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บ.ก.แถลง
  

  
 

พี่ๆ ท่ีเคารพ  และเพื่อนๆ นองๆ ท่ีรักยิ่ง 
 จดหมายขาวสภาการพยาบาล ฉบบันี ้เปนฉบบัที ่2 มนีาคม  - เมษายน 2559 
หวงัวาสมาชกิจะไดรับจดหมายขาวฉบบัเดอืนมกราคม  - กมุภาพนัธ 2559  กนัแลว
นะคะ แตวามจีดหมายขาวจาํนวนหนึง่ ถกูตกีลบัมายงัสภาการพยาบาล เนือ่งจาก
สมาชกิ ยายทีอ่ยู หรือทีอ่ยูไมชดัเจน ทําใหไมสามารถจดัสงใหถงึผูรับได ดงันัน้
เพื่อใหสมาชิกไดรับจดหมายขาว และรับทราบขอมูล ขาวสารที่สภาการ
พยาบาลจดัสงให ขอใหสมาชกิทีไ่มไดรับจดหมายขาวจาก สภาการพยาบาล 
ไดโปรด ตรวจสอบที่อยู หรือแจงยายที่อยูกับงานทะเบียนสมาชิกที่   
โทร 02-596 7555 -61 เพือ่สภาการพยาบาลจะไดจดัสงจดหมายขาวใหถงึมอืทาน 
  

 สาระของขาวสภาการพยาบาลฉบบันี้ คอลัมน สาระนารู ยังให
ความรูเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ
องคการพยาบาลกบัการสงเสรมิจรยิธรรมในองคกร นอกจากนีม้กีรณ ี การ
ไมเคารพตอกฎหมาย บานเมอืง โดยการปลอมแปลงเอกสารฉอโกงซึง่เปนการ
ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหงวชิาชพี และมคีวามผดิทางกฎหมายอาญา นาํมาตพีมิพ
เพือ่เปนตวัอยาง และเตอืนใจสมาชกิ มใิหประพฤตผิดิจรยิธรรม แหงวชิาชพี 
และกฎหมายบานเมอืง  
  

 ความเคลือ่นไหวอกีเรือ่งหนึง่ ของผูประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ 
คือ การรวมตวักนัของผูประกอบวชิาชพีการพยาบาล ทีเ่รยีกตวัเองวา สหภาพพยาบาล 
แหงประเทศไทย ทําหนงัสือถงึสภาการพยาบาล เรยีกรองใหสภาการพยาบาลเปดประชมุ
ใหญสมาชกิวสิามญัทัว่ประเทศ เพือ่รับฟงปญหาและขอเสนอของสมาชกิ และอืน่  ๆ
โดยมรีายละเอยีดในจดหมายขาวฉบบันี ้สําหรบัการเปดประชมุใหญสมาชกิวสิามญันัน้ 
พรบ.วชิาชพีการพยาลและการผดงุครรภ พ.ศ. 2528 และทีแ่กไข พ.ศ. 2540 มไิด 
กําหนดให  สภาการพยาบาลจดัการประชมุใหญ สมาชกิวสิามญั ทัว่ประเทศได 
  

 จดหมายฉบบันีไ้ดตพีมิพ วธีิการตออายใุบอนญุาต ตามกําหนดเวลา 
และวธีิการตออายุใบอนญุาตกรณใีบอนญุาตหมดอายไุว เพือ่ใหสมาชกิไดรับทราบ
ขอเรยีนเตอืน พี ่เพือ่น และนองๆ  สมาชกิ กรณุาตรวจสอบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
ของทาน และหนวยคะแนนการศกึษาตอเนือ่งฯ ของทาน โดยปฏบิตัติามคําแนะนํา
ทีป่รากฏในจดหมายขาวฉบบันี ้  เพือ่ใหสามารถตออายุใบอนญุาต ไดตรงตาม
กําหนด เวลา 

  พบกันใหมฉบับหนาคะ    

สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดตีอ 
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 

เนื่องในโอกาส  

รับโลประกาศเกียรติคุณ และรับรางวัลสตรีดีเดน  
ในเวที / เครือขายระดับสากล  
จาก พล.ต.อ.อดลุย แสงสงิแกว  

รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย    
เมือ่วันที ่4  มนีาคม 2559 

รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา  

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  
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         บรรยายโดย ผศ.ดร. อรพรรณ  โตสิงห 

         โฆษกสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลแสดงความชื่นชมและใหกําลังใจพยาบาล โรงพยาบาลเจาะไอรอง  
กรณีกลุมคนรายบุกเขากอเหตุการณความไมสงบในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559    

     

  ตามทีม่กีลุมคนรายประมาณ 10 คน ไดบกุเขากอเหตกุารณความไมสงบในโรงพยาบาลเจาะไอรอง จงัหวัดนราธวิาส  เมื่อวันอาทิตยที ่13 
มนีาคม 2559  เวลา 16.20 น. โดยเขาไปในตกึเวชศาสตรครอบครวัและบรกิารดานปฐมภมู ิกายภาพบําบดั ช้ัน 2 ของอาคารเวชศาสตร และอาคารผูปวย
ใน และไดยึดเปนที่มั่นในการยิงฐานทหารพรานขางโรงพยาบาล  โดยผูกอการรายไดใหพยาบาลหมอบลง จับเจาหนาที่พยาบาลคียขอมูลมัด
มือ ทําลายเครื่องคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล และยึดเอาโทรศัพทมือถือของพยาบาลกอนจะถอยกลับไป สรางความตื่นตระหนกและวิตกกังวล   
ใหพยาบาล บคุลากรทางการพยาบาล ผูปวยและประชาชนในพื้นที่ และคนไทยโดยทั่วไป  
 นายกสภาการพยาบาลไดมหีนงัสอืถึงหวัหนาพยาบาล โรงพยาบาลเจาะไอรอง เมือ่วันที ่16 มนีาคม 2559 เพือ่แสดงความชืน่ชมและใหกําลงัใจการปฏบิติั
หนาทีข่องนองๆพยาบาล ตลอดจนเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของในเหตกุารณทีส่ามารถเผชญิกบัสถานการณเสีย่งภัยทีเ่กดิขึน้อยางกลาหาญ มสีต ิ ดวยความ
รับผิดชอบสูง นาช่ืนชมเปนอยางยิ่ง   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต (ทวิภาษา)          
“การพัฒนาวิชาชพี” (Professional  Nursing Development ) 

