                           

“ หากเราพยาบาลทีจ่ะเป็นผู้ท างานแก่ผู้คนบนโลกใบนี ้เราต้องเข้าใจว่า... การให้บริการแก่สังคมน้ันไม่มี

พรมแดนของประเทศ แต่เป็นการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของประชาชนทีเ่หมือนกนัทัว่โลก 

คอื สุขภาพทีด่ีของจิตใจ ร่างกายและจิตวญิญาณ ” 
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   สภาพยาบาลระหวา่งประเทศ ไดก่้อตั้งและด ารงอยูก่่อนแลว้ถึง 50 ปี   ก่อนการก่อตั้งสหประชาชาติ 

(United Nations) และองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) ซ่ึงฉายแววใหอ้งคก์รเหล่าน้ีเห็นในส่ิงท่ี

เขาจะสามารถประสบความส าเร็จได ้ นอกเหนือจากความแตกต่างท่ีมากมายมหาศาล  ความสับสนวุน่วาย หรือ

การปะทะกนัภายในประเทศและระหวา่งประเทศต่างๆ วิชาชีพพยาบาลก็ยงัคงท างานดว้ยกนัอยา่งสม ่าเสมอ                

ยนืหยดัไปดว้ยกนัและมาพบกนั  แสดงพลงัความสามคัคี  เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ในการน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง

เพื่อสุขภาพท่ีดีข้ึนของโลกน้ี     สภาพยาบาลระหวา่งประเทศไดจ้ดัใหมี้การพฒันาวชิาชีพโดยใชภ้าวะผูน้ าและ

ความร่วมมือกนั โดยการเขา้ไปแทรกแซงและมีอิทธิพลต่อการวางนโยบายสุขภาพและแผนพฒันาสุขภาพของ

โลก มีการจดัท าหลกัเกณฑ ์แนวทางปฏิบติัและการแถลงนโยบายท่ีแสดงจุดยนืของวชิาชีพและยงัเขา้ไปมีอิทธิพล

ต่อภาวะผูน้ าทางการพยาบาลและการจดัใหมี้โอกาสมากมายในการเรียนรู้  การสนทนา  เปิดเผยใหเ้ห็นถึง

ความส าเร็จสูงสุดในการบรรลุถึงมาตรฐานการดูแลสุขภาพท่ีเป็นจริงในหลายพื้นท่ี ตลอดจนมองการณ์ไกลไปยงั

ส่ิงส าคญัอ่ืนๆอีกดว้ย 

การเดินทางสู่อนาคต... 

  นายกสภาพยาบาลระหวา่งประเทศกล่าววา่ ในปี ค.ศ.2017 ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเลือกให้เป็นนายกของ ICN 

ขา้พเจา้เลือกค าวา่ “รวมพลงักนั(Together)”  เป็นค าคมของนายกท่ีตอ้งจบัตามอง (Presidential  Watchword) 

ต่อไป   และนบัวา่เป็นค าคม (Watchword) ท่ีเหมาะสมมากกวา่ค าใดๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีความแตกแยก

อยา่งมากมาย ค าวา่ “รวมพลงักนั” จึงเป็นสัญลกัษณ์ของศกัยภาพรวม (Collective Potential)  และความตั้งใจร่วม

ของชุมชนพยาบาลแห่งโลกน้ีในการพฒันาสุขภาพและสุขภาวะของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติหรืออะไรก็

แลว้แต่ท่ีเขามีความจงรักภกัดี 

 สมชัชาอนามยัโลก (World Health Assembly)  ไดมี้การแต่งตั้งใหปี้ ค.ศ.2020  เป็นปีแห่งพยาบาลและ 

ผดุงครรภส์ากล ซ่ึงนบัวา่เป็นโอกาสท่ีน่าต่ืนเตน้ในการส่งเสริมการพยาบาลทัว่โลกน้ี ในท่ีสุดพวกเราวชิาชีพ

พยาบาล ก็ไดมี้ความโดดเด่นในระดบัโลก และเราตอ้งการใหน้กัวชิาชีพสุขภาพอ่ืนๆ นกัการเมือง ผูก้  าหนด

นโยบาย ผูรั้บผิดชอบในระบบสุขภาพและประชาชนไดร่้วมเฉลิมฉลองในวาระส าคญัน้ี ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ และ

ไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัวชิาชีพการพยาบาล ปี ค.ศ.2020 ไดเ้พิ่งเร่ิมตน้ในการให้โอกาสท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่ง

ชดัแจง้ในเอกลกัษณ์ของวชิาชีพสุขภาพกลุ่มใหญ่ท่ีสุดบนโลกใบน้ี ในปีน้ีจะเป็นตวักระตุน้ใหมี้การมองวชิาชีพ

ในทศันะใหม่ๆแบบกา้วกระโดด  ดงันั้นในอนาคต พยาบาลจะถูกมองเห็นถึงการอุทิศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีพวกเรา

