
ผลการด าเนินงานของศ ูนย์การพยาบาลสาธารณภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 

คณะกรรมการศนูยก์ารพยาบาลสาธารณภยัแหง่ชาติ   

๑. นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ     ที่ปรึกษา  
๒. ผู้อ านวยการศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยแห่งชาติ    ประธาน 

๓. ผู้อ านวยการส านักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๔. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช    กรรมการ 
๕. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี    กรรมการ 

๖. หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    กรรมการ 
๗. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี           กรรมการ 
๘. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช       กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบ.  กรรมการ 

๑๐. ผู้อ านวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.  กรรมการ 
๑๒. หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลต ารวจ    กรรมการ 

๑๓. ผู้อ านวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย กทม.  กรรมการ 
๑๔. นางสาว ภาวิณี อยู่ประเสริฐ        กรรมการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล     กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล  าประเสริฐ    กรรมการ 
๑๗. ดร.สุขุมา ฐิติพลธ ารง        กรรมการ 

๑๘. นาวาอากาศเอก มนตรี จีรปัญญา     กรรมการ 
๑๙. นางสาว อุบล ยี่เฮ็ง         กรรมการ 

๒๐. นาวาอากาศเอกหญิง สุวิสาส์ ศุขตระกูล        กรรมการ 
๒๑. นาวาอากาศเอกหญิง เบญจา วิไล        กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นาย อ านาจ กาศสกุล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. พันต ารวจเอกหญิง พิมล พันธุ์วิไล           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๑. ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของศูนย์กำรพยำบำลสำธำรณภัยแห่งชำติ 
๒. พัฒนำมำตรฐำนบริกำรพยำบำลสำธำรณภัย 
๓. จัดกิจกรรมวิชำกำรเพ่ือพัฒนำสมรรถนะพยำบำลด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภัย 

 



-๒- 
๔. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภัยโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท ำวิจัย และกำรจัดท ำ

เอกสำรวิชำกำรที่เก่ียวข้องกับกำรพยำบำลสำธำรณภัย 
๕. จัดท ำฐำนข้อมูลพยำบำลอำสำสำธำรณภัยและข้อมูลควำมรู้เก่ียวกับภัยพิบัติเพ่ือกำรเผยแพร่สู่

สำธำรณะ 
๖. สร้ำงเครือข่ำยพยำบำลอำสำสำธำรณภัยเพ่ือกำรสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภำวะภัยพิบัติ 
๗. ร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำระบบบริกำรพยำบำลสำธำรณภัยในสถำนบริกำรสุขภำพ

ทุกระดับ 

กิจกรรม 
๑. กำรจัดกิจกรรมวิชำกำร  

๑.๑ โครงกำรฝึกอบรม การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บส าหรับพยาบาลและการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 
(Trauma Life Support Program for Nurses and Aeromedical Evacuation) โครงกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำง ๔ สถำบัน ได้แก่ สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สภำกำรพยำบำล โรงพยำบำล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ และสถำบันเวชศำสตร์กำรบิน กองทัพอำกำศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำสมรรถนะพยำบำลด้ำนกำรพยำบำลผู้บำดเจ็บและสำธำรณภัย ผู้เข้ำรับกำร

อบรมเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานศัลยกรรม
อุบัติเหตุ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ ๔๐ คน  
  ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑ รุ่น วันที่ ๑๒–๑๖ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
และหน่วยบิน ๒๐๓๔  )ดอนเมนอง (ฝูง ๒๐๓ กองบิน ๒ กองทัพอากาศ รายรับ ๓๖๔,๕๐๐ บาท 

รายจ่าย ๒๑๐,๒๒๓ บาท เงินคงเหลนอ ๑๕๔,๒๗๗ บาท 
ปื ๒๕๖๐ จ านวน ๒ รุ่น ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และหน่วยบิน ๒๐๓๔ (ดอนเมนอง) 

ฝูง ๒๐๓ กองบิน ๒ กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒–๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐ รายรับ ๒๙๖,๐๐๐ 
บาท รายจ่าย ๒๗๕,๒๐๐ บาท เงินคงเหลนอ ๒๐,๘๐๐ บาท รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

รายรับ ๓๑๑,๐๐๐ บาท รายจ่าย ๒๗๕,๒๐๐ บาท เงินคงเหลนอ ๓๕,๘๐๐ บาท 
  ปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑ รุ่น ณ สถำบันเวชศำสตร์กำรบิน และหน่วยบิน ๒๐๓๔ (ดอนเมือง ) ูง 

๒๐๓ กองบิน ๒  กองทัพอำกำศ วันที่ ๒๐ -๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ รายรับ ๓๔๖,๐๐๐ บาท รายจ่าย 

๓๐๒,๒๗๖ บาท เงินคงเหลนอ ๔๓,๗๒๔ บาท 
 ๑.๒ โครงกำร ึกอบรม Trauma Life Support Program for Nurses and Aeromedical 
Evacuation :Refresher Course  ( TLS :Refresher Course )เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมพูนควำมรู้ที่ทันสมัย
แก่พยำบำลที่เคยเข้ำรับกำรอบรม Trauma Life Support Program for Nurses มำแล้ว ต้ังแต่ ๓ ปี 
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ขึ้นไป โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ รับผู้เข้ำอบรมจ ำนวน ๒๒ คน รำยรับ ๓๗ ,๖๐๐ บำท
รำยจ่ำย ๓๒ ,๔๐๐  บำท เงินคงเหลือ ๕,๒๐๐ บำท 