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  
“อํานาจหนาที่ ความสําคัญ บทบาทและภารกิจ  ของสภาการพยาบาลตอ

วิชาชีพ และสังคม” 
วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสูตรนานาชาติ)            
“บทบาทและหนาที่ของสภาการพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานทางดาน
การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวชิาชีพพยาบาล” 

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. 



4 จดหมายขาวสภาการพยาบาล                 ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน 2559 

 

 
 

 
 

  

 ปญหาจรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพการพยาบาล ทัง้ในสวน

ของผูบรหิารและผูปฏบิติั ม ี2  ลักษณะ คอื  การกระทําทีผิ่ดจรยิธรรม 

และประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม 

 1. การกระทําที่ผิดจริยธรรม (unethical behavior) หมายถึง 

การกระทําของบคุคลในหนาที่การงานหรอืสวนตวัทีผิ่ดหลกัจรยิธรรม

ขดัตอจรรยาบรรณวชิาชีพ หรอืไมสอดคลองกบัหลกัปฏบิติัทีด่งีามในสงัคม 

การกระทําที่ผิดจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ อาจเปนการกระทําที่

ผิดจรยิธรรมของผูบรหิารทางการพยาบาล หรือของพยาบาล ดังนี้ 

 1.1 การกระทําทีผิ่ดจรยิธรรมของผูบรหิารทางการพยาบาล  

 การกระทําทีผิ่ดจรยิธรรมของผูบรหิารไมวาจะเปนการ

บรหิารงานหรอืพฤติกรรมสวนตวั ยอมสงผลเสยีตอองคการพยาบาลทั้ง

ทางตรงและทางออม เชน การเลือกรับบุคคลเขาทํางานอยางไม

เปนธรรม การประเมนิผลการปฏบิติังานทีไ่มโปรงใส ขาดขอมลูเชิงประจักษ 

การมอบหมายงานไมตรงกับความสามารถของบุคลากร การไมเคารพ

กฎหมาย กฎระเบยีบตางๆในสงัคม การแสดงกริยิาวาจาทีไ่มสภุาพตอ

ผูใตบงัคบับญัชาเปนตน 

 1.2  การกระทําที่ ผิดจริยธรรมของพยาบาล  

 การกระทําทีผิ่ดจรยิธรรมของพยาบาลเกดิขึน้ไดทกุขณะของ

การปฏบิตักิารพยาบาล เชน การดแูลผูปวยทีไ่มเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชาชพี การเลอืกปฏบิติั การใหยาผิด การละเลยผูปวยในความดแูล

เปนเหตใุหผูปวยไดรบัอบุตัเิหต ุ การใชคําพดูทีไ่มสภุาพ การเปดเผย

ความลบั การขาดความรบัผดิชอบในหนาที ่เปนตน 

 

จากหนังสือคูมือสงเสริมจริยธรรมสําหรับองคการพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ สภาการพยาบาล   บริษัทจุดทอง จํากัด กรุงเทพ พ.ศ. 2558 หนา 2 - 7 

 

2. ประเดน็ขดัแยงทางจรยิธรรม (ethical dilemma) หมายถงึ สถานการณ

ทีก่อใหเกดิความอดึอดั คบัของใจ ทีเ่กีย่วของกบัความด ีความชัว่ ความผดิ 

หรอืความถกูตอง ซึง่ตองตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึง่ ระหวาง

สองทางเลอืก หรอืมากกวา ซึง่ไมวาจะเลอืกทางใด ก็จะกอใหเกดิผลดีและ

ผลเสยีพอๆกัน ทําใหผูตัดสนิใจเลอืกไมแนใจวาทางเลอืกใดถกูหรอืผิด หรอื

ทางเลอืกใดเปนทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ ตัวอยางประเดน็ขดัแยงทางจรยิธรรมที ่

พยาบาลใหความหมายจากประสบการณทํางานพบวา พยาบาล ใหความหมาย

ของประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมใน 4 ลักษณะ คือ 1) ไมแนใจวาจะไป

ทางไหนดี 2) บางสิ่งที่ทําไปก็ยังไมแนใจวาถูกหรือผิด 3) ตองตัดสินใจ

ทําอยางใดอยางหนึง่ทัง้ทีใ่จไมอยากเลอืก และ 4 ) เปนปญหาทีแ่กไมได

เพราะไรอํานาจ (กาดา อรญัญา และวันด,ี 2545) เชนเดยีวกับการศกึษาของ

กฤษณา (2545) เกี่ยวกับประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมจากประสบการณ

