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กองทุนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น 
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 

  
1. ความเป็นมา 

การปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนอยู่ภายใต้ความเสี่ยง  ทั้งขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล    
ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย หรือออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ที่ผ่านมาพบว่า  เกิดอุบัติเหตุขณะให้การดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่ง
ต่อ  การถูกท าร้ายขณะก าลังปฏิบัติงาน  หรือระหว่างเดินทางมาปฏิบัติงาน  ทั้งกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร    ซึ่ง
ยังไม่มีระเบียบใดๆ ในการช่วยเหลือเยียวยา  ยังความเดือดร้อนให้กับพยาบาลผู้ประสบเหตุและครอบครัวเป็นอย่างมาก 
 ทางชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้น าเสนอประเด็นนี้ไปยังผู้บริหารในกระทรวง  และสภา
วิชาชีพ  เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือ ซึ่งคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง  ทางชมรมฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้น เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นและยังเป็นการแสดงน้ าใจช่วยเหลือพ่ีน้อง เพ่ือนร่วมวิชาชีพในยามเดือดร้อนอีกด้วย 
 
2. นิยาม 
 1. ความเสียหาย   หมายถึง   เกิดความเสียหายจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร  

2. พยาบาล         หมายถึง พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งการ
ว่าจ้างจากพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลของโรงพยาบาลที่สมัครเป็นสมาชิก 
3. การปฏิบัติงาน  หมายถึง การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่สังกัดและสมัครเป็นสมาชิก  และการปฏิบัติงาน
ภายนอกโรงพยาบาลตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  หน่วยปฐมพยาบาล การ
ปฏิบัติงานในชุมชน   การดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ  รวมถึงเวลาคาบเกี่ยวในการเดินทางเพ่ือไปและกลับจาก
การปฏิบัติงาน 
4. สมาชิก  หมายถึง โรงพยาบาลที่สมัครเป็นสมาชิกและช าระเงินในแต่ละครั้ง  
5. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก  หากไม่ช าระเงินในแต่ละครั้งถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิก   

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดตั้งกองทุนฯ ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  

 
4. กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 
 พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งการว่าจ้างจากพยาบาลนอกสังกัด
โรงพยาบาล 

5. ประเภทของอันตราย / บาดเจ็บ /เสียหาย 
 5.1 เสียชีวิต 
 5.2 ทุพพลภาพถาวร     
6. แหล่งที่มาของเงินกองทุน 
 โรงพยาบาลชุมชน ที่สมัครเป็นสมาชิก จ านวน 1,000 บาท ต่อการช่วยเหลือ 1 ครั้ง  

7. สิทธิประโยชน์ 
 พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นสมาชิกที่ได้รับความความเสียหาย   จะได้รับเงินช่วยเหลือครั้ง
แรกครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกต่อครั้งการเกิดความเสียหาย  และจ่ายส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน   

8. การรับสมัครเข้ากองทุนและเอกสารประกอบการสมัคร 
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 8.1 หัวหน้าพยาบาล ของโรงพยาบาลชุมชนกรอกใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด  ส่งให้กับคณะกรรมการกองทุน 
พร้อมเงินช่วยเหลือจ านวน 1,000 บาท (โดยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  มีมติให้
มีผู้ถือบัญชี  2 คน  ได้แก่  นางนิภาพรรณ  แสงอินทร์  และ นางมธุรส  จันทร์แสงศรี  ด าเนินการเปิดบัญชีในนาม
กองทุนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ส ำหรับพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำล
ชุมชน 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี    บัญชีเลขที่ 989-9-43983-5    

8.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
 8.3 สิทธิจะเกิดขึ้นเมื่อการสมัครเป็นสมาชิกสมบูรณ์  ในวันถัดไป 
 8.4   จะปิดการรับสมัครการระดมทุนครั้งแรก  ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม  2561 และเปิดระดมทุนในครั้งต่อไป
ภายใน  30 วันหลังการแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก   
  