ไดน้ ามาซ่ึงความมีสุขภาวะท่ีดีของมนุษยทุ์กคนในโลกน้ี 
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                            ในปี ค.ศ.2020 เป็นโอกาสท่ีพยาบาลจะไดอ้ธิบายใหส้ังคมรับรู้วา่พยาบาลคือใคร และเราท าอะไรบา้ง 

เพื่อท่ีจะลบลา้งความเช่ือผดิๆเก่ียวกบัพยาบาลและเพื่อท่ีจะสนบัสนุนใหมี้การลงทุนกบัวชิาชีพพยาบาลไดม้ากข้ึน

ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการริเร่ิมวชิาชีพพยาบาลนั้น ท าใหเ้ราเรียนรู้มากข้ึนวา่ ผูก่้อตั้งวิชาชีพการพยาบาลสมยัใหม่

นั้นไดท้  าใหว้ชิาชีพพยาบาลโดดเด่นจากวชิาชีพสุขภาพอ่ืนอยา่งไร มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัอะไรบา้ง เม่ือเราร่วม

เฉลิมฉลองวนัครบรอบ 200 ปี วนัเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และครบรอบ 120 ปีของการก่อตั้งสภาพยาบาล

ระหวา่งประเทศ เราจะมองไปท่ีผลกระทบของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล, เอดเทิล กอร์ดอน   เฟนวคิ และผูร่้วมก่อตั้ง

สภาพยาบาลระหวา่งประเทศท่านอ่ืนๆ ต่อการสร้างพยาบาลวชิาชีพสมยัใหม่ ดว้ยความศรัทธา ความไวว้างใจ 

และหลกัฐานในการดูแลโดยยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  ตลอดจนการใชส้ถิติและภาวะผูน้ าของท่านเหล่าน้ี 

    ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นช่วงเวลาท่ีพยาบาลไดป้ระจกัษถึ์งความแบ่งแยกคร้ังยิง่ใหญ่ และความ

ทุกขย์ากของโลกใบน้ีอยา่งไม่เคยเห็นท่ีใดมาก่อน วชิาชีพพยาบาลก็ยงัคงใหก้ารดูแลอยา่งมีความหวงั ท่ามกลาง

สงครามและหลงัสงคราม  เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อการอุทิศชีวติของพยาบาลในการปกป้องสุขภาพของประชาชน 

ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา  นายแฮร์ร่ี ทรูแมน (Harry  Truman)ไดมี้สารถึงนายก ICN เอฟฟี  เทเลอร์ 

(Effie Taylor) วา่ “เหล่าพยาบาลทั้งหลายไดท้  างานอยา่งไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยากในการรับใชช้าติระหวา่ง

สงคราม  โดยใหก้ารดูแลผูบ้าดเจบ็พิการ พวกเขาไดร่้วมทุกขใ์นภาวะยากล าบาก ระหวา่งการต่อสู้ภยัสงคราม โดย

ไม่เคยเรียกร้องขอรางวลัใดๆ  นอกจากความรู้ท่ีพวกเขาตอ้งใชเ้พื่ออุทิศในการช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นมีชีวติรอด ทุก

วนัน้ีความตอ้งการของพวกเขาก็ไม่ไดน้อ้ยไปกวา่ช่วงหลายปีในสงคราม  ร่างกายและจิตใจของผูค้นมากมายท่ี

แตกสลายในช่วงสงคราม นบัเป็นการท าลายลา้งท่ีมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ ซ่ึงผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บการดูแลให้

กลบัมามีสุขภาพดีอีกคร้ัง ” 

 ประธานาธิบดีทรูแมน ยอมรับวา่ภายหลงัสงครามยงัตอ้งมีการด้ินรน ต่อสู้อยา่งต่อเน่ืองกบัปัญหาสุขภาพ

และสุขภาวะต่อไปอีกหลายชัว่อายคุน        ท่านไดเ้รียกร้องใหมี้การด าเนินการซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเราก าลงั

ด าเนินการในปัจจุบนัดงัเช่นในอดีตท่ีผา่นมา   ซ่ึงสามารถท่ีจะอธิบายในวลีท่ีวา่  “การพยาบาลสู่สุขภาพดีทัว่

โลก”   ในฐานะท่ีพยาบาลเป็นบุคลากรวชิาชีพท่ีอยูด่่านหนา้กลุ่มใหญ่ท่ีสุด  ในการดูแลเพื่อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการดา้นสุขภาพแก่ปัจเจกบุคคล และชุมชน พยาบาลมีเร่ืองราวท่ีมีพลงัมากมายท่ีจะเล่าใหฟั้งเพื่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  การดูแลช่วยเหลือ และเสริมพลงัอ านาจแก่อตัราก าลงัคนดา้นการพยาบาลจะเป็นทางออกท่ีมี 