ของพยาบาลในการดแูลผูปวยระยะสดุทาย พบวาพยาบาลใหความหมาย

ของประเดน็ขดัแยงทางจรยิธรรมใน 3 ลักษณะ คอื 1) ตองเลอืกการกระทํา

ในสิง่ทีรู่ทัง้รูวาไมควรกระทํา 2) บางสิง่ทีท่ําไปขดัแยงกบัคณุคาของตวัเอง 

และ 3) เปนสถานการณทีเ่ลีย่งไมไดแมรูสกึผดิบาปกต็องทํา  

 2.1 ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล 

 ประเดน็ขดัแยงทางจรยิธรรมในการบรหิารการพยาบาล เปนสถานการณ

ทีผู่บรหิารการพยาบาลรูสกึอดึอดั ลําบากใจในการตดัสนิใจเลอืกทางใดทาง

หนึง่จากสองทางเลือกหรือมากกวาที่มีความสําคัญเทาๆ กัน ซึ่งประเด็น

ที่พบไดบอยมีดังนี้  

 1) ความยติุธรรมในการบรหิารงานบคุคลเปนประเดน็จรยิธรรมทียุ่งยาก

ในกระบวน การบรหิารงานบคุคล ต้ังแตการคดัเลอืก การพัฒนาบุคลากร  
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และการประเมนิผลการปฏบิติังาน เชน ตองการคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรู

ความสามารถ แตมรีะบบเสนสายจากผูทีม่อีํานาจเขามาขดัขวางทําใหการคดัเลอืก

บคุลากรไมโปรงใส นอกจากนีใ้นการประเมนิผลการปฏบิติังานของบุคลากร 

บางครัง้ผูบรหิารไมสามารถตดัสนิใจไดวาจะใหความดคีวามชอบอยางไร

จงึจะเหมาะสมและเกดิผลดทีีส่ดุ เพือ่ไมใหเกดิความขดัแยงระหวางผูบริหาร

กับผูใตบังคับบัญชา 

 2)  การจดัสรรทรพัยากรทีม่อียูจํากดั เปนประเดน็ขดัแยงในการบรหิาร

ทรพัยากรบคุคล วัสดอุปุกรณ หรอืงบประมาณทีม่อียูอยางจํากดั ทําใหไม

สามารถจดัสรรตามความตองการหรอืความจําเปนของหนวยงานได เชน การ

จดัสรรอตัรากําลงัในภาวะขาดแคลนพยาบาลใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อให

เกดิความเปนธรรมและทกุหนวยงานพงึพอใจ เปนสิง่ทีย่ากลําบากสําหรบัผูบรหิาร

ในการตดัสนิใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ทรพัยากรมอียูอยางจํากดั ในขณะที่มี

ความตองการสูง 

 3) การรกัษาสมัพนัธภาพกับผูรวมงานและทมีสขุภาพ เปนปญหา

สําหรบัผูบรหิารเมือ่เกดิขอขดัแยงระหวางพยาบาลดวยกัน หรอื ระหวางพยาบาล

กับทมีสขุภาพอืน่ๆ ทําใหผูบรหิารรูสกึอดึอดั และลําบากใจทีต่องเขาไป

เปนสวนหน่ึงหรือเปนคนกลางในการจดัการความขดัแยงดงักลาว โดยไม

ทําใหตนเองเสยีสมัพนัธภาพกบัฝายใดฝายหนึง่ และยงัคงสมัพนัธภาพระหวาง

พยาบาล หรอืระหวางพยาบาลกบัทมีสขุภาพ ซึง่เปนสิง่สําคญัตอความรวมมือ

ในการดูแลผูปวย 

 2.2  ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 

 ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเปน

สถานการณทีพ่ยาบาลรูสกึอดึอดั ลําบากใจในการตดัสนิใจเลอืกทางใดทางหนึง่จาก

สองทางเลอืกหรอืมากกวาทีม่คีวามสําคญัเทาๆกนั ดงัตวัอยางประเดน็ขดัแยง

ในเรือ่งตอไปนี ้

 1)  การปกปดความลบั เปนประเดน็ทีพ่บไดบอยในการดแูลผูปวย

ซึง่เจบ็ปวยดวยโรคทีส่งัคมไมยอมรบั หรอืโรคทีส่งผลกระทบตอภาพลกัษณ 

ช่ือเสยีงของบคุคล และครอบครวัทําใหพยาบาลรูสกึอดึอดัใจ เพราะการปกปด

ความลบัอาจสงผลกระทบตอความปลอดภยัของบคุคลทีเ่กีย่วของ แตการเปดเผย

ความลบักจ็ะเกดิผลกระทบตอผูปวย พยาบาลตองใชวิจารณญาณในการ ตัดสนิใจ 

  

เมื่อบุคคลในครอบครัวผูปวยสอบถามขอมูลที่เปนความลับของผูปวย

 2) การยดืชีวิตของผูปวยระยะสดุทาย เปนประเดน็ขัดแยงทาง

จรยิธรรมทีพ่บไดมากขึน้ในปจจบุนั เนือ่งจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ดานสขุภาพทําใหผูปวย ครอบครวั หรอืแมแตทมีสขุภาพตองการใชเทคโนโลยี