๒. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภัย โดย 
๒.๑ เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำน Facebook ศูนย์กำรพยำบำลสำธำรณภัยฯ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
เพ่ือให้สมำชิกและผู้สนใจสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
๒.๒ ปรับปรุงเว็ปไซด์ของศูนย์กำรพยำบำลสำธำรณภัยแห่งชำติให้มีกำรเคลื่อนไหว เพ่ิมกำร
ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำที่และกิจกรรมของศูนย์กำรพยำบำลสำธำรณภัยฯ แก่สมำชิกและ
ประชำชน เพ่ิมข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ำเยี่ยมชมเว็ปไซด์ให้มำกขึ้น 

๓. พิจำรณำทบทวนเรื่อง พยำบำลอำสำสำธำรณภัย ในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัครพยำบำล
อำสำฯ คุณสมบัติและบทบำทของพยำบำลอำสำฯ และศูนย์กำรพยำบำลสำธำรณภัยที่มีต่อสมำชิก 
วิชำชีพกำรพยำบำลและสังคม รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนข้อมูลพยำบำลอำสำสำธำรณภัย 

๔. จัดส่งหนังสือกรอบสมรรถนะกำรพยำบำลสำธำรณภัยของสภำกำรพยำบำลระหว่ำงประเทศ )ฉบับ
แปลภำษำไทย( ให้สถำบันกำรศึกษำพยำบำลและโรงพยำบำลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทั่วประเทศ 
จ ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม 

๕. ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม The 5th World Society of Disaster Nursing Board of Director’s 
Meeting ในวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ และร่วมประชุม The 5th Research Conference of World 
Society of Disaster Nursing /WSDN 2018 เรื่อง “Future Challenges for Global Disaster 
Risk Management – Evidence based Research and Powerful Competencies Needed for 
Nurses” วันที่ ๑๘-๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ Swissôtel, Breman, Germany   

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. กำรจัดกำร ึกอบรมทีผ่่ำนมำท ำได้เพียงปีละ ๔๐ คน ยกเว้นปึ ๒๕๖๐ ซ่ึงยังไม่สำมำรถสนองควำม

ต้องกำรของผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมที่มีจ ำนวนมำกได้ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดด้ำนผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ 
ระยะเวลำ และสถำนที่จัดกำร ึกอบรม 

๒. กำรปรับปรุงเว็ปไซด์ล่ำช้ำเนื่องจำกกำรรอคอยระบบ และขำดบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล กำร
ป้อนข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

๓. ขำดกำรประชำสัมพันธ์และกำรแสดงบทบำทของศูนย์กำรพยำบำลสำธำรณภัยฯ ที่ชัดเจน 
๔. ไม่มีระบบจัดเก็บ และฐำนข้อมูลพยำบำลอำสำสำธำรณภัยที่ทันสมัยและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้

ทันเหตุกำรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ปรับรูปแบบกำรท ำงำน โดยเพ่ิมกำรท ำงำนเชิงรุก เน้นเรื่อง disaster prevention and mitigation, 

และ preparedness กำรเข้ำถึงและท ำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งเพ่ิมกำร 
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๒. ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงออนไลน์ให้มำกขึ้น และกำร link เว็ปไซด์หรือฐำนข้อมูลควำมรู้หรือผลงำน

วิชำกำรด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภัยเพ่ือกำรเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น 
๓. กำรพัฒนำบุคลำกรรุ่นใหม่ ให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพยำบำลกำรบำดเจ็บและสำธำรณภัย

เพ่ือเป็นแกนน ำในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์แก่สมำชิกและพยำบำลทั่วไป 
๔. กำรทบทวนปรับปรุงและพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล และฐำนข้อมูลพยำบำลอำสำสำธำรณภัยที่เชื่อถือ

ได้ สอดคล้องควำมต้องกำร เข้ำถึงได้ง่ำย ทันสมัยและสำมำรถเรียกใช้ได้ทันเวลำ 
๕. กำรประชำสัมพันธ์และกำรสนับสนุนให้พยำบำลท ำกำรศึกษำวิจัยเก่ียวกับกำรพยำบำลสำธำรณภัย 

และกำรจัดหำแหล่งทุนเพ่ือกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในระดับชำติและนำนำชำติ 

ยอดเงินในบัญชีของศูนย์การพยาบาลสาธารณภัย 
      มกรำคม ๒๕๕๙    ธันวำคม ๒๕๖๑ 

๑. รำยรับจ่ำย ภำยในประเทศ    ๖๖๕,๓๔๐.๖๓     ๙๙๙,๐๘๙.๓๒ 
๒. รำยรับจ่ำยภำยนอก  ๑,๒๓๐,๐๕๘.๖๕  ๑,๓๓๘,๙๐๕.๘๒ 

ภาพกิจกรรม 
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