 

การพยาบาลคอือะไร? 
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ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาดา้นผลลพัทข์องการดูแลสุขภาพใหดี้ข้ึน การพยาบาลเป็นศูนยก์ลางของการเพิ่ม

ขีดความสามารถของระบบสุขภาพในทุกประเทศทัว่โลกใหส้ามารถบรรลุถึงคุณภาพท่ีดีของบริการดา้นสุขภาพ 

สามารถเขา้ถึงบริการดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่แพงและสามารถจะจ่ายได ้ การดูแลท่ีใชเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์และความ

ใกลชิ้ดผูป่้วยนบัวา่พวกเราไดน้ าการพยาบาลสู่สุขภาพดีทัว่โลกนัน่เอง    ปี ค.ศ.2020 คือช่วงเวลาส าคญัของการ

พยาบาล  เป็นโอกาสท่ีจะแสดงใหผู้ก้  าหนดนโยบาย  นกัวชิาชีพสุขภาพอ่ืนๆ และสังคมไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน

เก่ียวกบัการอุทิศงานท่ียิง่ใหญ่ของพยาบาลต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาวะ บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

วชิาชีพท่ีส าคญัน้ีและจะไดร่้วมกนัลบลา้งความเช่ือผดิๆ และรูปแบบความคิดเดิมๆท่ีเป็นแรงเสียดทานต่อวชิาชีพ

พยาบาลท่ีเกิดข้ึนอยา่งซ ้ าซากใหแ้ตกหกัไป  ดงันั้น น่ีเป็นช่วงเวลาของพวกเรา ขอใหพ้วกเราไดร่้วมกนัฉวยเวลา

เหล่าน้ีไวเ้พื่อไมเ่พียงแต่คิดเก่ียวกบัการพยาบาล แต่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดกบัสุขภาพของโลกของเรา โร

เบิร์ต เพนน์ วาเรน (Robert Penn Warren)  เขียนบทกวไีวว้า่ “ประวตัิศาสตร์ไม่สามารถให้โปรแกรมส าหรับอนาคต

แก่เราได้ แต่ประวตัิศาสตร์สามารถช่วยให้เรามีความเข้าใจเกีย่วกบัตัวเราเองอย่างถ่องแท้มากขึน้และเข้าใจความ

ต้องการทีเ่หมือนกันของมนุษยชาติ  เพือ่ให้เราสามารถเผชิญกบัอนาคตได้ดีกว่า”  

  

 

                การพยาบาลของไนติงเกลยงัมีความเช่ือมโยงกบัสาระส าคญัท่ีครอบคลุมทั้งการสาธารณสุข ความ 

กา้วหนา้ทางดา้นการแพทย ์ สุขอนามยั วทิยาการระบาด สถิติและสุขภาพของกองทพั แสดงใหเ้ห็นวา่วสิัยทศัน์

ของเธอทนัสมยัมาก ซ่ึงรวมถึงแนวคิดการประสานสัมพนัธ์กบัภาคส่วนต่างๆ การท างานแบบสหสาขาวชิาชีพ

และความเป็นสากล ความเขา้ใจของเธอเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและจิตวทิยา ของโรงพยาบาลและท่ีบา้น

ไม่เพียงแต่เปิดเผยใหเ้ห็นถึงความลุ่มลึกของความเขา้ใจเชิงวทิยาศาสตร์ในดา้นสุขอนามยั แต่ยงัรวมถึงสุขภาพ

และการเยยีวยารักษา การดูแลอยา่งละเอียด ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสุขสบายและหล่อเล้ียงจิตวญิญาณของมนุษยไ์ด้

อยา่งสมบูรณ์ 

 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงสถิติของไนติงเกล ไดก่้อใหเ้กิดรากฐานของสถิติเปรียบเทียบ และสถิตินานาชาติ

ในปัจจุบนั  การคาดคะเนเก่ียวกบัหลกัการพฒันาการจ าแนกโรคระดบัสากล (International Classification of 

Disease: ICD)  การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัผลลพัธ์การดูแลในโรงพยาบาล   ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นในงานเก่ียวกบัการ

ศึกษาวจิยัดา้นก าลงัคนท่ี ดร.ไอเคน (Aiken) และคณะไดท้ าในปัจจุบนั    ไนติงเกลมีความฉลาดเฉลียวในการ

ส่ือสารท่ีใหภ้าพท่ีชดัเจนโดยการใหข้อ้มูลและส่ือสารผา่นค าพดู โดยใชพ้ลงัของการน าเสนอขอ้มูลตามแนวทาง

ของวทิยาการระบาด  

 