ดงักลาวในการยดืชีวิตของผูปวยแมผูปวยจะอยูในระยะสดุทาย แตการยดื

ชีวิตดวยวิธกีารดงักลาว อาจสงผลกระทบหลายๆดาน อาท ิคาใชจายทีส่งูขึน้

ซึง่เปนภาระทัง้ตอครอบครวัและสงัคม ความเจบ็ปวดทกุขทรมานของผูปวย

และคณุภาพชวิีตของผูปวยและครอบครวั รวมทัง้กระทบตอโอกาสการรอดชวิีต

ของผูปวยอืน่หากไมไดใชอปุกรณหรอืเครือ่งมอืสําหรบัการยดืชีวิตให

ทนัเวลาเนือ่งจากอปุกรณและเครือ่งมอืเหลานัน้ถกูนําไปใชกับผูปวยระยะ

สุดทายที่ไมมีโอกาสรอดชีวิต 

 3)  การจํากดัพฤติกรรมผูปวย เปนปญหาทีพ่ยาบาลพบเมือ่ตองจํากดั

พฤติกรรมผูปวยเพือ่ความปลอดภยัของผูปวย หรอืผูอืน่ หรอืเพือ่ผลดขีอง

การรกัษาพยาบาล แตขณะเดยีวกันกไ็มมัน่ใจวาเปนการกระทําทีเ่หมาะสมหรอืไม 

เพราะอาจละเมดิสทิธขิองผูปวย หรอืทําใหผูปวยเกดิความไมสขุสบายทางรางกาย

และจติใจ เชน การผูกยดึผูปวยทีม่คีวามผดิปกตทิางจติ หรอืควบคมุตนเอง

ไมได เปนตน 

 องคการพยาบาลกับการสงเสริมจริยธรรมในองคกร 

 ปญหาจรยิธรรมดงักลาวขางตน ไมวาจะเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรม

หรอืประเดน็ขดัแยงทางจรยิธรรม นบัวันจะยุงยาก ซบัซอน และนําไปสู

การรองเรยีน ฟองรองมากขึน้ จงึจําเปนอยางยิง่ทีอ่งคการพยาบาลในสถานบริการ

สขุภาพทกุระดบั ตองจดัใหมรีะบบและกลไกในการสงเสรมิใหบคุลากรพยาบาลมี

พฤติกรรมจรยิธรรม มคีวามรูและทกัษะการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมเมือ่เผชญิกบั

ประเดน็ขดัแยงทางจรยิธรรมในการปฏบิติังาน องคการพยาบาลที่มีจริยธรรม

มบีทบาทสําคญัในการขบัเคลือ่นองคกรไปสูการเปนองคกรคณุภาพ และเปนที่

ยอมรบั ไววางใจของสงัคม โดยบคุลากรทกุระดบัในองคกรจะตองมีทั้งความรู

ความสามารถในงานทีร่บัผดิชอบ และมคีณุธรรม จรยิธรรม ภายใตการนํา

ของผูบรหิารทีใ่หคณุคาทางจรยิธรรม และกระบวนการดําเนนิงานอยางมี

จรยิธรรม โดยอาศยัหลกัการและแนวคดิทางจรยิธรรมในการสงเสรมิจริยธรรม

ของบุคลากร 
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สรปุเร่ือง 

 สภาการพยาบาลไดรบัหนงัสอืเรือ่งรองเรยีนจากผูเสยีหาย 

ซึง่เปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลยัแหงหนึง่และเปนอาจารยพเิศษ