9. การด าเนินการขอรับเงินช่วยเหลือ 
 9.1 หัวหน้าพยาบาล / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  9.1.1 เขียนใบค าร้องขอรับเงิน (ตามแบบท่ีก าหนด) เพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน 
  9.1.2 ใบค าร้องขอรับเงิน ผ่านการเซ็นรับรองจากหัวหน้าพยาบาล   
  9.1.3 ส่งใบค าร้องขอรับเงิน มาที่ ประธานชมรมฯ ทางอีเมล์   

9.2 คณะกรรมการกองทุนร่วมพิจารณา อนุมัต ิภายใน  7 วัน  
 9.3 ผลการอนุมัติส่งให้เหรัญญิกกองทุน จ่ายผ่านกับหัวหน้าพยาบาล 

10. หลักฐานแนบใบค าร้องขอรับเงิน 
10.1 ใบมรณบัตร/เอกสารรับรองความทุพพลภาพจากแพทย์ 

 10.2 บัตรประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 10.3 ใบทะเบียนสมรส  ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน 
 10.4 หน้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าพยาบาลและส าเนาบัตรประชาชน 

11. คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
   คณะกรรมการกองทุน   ได้แก่  คณะกรรมการบริหารชมรม 
           หน้าที่ 
  1) รับสมัครสมาชิก 
  2) พิจารณาอนุมัติการขอรับเงิน 
  3) ด าเนินการจัดท าบัญชี รับ-จ่าย และแจ้งให้คณะกรรมการชมรมรับทราบ 
  4) ส่งมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ได้รับความเสียหาย 
  11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้แก่ 
  1) นางกรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์   ประธาน 

2) รองประธานภาคตะวันออก 
  3) รองประธานภาคเหนือ 
 หน้าที่  
  1) ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอน 
  2) ตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย 

3) ให้ข้อเสนอแนะ 
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12. การส่งมอบเงินช่วยเหลือ(ตามสิทธิประโยชน์) 
1. โอนเงินเข้าบัญชีหัวหน้าพยาบาล  เพื่อน าไปมอบให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย หรือทายาท และส่งภาพถ่ายการ

ส่งมอบเงินช่วยเหลือนั้น ให้ชมรมฯ ได้รับทราบทาง Line กลุ่มชมรมฯ (การรายงานหลังการรับ – จ่ายเงิน ถ่ายหลักฐาน
การโอน  และหรือภาพถ่ายพิธีการมอบ) 

โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกจ่ายครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกต่อครั้งการเกิดความเสียหาย  และจ่ายส่วนที่
เหลือภายใน 90 วัน (ด้วยเหตุผลว่า หากเกิดเหตุการณ์และความเสียหายขึ้นหลังจากมอบเงินช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด จะ
ไม่มีเงินส ารองเพ่ือช่วยเหลือในรายที่เกิดเหตุใหม่  จึงจ าเป็นต้องระดมทุนเข้ามาส ารองไว้) 

13. การระดมทุนครั้งต่อไป 
การระดมทุนครั้งต่อไป  ให้สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนหลังจากน าส่งเงินช่วยเหลือให้ผู้ได้รับความ

เสียหายไปแล้วภายใน  30 วันหลังจากวันที่แจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก   
โดยจะแจ้งทาง Line กลุ่มของแต่ละภาค พร้อมแนบสลิปการโอนเงินมาเป็นหลักฐาน  โดยก าหนดช่วงเวลาการ

โอนเงินเข้ากองทุนฯ ที่บัญชี “กองทุนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน” เลขที่บัญช ี 989-9-43983-5     ภายใน 30 วันเมื่อสมาชิกโอนเงินเข้ากองทุน
แล้วให้ส่งสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ มาเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง   
 
 
                                ทมีร่วมจัดท ากองทุนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นฯ 

พว.นิภาพรรณ  แสงอินทร์  เหรัญญิก ชมรมฯ 
พว.มธุรส  จันทร์แสงศรี   เหรัญญิก ชมรมฯ 

และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ภายใต้การวิพากษ์ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
22-23 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