200 ปีมาแล้ว ส่ิงทีฟ่ลอเรนซ์ ไนติงเกล กล่าวไว้ยงัมส่ีวนเกีย่วข้องกบัพวกเราในปัจจุบันหรือไม่ ? 
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ไนติงเกลเป็นผูท่ี้น าเสนอขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบกราฟ เพื่อฉายภาพของขอ้มูลและขอ้ความเพื่อขบัเคล่ือนใหเ้กิดการ

ลงมือด าเนินการของผูฟั้ง ไนติงเกลเขา้ใจพลงัอ านาจของสถิติ  ในการเปล่ียนจิตใจ  ความคิดไดม้ากข้ึน และ

กระตุน้ใหน้กัการเมืองเกิดการปฏิรูป ไนติงเกลมีรูปแบบการโนม้นา้วคนและใชว้ธีิการท่ีมุ่งมัน่ จริงจงั ในการ

ติดต่อกบัผูก้  าหนดนโยบายจนไดรั้บการขนานนามวธีิการของไนติงเกล วา่ “ตอ้งมอบหลกัฐานในมือของผูก้  าหนด

นโยบาย” โดยผา่นทางเครือข่าย ของท่าน  ท าการส่ือสารในรูปแบบท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ  หลงัจากนั้นท าการล็อบบ้ี 

โดยใชเ้คร่ืองมือทุกอยา่งท่ีมีอยู ่              

                   การเพิ่มข้ึนของการศึกษาวจิยัแบบทดลองและการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นปัจจุบนั  

กลายเป็นส่ิงท่ีปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลาย ในดา้นการพยาบาลและการปฏิบติัเพื่อการดูแลสุขภาพ ในความเป็นจริง

แลว้ ความหมายของ “การพยาบาล” ท่ีก าหนดโดยไนติงเกล ครอบคลุมทั้งการดูแลผูป่้วยและการดูแลใหค้นมี

สุขภาพดี ดงันั้นถามวา่การพยาบาลคืออะไร แน่นอนท่ีสุด ความหมายของการพยาบาลจะครอบคลุมทั้งสองส่วน

คือการฟ้ืนฟูสภาพโดยธรรมชาติหรือการบ ารุงสุขภาพ การป้องกนัโรคและการรักษาโรครวมทั้งการบาดเจบ็    การ

สอนของไนติงเกลเก่ียวกบัสุขอนามยั ยงัเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการต่อสู้กบัการติดเช้ือ เช่น การติดเช้ือท่ีมาจาก

โรงพยาบาล โรคท่ีเกิดจากเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะซ่ึงเป็นสาเหตุการตายท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั  การลา้ง

มืออยา่งถูกตอ้งและการรักษาสุขอนามยัเป็นวธีิการท่ีส าคญัและมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นการแพร่เช้ือ  โรคท่ี

เกิดจากการตา้นยาปฏิชีวนะ ท าใหเ้ราตอ้งยอ้นกลบัไปสู่ยคุท่ียงัไม่มียาตา้นจุลชีพหรือ ยาปฏิชีวนะ 

   ปัญหาท่ีอ้ือฉาวทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน ไม่เพียงแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ

หรือในท่ีต่างๆในโลกน้ีคือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดแคลนบุคลากรและการคาดหวงัท่ีจะตอ้งบรรลุคุณภาพการ

พยาบาล ไนติงเกลไดส้นบัสนุนการพยาบาลใหก้ลายเป็นอาชีพของฆารวาส(ซ่ึงแต่เดิมเป็นการใหก้ารศึกษา

ฝึกอบรมแก่นกับวชหญิง)  เพื่อเป็นวถีิทางใหผู้ห้ญิงไดรั้บการฝึกอบรม ไดรั้บการศึกษา และกา้วสู่ชีวติท่ีพึ่งพา

ตนเองได ้ การสนบัสนุนของท่านไดข้ยายใหเ้กิดผลกระทบต่อการศึกษาในดา้นการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม หลกัฐานไดบ้่งช้ีใหเ้ห็นวา่การลงทุนดา้นการศึกษาของพยาบาลจะน ามาซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนต่อ

การดูแลสุขภาพของชุมชนในดา้นการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จะท าอะไรบ้าง? 

 ถา้ไนติงเกลยงัมีชีวติอยูใ่นปัจจุบนัท่านคงจะตระหนกอยา่งไม่ตอ้งสงสัยเม่ือทราบวา่ปัจจุบนัความไม่เท่า

เทียมดา้นสุขภาพของโลกน้ีเพิ่มมากข้ึน การขาดแคลนพยาบาลทัว่โลก การคุกคามของโรคด้ือยาปฏิชีวนะ โรคติด

เช้ือต่างๆท่ีเคยรักษาหาย   ไดห้วลกลบัมาใหม่  เช่น วณัโรค และโรคอุบติัใหม่ต่างๆเช่น HIV   อีโบล่า  อหิวาตกโรค 