ของวทิยาลยัพยาบาลหลายแหงโดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

 ผูเสยีหายไดถกูทวงถามเรือ่งการกูยมืเงนิจํานวน 50,0000 

บาท จากพยาบาลเทคนคิรายหนึง่โดยมหีลกัฐานสญัญาเงนิกูมาแสดง 

แจงใหผูเสยีหายทราบวาเปนสญัญาเงนิกูท่ีทําข้ึนเพือ่เปนหลกัฐานวา 

ผูเสยีหายไดรบัเงนิจากพยาบาลเทคนคิผูนัน้เพือ่ชวยใหสามารถสอบ

ผานเขาเรียนตอเปนพยาบาลวชิาชพีในวทิยาลยัพยาบาลแหงหนึง่ แต

เมือ่ไมปรากฏชือ่เปนผูสอบผานพยาบาลเทคนคิจงึนําสญัญาเงนิกูมา

ขอรบัเงนิคนืผูเสียหายปฏิเสธการคืนเงิน เนื่องจากไมเคยรับเงิน

จากพยาบาลเทคนิค และลายมือช่ือในสัญญาก็มิใชลายมือของ

ผูเสียหาย 

 จากการสอบสวนจรยิธรรม พยาบาลเทคนคิใหการสารภาพ

วา ตองการเขาศึกษาตอหลกัสตูรพยาบาลศาสตรตอเนือ่ง (2 ป) สอบ

หลายครัง้แลวกไ็มสามารถผานการคดัเลอืกได จงึไดปรกึษาพยาบาลวชิาชีพ

ซึง่เปนเพือ่นกนั ไดรบัคําแนะนําวารูจกักบัผูเสยีหายเปนอยางด ีและผูเสยีหาย

สามารถใหความชวยเหลอืในการสอบคดัเลอืกเพือ่เขาศึกษาตอได แต

ตองจายเงนิใหกบัผูเสยีหายจํานวน 50,000 บาท โดยผูเสยีหายจะทําสญัญา

เงนิกูใหไวเปนหลกัฐาน หากไมสามารถชวยใหผานการคดัเลอืกไดยนิดี

คืนเงนิ พยาบาลเทคนคิจงึไดมอบเงนิใหกบัพยาบาลวชิาชพีเพือ่นําไปมอบ

ใหกับผูเสียหายและไดรับสัญญาจากพยาบาลวิชาชีพซึ่งลงนามโดย

ผูเสยีหายไวเปนหลกัฐาน ตอมาวทิยาลยัประกาศผลการสอบ ปรากฏวา 

พยาบาลเทคนคิไมผานการสอบคดัเลอืกและไมสามารถตดิตอพยาบาล

วชิาชีพเพือ่ขอเงนิคนืได เนือ่งจากพยาบาลวชิาชพีไดรบัทนุไปศกึษาตอ 

ยงัตางประเทศ  

 พยาบาลเทคนคิจงึนําสญัญามาแสดงตอผูเสยีหายเพือ่ขอ

เงนิคนืตามสญัญา พยาบาลวชิาชีพใหการสารภาพวาไดทําเอกสารลง

ลายมือช่ือผูเสียหายปลอมเพื่อสงมอบใหพยาบาลเทคนิคถือไว

เปนหลกัฐานเนือ่งจากตนตองการเงนิเพือ่ใชเปนคาใชจายในการเดนิทาง

ไปศกึษาตอตางประเทศ เมือ่พยาบาลเทคนคิมาหารอืเรือ่งการสอบ

ไมผานประกอบกบัตนเองรูจกักบัผูเสยีหายเนือ่งจากเคยเปนลกูศษิย

จงึคิดแผนการหลอกลวงพยาบาลเทคนคิและตัง้ใจวาเมือ่กลบัจากศกึษา

ตอตางประเทศแลวจะนําเงนิมาคนืและไมคิดวาพยาบาลเทคนคิจะ

กลานําสญัญาไปทวงเงินคนืจากผูเสยีหาย  

การวิเคราะหกรณี 

 สาเหตุ: ความไมซื่อสัตยและขาดคุณธรรม 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 

- กรณี พยาบาลวิชาชีพ:  

    1. ขาดคุณธรรม หลอกลวงเพื่อนรวมวิชาชีพ 

    2. เจตนาทําลายชื่อเสียงอาจารย และองคกร 

        (วิทยาลัยพยาบาลที่เคยศึกษา)      

- กรณี พยาบาลเทคนิค: ไมซื่อสัตย 

การกระทําของพยาบาลวชิาชีพและพยาบาลเทคนคิเปนการประพฤติ

ผดิจรยิธรรมแหงวชิาชพี ฝาฝนขอบังคับ สภาการพยาบาลวาดวย

ขอจํากดัและเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการ

ผดงุครรภและการรกัษาจริยธรรมแหงวชิาชีพการพยาบาลและ

การผดงุครรภ พ.ศ.2530 หมวด 1 หลกัทัว่ไป ขอ 1 ผูประกอบวชิาชพีฯ

ยอมดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพตอ

กฎหมายบานเมืองและขอ 3 ผูประกอบวชิาชพีฯ ยอมไมประพฤติ

กระทําการใดๆ อนัเปนเหตใุหเสื่อมเสียเกียรตศัิกดิ์แหงวิชาชีพ 

  -  
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ประเด็นทางกฎหมาย 

 พยาบาลวชิาชพี มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

264 ท่ีบัญญัติวา ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่ง

สวนใด เติม หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ใน

เอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือช่ือปลอม 

ในเอกสาร โดยประการทีน่าจะเกดิความเสยีหายแกผูอืน่ หรอืประชาชน

ถาไดกระทําเพือ่ใหผูหนึง่ผูใดหลงเชือ่วาเปนเอกสารทีแ่ทจรงิ ผูนัน้กระทํา  

ความผดิฐานปลอมแปลงเอกสารตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป

หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และมาตรา 341 

บัญญตัวิาผูใดโดยทจุรติ หลอกลวงผูอืน่ดวยการแสดงขอความอนั

เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและโดยการ

หลอกลวงดงัวานัน้ ไดไปซึง่ทรพัยสนิจากผูถกูหลอกลวงหรอืบุคคลท่ี

สาม หรอืทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลทีส่าม ทํา ถอน หรอืทําลาย

เอกสารสทิธิ ์ผูนัน้กระทําผดิฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุก ไมเกนิสาม

ป หรอืปรบัไมเกนิหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

ผลการพิจารณาของกรรมการสภาการพยาบาล 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมมีตใิหพกัใชใบอนญุาต

ประกอบวชิาชีพ ของพยาบาลวชิาชีพเปนเวลา 2 ป ตามมาตรา 41(2) 

แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลฯ 2528 และมีมติใหวา

กลาวตกัเตอืน พยาบาลเทคนคิตามมาตรา 41 (4) แหงพระราชบญัญตัิ

วชิาชพีการพยาบาลฯ 2528  
 

..ผูเสยีหายไมไดแจงความจงึไมมีการพจิารณาทางอาญา.. 

 

 
 
 
 
  

   ประเภท บุคคล (นาย / นาง / นางสาว ..................................นามสกุล...............................เลขที่สมาชิก..................... 
  ประเภท หนวยงาน / บริษัท .............................................................................................. 
  วารสารสภาการพยาบาล   Thai Journal of Nursing Council 
  เปนวารสารเผยแพรบทความวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ 
  ออกปละ 4 ฉบับ ฉบับ  ม.ค. - มี.ค.  ฉบับ  เม.ย. - มิ.ย.  ฉบับ  ก.ค. - ก.ย.  ฉบับ  ต.ค. - ธ.ค. 
  สมัครเปนสมาชิกมีกําหนด..............ป    เริ่มตั้งแตฉบับที่ ..............ป..................ถึงฉบับที่............ ป................ 
  อัตราคาสมาชิก   1 ป  220 บาท 
      3 ป  600 บาท 
      ราคาจําหนายปลีกเลมละ 60 บาท   
 
 สนใจสมคัรสมาชกิวารสารไดโดยตรง  ทีส่ํานกังานสภาการพยาบาล Download ใบสมคัรสมาชกิ และแบบชําระเงนิไดที ่เว็บไซต www.tnc.or.th 
โทรศัพท 02-596-7526 โทรสาร 02-589-7121 

เชิญสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล  



8 จดหมายขาวสภาการพยาบาล                 ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 มีนาคม - เมษายน 2559 

 

จับตามอง เรือ่งจากทีป่ระชมุคณะกรรมการสภาการพยาบาล  

ครั้งที ่3/2559 วนัที ่18 มนีาคม 2559 
1) ขอเสนอการแกปญหากาํลังคนสายงานพยาบาลวชิาชพี    

        ตามที่สภาการพยาบาลไดนําเสนอการแกไขปญหากําลังคนดานการพยาบาลทั้งระบบ  ท้ังดานการ
ผลิต การใชและการพัฒนาศักยภาพนั้น  ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2  ในฐานะ
ประธานคณะทํางาน จัดทําขอเสนอการแกไขปญหากําลังคน สายงานพยาบาลวิชาชีพ ในกระทรวง

สาธารณสุข ไดนําเสนอที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 โดยไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา แบงตามกลุม
อายุของกําลังคน สายงานพยาบาล ดังนี้ 

กลุมอายุ  ปญหาที่สงผลใหลาออก  ทางเลือกในการแกปญหา  

1. นอยกวา 30  ป   
For fill D-S gaps  

-  งานไมมั่นคง ไมไดเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนนอยเมื่อเทียบกับภาระงาน  
   

1. ขออตัราตําแหนงขาราชการเพิม่ปละ 4000 อตัรา  
2. จางงานเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
แบบสาขาขาดแคลน เงินเดือนขั้นต่ําสูงกวาปกติ 
3. เพิ่มคาตอบแทนWorkload มีBonus incentive  

2. 30 - 40 ป 
For retention  

-  ความรับผิดชอบสูงข้ึน ไมไดบรรจ ุ
-  คาตอบแทนไมสอดคลองกบัภาระงาน 
- กําลงัคนรุนนีเ้หลอืลดนอยลง ทํางานหนกัมากขึน้   
ตองสอนงานพยาบาลใหมท่ีหมุนเวียนลาออก 
- ไมมีโอกาสศึกษาตอ 
- Burn out  

1. ปรับ เปนขาราชการ  
2. สงเสริมการศึกษาตอ เพิ่มระดับตามความเชี่ยวชาญ 
3. คาตอบแทนเพิ่มตาม competency  
4. ความกาวหนาแบบพิเศษ สําหรับ High  
performance nurse 

3. 40 - 50 ป  และ >50 - 60 ป 
 For retention 
 And increase  
 productivity  

- 15.12% อายุ 45-49 ป มีทักษะในวิชาชีพสูง  
มากกวาครึง่เงนิเดอืนตนั ไมกาวหนาและ Burn out  
- ไมกาวหนาเลื่อนเปนชํานาญการพิเศษไมได
เพราะไมมตีําแหนงยบุรวม 
- เงินเดือนตัน 
- ขาดพยาบาลรุนใหมทําใหยังตองข้ึนเวร  
- เปนหัวหนาตึก ความรับผิดชอบสูงข้ึนรับงาน
หลากหลายหนาท่ีแตไมกาวหนา 
- Burn out  

1. ความกาวหนาใหเปนระดับชํานาญการพิเศษทุก
ตําแหนงตามเกณฑ โดยไมตองยุบรวม  
2. ความกาวหนาใหเปนผูเชี่ยวชาญบางตําแหนงตาม
เกณฑ โดยไมตองยุบรวม  
3. Job rotation เชน ยายไปเปนอาจารย, APN  
Primary care cluster 
4. Early retirement  
5. ขยายอายุเกษียณอาจารยพยาบาล  

 ทัง้นีข้อเสนอทัง้หมดปลดักระทรวงสาธารณสขุรับในหลกัการแลวโดยจะแตงตัง้คณะทํางานเพือ่คาํนวณเงนิงบประมาณทีต่องใชทัง้หมด  

วาจะเปนจํานวนเทาใดเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา  

 

แกปญหาพื้นฐาน 
1. เพิ่มการผลิตและใชงานกําลังคนระดับผูชวย Task shifting เพื่อลดภาระงาน และพยาบาลไดทํางานเต็มศักยภาพ 

2. การจัดบริการรูปแบบพิเศษเพื่อใหหนวยบรกิาร มีรายได และมีการบริหารกําลังคนแบบพิเศษ 
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2) ความเคลือ่นไหวของกลุมผูประกอบวชิาชพีการพยาบาลทีเ่รยีก
ตวัเองวาสหภาพพยาบาลแหงประเทศไทย  และการขอใชสทิธ ิ  
ของสมาชิกสามญัตาม พ.ร.บ.วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ พ.ศ. 2528  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2540  
มาตรา 12 (2) 
              ดวยมคีวามเคลือ่นไหวการรวมกลุมกนัของผูประกอบวชิาชีพ

การพยาบาลทีเ่รยีกตวัเองวาสหภาพพยาบาลแหงประเทศไทย  ภายใต

การจัดประชุมวิชาการของสํานักกฎหมายแพทย กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสขุ ใชช่ือการประชมุวชิาการ เรือ่ง “กฎหมายการแพทย

กับการคุมครองวิชาชีพพยาบาล” เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2559  

ณ หองประชมุแสงสงิแกว อาคาร 1 ตกึกรมการแพทย  และไดเชิญ

นายกสภาการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย และ

ผูอํานวยการสํานกัการพยาบาล สํานกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ อภปิราย 