ท่ีมีต่อความปลอดภยัดา้นสุขภาพของเรา  
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ท่านจะต้องท าส่ิงต่อไปนีอ้ย่างแน่นอน 

 แกไ้ขปัญหาดา้นการขาดแคลนพยาบาลโดยเรียกร้องใหเ้ป็นวาระทางการเมืองระดบันานาชาติ   และ

ประกาศใหเ้ป็นภาวะฉุกเฉินระหวา่งประเทศ                                                                                                                            

 สนบัสนุนการประชุมสุดยอดดา้นการพยาบาลในสมชัชาอนามยัโลก 2020 (WHA 2020) 

  น าขบวนรวบรวมเครือข่ายต่างๆท่ีมีอยูแ่ละปัจจยัสนบัสนุนดา้นการเมือง ในการล็อบบ้ีรัฐบาล และองคก์ร 

NGO  ต่างๆ ในการตกลงพนัธะสัญญาวา่ใหรั้ฐบาลลงมือปฏิบติัการโดยก าหนดขอบเขตกฎหมายใหล้งตวั 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีทรัพยากรเพียงพอส าหรับพยาบาลในการท าใหเ้ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และ การประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (Universal Health Coverage: UHC) มี

ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว โดยเนน้ในกลุ่มประชาชนท่ีขาดแคลน                                             

  จดัใหมี้ประชุมติดตามผลการประชุมสุดยอด โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากการประชุมเศรษฐกิจ

โลกท่ีกรุงดาวอส (Davos)  เพื่อจดัตั้งกองทุนไนติงเกลสากลใหม่ เพื่อใหเ้ป็นการลงทุนคร้ังใหญ่อยา่งท่ีไม่

เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประวติัศาสตร์ส าหรับการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

 เรียกร้องใหเ้หล่าพยาบาลทั้งหลายใชภ้าวะผูน้ าในการให้บริการการดูแลดา้นสุขอนามยัและการใหย้า

ปฏิชีวนะอยา่งถูกตอ้ง 

  แนะน าใหก้ารบนัทึกทางการพยาบาลควรจะตอ้งด าเนินการใหม่โดยทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้าง

เสริมพลงัอ านาจให้แก่ผูป่้วยและครอบครัวในศตวรรษท่ี 21 น้ีใหส้ามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้

แขง็แรง โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยงัผูท่ี้มีโรคเร้ือรัง และผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต เป็นอนัดบัแรก 

 ฝึกอบรมพยาบาลพนัธ์ุใหม่ท่ีออกแบบงานดา้นดิจิทลัในการแกไ้ขปัญหาการใหบ้ริการดูแลสุขภาพ  และ

ระบบความปลอดภยัแก่ผูป่้วย รวมทั้งเขา้ไปมีส่วนในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ   เช่น บล๊อคเชน   (Block 

Chain) 

 ท่านจะคอยย  ้าเตือนพวกเราวา่โลกาภิวฒัน์ เป็นโอกาสท่ีเราจะเช่ือมต่อกบัค่านิยมของพวกเรา  ใหคุ้ณค่าซ่ึง

กนัและกนั   และมีความกลา้หาญในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะตอ้งเกิดจากการเปล่ียนผา่นอ านาจจากอ านาจ

เก่าไปสู่พลงัใหม่ๆ และการท างานท่ีประสานความร่วมมือโดยวธีิใหม่ๆ สมาคมพยาบาลต่างๆ จะตอ้ง

ปรับตวัและท างานร่วมกนัในการสร้างความร่วมมือท่ีรวดเร็วท่ีสุด  และใชพ้ลงัร่วมของสมาคมพยาบาลใน

การขบัเคล่ือนงานอยา่งรวดเร็วอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน รวมทั้งตอ้งท างานใกลชิ้ดกบัประชาชน ผูป่้วย 

และครอบครัว 

 ท่านจะเรียกร้องใหใ้ชว้ธีิการท างานกบัคนต่างอายุต่างวยั (Intergeneration Approach) โดยการอบรม

ร่วมกนัระหวา่งผูน้ ารุ่นอาวุโสและผูน้ ารุ่นเยาว ์ในดา้นการบริหารจดัการและทกัษะการมีอิทธิพลทาง 
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การเมืองใหมี้การร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติัเสมือนเป็นไนติงเกลคนรุ่นใหม่ ผูซ่ึ้งจะน าการบริหาร

และสรรสร้างการพยาบาลให้เหมือนการขบัเคล่ือนทางสังคมโลก    เพื่อคุณประโยชน์ของสังคม 

 

 

                  ความหมายของการพยาบาลยงัไดถู้กสะทอ้นออกมาจากประสบการณ์ท างานจากประเทศต่างๆ เช่น 

ประเทศเลบานอน ไดพ้ดูถึงบทบาทของพยาบาลในการดูแลผูป่้วยในภาวะสงคราม ผูอ้พยพล้ีภยัท่ีตอ้งการบริการ