เรือ่ง “พยาบาลไทยยคุปฏริปู....ทิศทางกฎหมายวชิาชพีการพยาบาล”  

สวนวทิยากรในหวัขออืน่ เๆปนกลุมบุคคลท่ีเรยีกตวัวาสหภาพพยาบาล

แหงประเทศไทย  พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล  ผูอํานวยการสํานัก

กฎหมาย และ พญ. เชิดชู  อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา  และ

ท่ีปรกึษากรรมาธกิารดานสาธารณสขุ สนช. ในการประชมุครัง้นีไ้ดมี

การลาลายเซน็เพือ่ขอใชสทิธติาม พ.ร.บ.วชิาชพีการพยาบาลและการ

ผดงุครรภ พ.ศ.2528 และทีแ่กไขเพิม่เตมิป 2540 ถงึนายกสภาการพยาบาล  

คณะกรรมการสภาการพยาบาล และสภานายกพเิศษแหงสภาการพยาบาล 

ตามมาตรา 12 (2) ขอใหสภาการพยาบาลดําเนินการโดยไมชักชา

ภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับหนังสือนี้ในเรือ่งดังตอไปนี้  

 1. ขอใหสภาการพยาบาลเปดประชุมใหญสมาชิกวิสามัญ

ท่ัวประเทศ เพือ่รบัฟงปญหาและขอเสนอของสมาชกิตามกฎหมาย

และของสมาชิกทั้งท่ีเปนและยังไมไดเปนสมาชิกสหภาพพยาบาล 

แหงประเทศไทยในประเดน็ทีส่าํคัญตามทีป่รากฏใน สาธารณะแลว

หรือท่ีจะเสนอตอไป  

 

 2.  ใหจดัการเลอืกตัง้ผูแทนของสมาชกิเขาไปเปนกรรมการ

โดยมีความเปนตัวแทนอยางแทจริง ท้ังนี้เพื่อใหกิจการของสภา

เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย โดยใหพจิารณาในประเดน็เกีย่วกบั

สัดสวนผูท่ีเขามาเปนกรรมการยังขาดความเปนผูแทนโดยสภาพ

กลาวคือ ไดคะแนนรบัเลอืกตัง้ต่ํากวารอยละ 20 ของสมาชกิเมื่อ

เทยีบเคยีงกบักฎหมายทัว่ไปเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ ขอเสนอใหปรบัปรงุ 

  3.  ใหสภาการพยาบาลทําหนาท่ีตามกฎหมายในเรื่องท่ี

เกีย่วของกบัการพยาบาลฯ และผูประกอบวชิาชพีพยาบาลในสถานการณ

ท่ีพยาบาลประสบอนัเกีย่วของตามทีป่รากฏตอสาธารณะและตามที่

จะไดเพิ่มเติมแจงในที่ประชุมใหญ ท้ังนี้ตามมาตรา 7 (5) และ (7) 

               ในการนีเ้ลขาธกิารสภาการพยาบาลแจงวาอยูระหวางการ

ตรวจสอบสถานภาพของผูลงลายมอืช่ือวาเปนสมาชกิสภาการพยาบาล

ครบ 50 คนหรือไม    

               นายกสภาการพยาบาลไดช้ีแจงใหท่ีประชมุทราบวาท่ีผานมา

สภาการพยาบาลไดจดัทําขอเสนอนโยบายถงึท้ังรฐับาล กระทรวงสาธารณสขุ 

หนวยงานตาง  ๆรวมทัง้สภาปฏริปูแหงชาต ิ เพือ่เสนอแนวทางการแกไข

ปญหาความเหลือ่มล้ําของผูประกอบวชิาชกีารพพยาบาลและการผดงุครรภ

ในทกุ  ๆดานแลว และไดตดิตามอยางตอเนือ่ง แตผลลพัธท่ีไดอาจไมได

ท้ังหมดและไมไดในทนัท ี เพือ่ไมใหเกดิความแตกแยกในวชิาชพีการพยาบาล  

ซึง่ท้ังสภาการพยาบาลและกลุมผูประกอบวชิาชีพการพยาบาลทีเ่รยีก

ตวัเองวาสหภาพพยาบาลแหงประเทศไทยตางมเีจตนารมณเดยีวกนัใน

การทีจ่ะ ผลกัดนัใหพยาบาลไดรบัความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ 

สภาการพยาบาลจะตองช้ีแจงทําความเขาใจตอสมาชกิใหเขาใจบทบาท

ภารกจิหนาท่ีของสภาการพยาบาล และควรทีจ่ะไดเขารวมชวยกนัผลกัดนั

ขอเรยีกรองอยางเปนเอกภาพของวชิาชีพ เนือ่งจากการแกไขกฎหมาย

วิชาชีพไมสามารถที่จะแกปญหาความเปนธรรมในวิชาชีพได

เนือ่งจากความเปนธรรมเปนเรือ่งของการบรหิารราชการในกระทรวง

สาธารณสขุ บุคลากรในวชิาชพีตองรวมมอืรวมใจกนัเทานัน้จงึจะสามารถ

เรยีกรองผลกัดนัได 
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 3) คณะกรรมการการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต ิ

          รองศาสตราจารย ดร.ศิริอร สินธุผูแทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

รายงานการดําเนินการของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ดังนี ้

  1. คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหใชหมายเลขโทรศพัทกลาง เบอร  911  เปน  S ing le  Number  

เพื่ อใชแจ ง เหตุฉุก เฉินซึง่ตํารวจจะเปนผูรับสายแลวเชื่อมโยงไปยงัหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทัง้การแพทย 