ดา้นสุขภาพต่างๆ รวมทั้งการดูแลบาดแผลอยา่งมืออาชีพ โดยการท างานแบบสหวชิาชีพ ซ่ึงผลงานแสดงใหเ้ห็น

ถึงความภาคภูมิใจท่ีพยาบาลไดอุ้ทิศการท างานในฐานะบุคลากรส าคญัของทีมสุขภาพ เพื่อใหผู้ป่้วยไดมี้ชีวติใหม่

อีกคร้ัง  

 ส าหรับประเทศเกาหลีใต ้   ไดส้ะทอ้นความหมายของการพยาบาลจากประสบการณ์ท างานท่ีเนน้ความ

เป็นองคร์วม โดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางการดูแล    การตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างของปัจเจกบุคคลโดย

สร้างความไวว้างใจ ความเขา้ใจ และความรัก ระหวา่งพยาบาลผูดู้แลกบัผูป่้วย ก่อใหเ้กิดการบริหารจดัการดูแลท่ีดี 

เนน้คุณภาพชีวติและผลลพัธ์ของผูป่้วย 

 ประเทศญ่ีปุ่น ไดพ้ดูถึงความหมายของการพยาบาลโดยสะทอ้นจากประสบการณ์ท างานในสถานการณ์

ภยัพิบติัซ่ึงเกิดข้ึนบ่อย และพยาบาลเป็นบุคลากรส าคญัท่ีเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอ ในดา้นความรู้ ทกัษะและ

ประสบการณ์ในการท างาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และการช่วยเหลือดา้นสวสัดิการทางสังคมในศูนยอ์พยพ

ผูป้ระสบภยั  การช่วยเหลือใหก้ าลงัใจอยา่งใกลชิ้ด  ดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรีความเช่ือและค่านิยมของ

ผูใ้ชบ้ริการ    ท าใหคุ้ณค่าของพยาบาลเป็นท่ีโดดเด่นและไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

ส าหรับประเทศออสเตรเลีย ความหมายของการพยาบาลสะทอ้นจากประสบการณ์การดูแลท่ีเนน้ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา ปราณี ความมีวนิยั เคารพในสิทธิมนุษยชน และหลกัการจริยธรรมสากล  

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดส้ะทอ้นความหมายของการพยาบาลจากประสบการณ์การดูแลท่ีเนน้

ความเมตตาสงสารผูป่้วยทหารผา่นศึก  ทั้งร่างกายและจิตใจอยา่งเป็นองคร์วม โดยเฉพาะการดูแลเก่ียวกบัการ

บาดเจบ็ทางจิตใจจากความรุนแรง  เพื่อป้องกนัการฆ่าตวัตาย โดยเนน้สุขภาวะท่ีดีของทหารผา่นศึก รวมทั้งดา้น

สังคมและสวสัดิการต่างๆ นอกจากน้ี พยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกายงัไดแ้บ่งปันประสบการณ์เก่ียวกบัการ

สร้างความไวว้างใจใหแ้ก่ผูป่้วย และสังคมในภาพรวม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมการพยาบาลไดรั้บความ 

 

 

การพยาบาล คอื...เสียงสะท้อนจากทุกมุมโลก 
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ไวว้างใจจากประชาชน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัและมีมาตรฐานท่ีดี เป็นการ             

ตอกย  ้าภาพของความเป็นวชิาชีพของพยาบาลท่ีมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วย  ครอบครัว   และ

สาธารณชนโดยรวม 

 ในส่วนของประเทศสหราชอาณาจกัรองักฤษ สะทอ้นความหมายของการพยาบาลจากประสบการณ์ท่ี

พยาบาลเป็นผูใ้หข้อ้มูล ความรู้ดา้นสุขภาพ ทางส่ือสารมวลชน โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อท่ี

เกิดจากพฤติกรรมดา้นสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอยา่งนกัวชิาชีพท่ีใชค้วามรู้ ทกัษะ และความสามารถในการ

ถ่ายทอดทางส่ือสาธารณะอยา่งแพร่หลาย ไดรั้บการยอมรับ ท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัวชิาชีพพยาบาล 

 นอกจากน้ีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศบาร์เบโดส (Barbados) ยงัไดเ้นน้ความหมายของการพยาบาลใน

มิติของการดูแลดา้นการเจบ็ป่วยทางจิตใจ โดยเฉพาะการพยาบาลสุขภาพจิตในชุมชน ในเรือนจ า โดยเนน้ดา้นการ

ดูแลท่ีใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์การส่งเสริมการดูแลตนเอง และความละเอียดอ่อนในการดูแลท่ีผูป่้วยตอ้งเผชิญกบั

ตราบาป 

 

 

 การป่วยทางจิตใจเพิ่มมากข้ึน คนจะเกิดความวิตกกงัวล ซึมเศร้า และฆ่าตวัตายมากข้ึน โดยเฉพาะ

ผูป่้วยทางจิตท่ีนอกจากเผชิญกบัโรคแลว้ยงัตอ้งเจอกบัปัญหาการตีตราบาปและการกีดกนัทางสังคม

อีกดว้ย 

  การบริการปฐมภูมิส าหรับผูป่้วยทางจิตโดยพยาบาลเวชปฏิบติั  

 ระบบสุขภาพท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลและชุมชน โดยเนน้เร่ืองของการไม่กีดกนัดา้น

เพศภาวะ ความเช่ือ ศาสนา หรือปัจจยัอ่ืนๆในการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มีความ

ปลอดภยัและในค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม ตลอดจนการสร้างเสริมพลงัอ านาจในการใชสิ้ทธิของตนเอง 

  ความเหล่ือมล ้าทางสังคม ความไม่เสมอภาคดา้นสุขภาพ ความไม่สมดุลทางอ านาจและความไม่

ยติุธรรม 

 บทบาทพยาบาลท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื(SDGs) การ

ดูแลผูด้อ้ยโอกาส คนยากจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยั

ทางสังคมท่ีเป็นตวัก าหนดภาวะสุขภาพเชิงสังคม 

 การช่วยเหลือผูร้อดชีวิตจากขบวนการคา้มนุษย ์ การดูแลแบบองคร์วมท่ีตอ้งค านึงถึงบาดแผลทาง

จิตใจ จากความรุนแรงทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบทางสังคมและทางเพศ ปัญหายาเสพติด ซ่ึงตอ้ง 

 

ปัญหาความท้าทายทีพ่ยาบาลต้องเผชิญในการน าการพยาบาลสู่สุขภาพทีด่ีทัว่โลก 
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 ไดรั้บการเยยีวยา ดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช การดูแลท่ีเห็นอกเห็นใจ  มีความละเอียดอ่อน และไม่

ตดัสิน และสร้างตราบาปให้ผูรั้บบริการ 

 การดูแลผูป่้วยในระยะทา้ยของชีวติ โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เนน้บริการท่ีส่งเสริม

คุณภาพชีวติของผูป่้วยและครอบครัว การใหย้า การบูรณาการเขา้สู่ระบบบริการสุขภาพ 

 การพฒันาระบบการเขา้ถึงบริการสุขภาพและการใหภู้มิคุม้กนัโรคท่ีครอบคลุม การใหว้คัซีนส าหรับ

เด็กทุกวยั การบริหารเวชภณัฑ ์ยา และบุคลากร ตลอดจนเป้าหมายการใหว้คัซีนท่ีครอบคลุมครบถว้น 

 ค่าใชจ่้ายในการบริการสุขภาพท่ีสูงข้ึน การขาดแคลนพยาบาล และการแสดงออกถึงการเห็นคุณค่า

ของพยาบาลในระบบสุขภาพ 

 การใชเ้ทคโนโลย ีต่างๆ ท่ีทนัสมยัในการดูแลสุขภาพในมิติต่างๆ 

 

                     

  มีการใชภ้าวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 

 อุทิศตนเองอยา่งมีนยัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดความส าเร็จในระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

(UHC) ความเท่าเทียมดา้นเพศภาวะและการพฒันาเศรษฐกิจ 

 มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทางสังคมและสุขภาพ 

 เพิ่มโอกาสและจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นภาวะผูน้ าใหม้ากข้ึน 

 มีส่วนร่วมใน Nursing  Now Campaign 

 สร้างภาพลกัษณ์และประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูป่้วยโดยใหบ้ริการพยาบาลท่ีรวดเร็ว ลดเวลาการรอคอย 

 สร้างพนัธมิตร   หุ้นส่วน  และการท างานร่วมกนัทั้งในและนอกวงการสุขภาพ  ใชภ้าวะผูน้ าในการ

ปรับเปล่ียนจากสภาพเดิมๆท่ีต่างคนต่างอยูใ่นหลุมของตน   ไปสู่การสร้างความเช่ือมโยงติดต่อ

ประสานสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

 ประสานการท างานร่วมกนัในบทบาทของพยาบาลนิติเวชทางคลินิก ท่ีจะหยดุย ั้งความรุนแรงทางเพศ 

 มีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีใหก้ารดูแลท่ีปลอดภยั เพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภยัจากพยาบาลท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทางการพยาบาลและ

ผลลพัธ์ของผูป่้วยท่ีดีข้ึน 

 มีการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตของพยาบาล การจดัการศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนใหท้นัยคุทนัสมยั และ

การประสานการศึกษาร่วมกนัแบบสหสาขาวชิาชีพ (Interprofessional  Education: IPB) 

 

พยาบาลจะน าการพยาบาลสู่สุขภาพดีทัว่โลกได้อย่างไร? 
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 มีการจดัอตัราก าลงัท่ีปลอดภยัเพื่อขจดัปัญหาความขาดแคลนพยาบาลท่ีมีสมรรถนะอยา่งต่อเน่ือง 

รวมทั้งการศึกษาวจิยัใหมี้หลกัฐานเชิงประจกัษแ์สดงถึงผลลพัธ์การดูแลสุขภาพและสภาพแวดลอ้ม

การท างานท่ีดีข้ึน    เม่ือมีพยาบาลอยา่งพอเพียง 

 บริหารจดัการดา้นศกัยภาพและการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลลพัธ์ท่ีดีดา้นสุขภาพ เช่น การใชโ้ดรน

(Drone) เพื่อใหบ้ริการเขา้ถึงคนยากจน 

 ใหก้ารยอมรับ และรางวลั เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจและป้องกนัพยาบาลลาออกจากวชิาชีพ 

 สร้างสมรรถนะของก าลงัคนดา้นการพยาบาลโดยใชข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส ารวจ

ตลาดแรงงาน  การพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผน  การทบทวน และการปรับตวัท่ีเนน้ดา้น

ความกา้วหนา้เพื่อใหเ้กิดการวางแผนก าลงัคนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 สร้างเสริมสมรรถนะเก่ียวกบัการดูแลดา้นหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (UHC) แก่พยาบาล 

 

 

ส่ิงทีเ่ราต้องการจะเห็นความเปลีย่นแปลงคอือะไร ? 

 จดัการกบัปัญหาการขาดแคลนพยาบาลโดยรับสมคัรพยาบาลเพิ่มข้ึน ธ ารงรักษาพยาบาลใหอ้ยูใ่น

ระบบใหน้านท่ีสุด โดยปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มการท างานใหดี้ข้ึน มีการลงทุนเพื่อเพิ่มค่าตอบแทน

การยอมรับนบัถือ   ใหเ้กียรติ  เห็นคุณค่า และใหร้างวลัแก่พยาบาลท่ีอุทิศคน 

 เพิ่มขีดความสามารถของพยาบาล APN เนน้บทบาทขยาย เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพโลกได ้

 แกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้าทางเพศ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของวชิาชีพ แกไ้ขภาพเดิมๆ ความเช่ือท่ี

ผดิๆเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของพยาบาล 

เราจะท าส่ิงเหล่านีไ้ด้อย่างไร? 

 การเปล่ียนแปลงจะตอ้งเกิดจากการท างานร่วมกนัของพยาบาลผา่นทางสมาคมพยาบาลของแต่ละ

ประเทศ   ตอ้งสร้างความเป็นปึกแผน่ รวมพลงั และประสานเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อสร้างผลลพัธ์การ

ดูแลท่ีดีและไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชน 

 สมาคมพยาบาลแห่งชาติจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัสภาพการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริงวา่ส่ิงใดท่ีควรท า  ส่ิง

ใดท่ียงัไม่ไดท้  า เพื่อเป็นหลกัฐานและแนวทางในการเช่ือมต่อท่ีส าคญัในการวางนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การสร้างต านานของปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์สากล 
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 พยาบาลตอ้งพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูใ้ชบ้ริการ โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความยติุธรรม และความเท่าเทียม 

พยาบาลมีสิทธิโดยหนา้ท่ี ในการพดูเพื่อแกไ้ขปัญหาแทนผูป่้วย เนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง ยดึมัน่ใน

สิทธิส่วนบุคคลและใชห้ลกัการพิทกัษสิ์ทธ์ิแก่ผูด้อ้ยโอกาส 

 ใชพ้ลงัของพยาบาล ทั้งจ  านวนท่ีมีมากท่ีสุดผา่นทางสมาคมพยาบาล โดยเนน้ความสามคัคี  ความเป็น

เอกภาพ โดยร่วมมือกบั Nursing Now Campaign ในการขบัเคล่ือนในระดบัประเทศ เพื่อใหเ้กิดพลงั

การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     คณะกรรมการ ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ                                                                                                               

                  ผู้แปลและรวบรวมสรุปเอกสารวนัพยาบาลสากล 2020                                                                                     

21 เมษายน 2563                                                         

2020 เป็นเพยีงจุดเร่ิมต้นไม่ใช่จุดจบ 

เป็นโอกาสในการท าส่ิงใหม่ๆ แต่มันยงัไม่ถึงจุดหมายปลายทาง 

เราเป็นพลังที่มาห้ามหรือหยุดยั้งไม่ได้ 

และเมื่อร่วมกนัเราจะสามารถ...เราจะน าการพยาบาลสู่สุขภาพดทีั่วโลกอย่าง

แน่นอน 

 

 

 

 

 

 