ฉุกเฉินดวย  

               2. กองทุนการแพทยฉุกเฉิน  อยูในระหวางการพูดคุยกนัใน 3 กองทุน คือ บัตรทอง ประกันสังคม และ

สวัสดิการขาราชการ เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการดแูลฉุกเฉินภายใน 72 ช่ังโมง จะตองไมมกีารปฏิเสธผูปวย 

โดยใชสิทธิเบิกจายจากเงินกองทุนการแพทยฉุกเฉินไมวาจะเปนโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนซึ่งในทางปฏิบัติ

โรงพยาบาลเอกชนยังมีปญหาอยู  

 3. แผนพัฒนากําลังคนดานการแพทยฉุกเฉิน บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉกุเฉินนั้นประกอบไป

ดวยคนจากหลายหนวยงาน ทัง้บคุลากรดานหนา เจาหนาทีส่ื่อสาร เจาหนาทีกู่ชีพระดบัตางๆ ทีต่องทํางานสอด

ประสานกนั  ปจจบุนักําลังคนยังไมเพยีงพอ  การผลติ Paramedic  ยงัมนีอยมาก กําลังคนสวนใหญเปนพยาบาล ใน

สายงาน ER  

               4. ตูชวยชีวติฉกุเฉนิ  ( EMD)  ซ่ึงสถาบนัการแพทยฉกุเฉนิพยายามกระจายใหครอบคลมุทุกพืน้ที ่ปจจบุนัมี

ปญหาเรื่องของผลประโยชนทับซอน จึงตองชะลอการดําเนินการไวกอน  

              5. การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมพัฒนาระบบการแพทยฉกุเฉิน โดยจะตองมีโครงสราง 

หนาที่ และภาระงานในการจัดตั้งหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินที่ชัดเจน ซ่ึงจะทําใหเพิม่ความครอบคลมุในการ
ใหบริการ  และทําใหประชาชนไดรับการบริการทางการแพทยฉุกเฉนิที่รวดเรว็ ทันทวงที รวมถึงจะทําใหเกดิการ
พัฒนาคุณภาพในการชวยเหลืออยางตอเนือ่ง เนื่องจากทองถ่ินเขาใจพืน้ที่และปญหาเปนอยางด ี 
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Q: ไดทราบวามีการจัดต้ังสหภาพพยาบาลขึ้น และมีการรับ

สมัครสมาชิก ขอเรียนถามวา เปนสมาชิกสภาการพยาบาล และ
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยแลวจะตองเปนสมาชกิสหภาพ
พยาบาลอีกหรือไม 
 

 A: การจัดตั้ง “สหภาพพยาบาลแหงประเทศไทย” 

เปนการรวมกลุมของพยาบาลกลุมหนึ่ง ไมพบวาไดดําเนินการจด
ทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายใดๆ ในประเทศไทย จึงไมมีฐานะ
เปนนติบุิคคลเพือ่จะมอีํานาจตามกฎหมายทีจ่ะดําเนนิการใดๆ แทน
สมาชกิได กรณีนีจ้งึแตกตางจากสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย ท่ีมฐีานะเปนนติบุิคคล และมอีํานาจตามทีก่ฎหมาย
จัดตั้งกําหนดไวใหกระทําการแทนสมาชิกได 
 การจะสมคัรเขาเปนสมาชกิองคกรใด พยาบาลควรตรวจสอบ
ฐานะขององคกรนัน้ รวมทัง้วตัถปุระสงคของการจดัตัง้และประโยชนท่ี
จะไดรับจากการเขาเปนสมาชิก 
 ท้ังนี ้ เพือ่มใิหเกดิปญหาการถกูนํารายชือ่ไปกลาวอางโดย
ตนเองไมทราบหรือถูกนําเอกสารสวนบุคคล เชน บัตรประชาชน 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปใชโดยผิดกฎหมาย 
 
 

Q: ดิฉันมีภาระยุงๆ เลยลืมตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะนี้

ใบอนุญาตหมดอายุไปแลว 2 เดือนหากดิฉันจะแกวันเดือนปใน
ใบอนุญาตของตนเอง จะทําไดไหมคะ  
  

 A: การตอใบอนญุาตกรณใีบอนญุาตหมดอายใุหสมาชกิ

ดําเนนิการตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการข้ึนทะเบยีน การ
ออกใบอนญุาต การตออายุใบอนุญาต และการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ใบอนญุาตเปน ผูประกอบวชิาชพีการพยาบาล การผดงุครรภ หรอืการพยาบาล
และการผดงุครรภ พ.ศ. 2545  ขอ 20 – 23 หากเกบ็หนวยการศกึษา
ตอเนื่อง (CNEU) ครบ 50 หนวย จะตองสอบวัดความรูกฎหมาย 
และจรยิธรรม  1 ชุดวชิา  แตถาเกบ็หนวยการศกึษาตอเนือ่งไมครบ 50 
หนวย หรอืครบ 50 หนวย แตขอตออายชุากวา 1 ป จะตองสอบ   
วดัความรู 8 ชุดวชิา  ซึง่การสอบวดัความรูท้ัง 2 กรณ ีกเ็พือ่ใหสมาชิก
ใหความสําคัญกบัการตอใบอนญุาต ซึง่สภาการพยาบาลกําหนดให
สมาชกิสามารถตอใบอนญุาตไวลวงหนา 180 วนั กอนใบอนุญาต
หมดอาย ุ
 
 การแกไขวนั เดอืน ป หมดอายใุนใบอนญุาต ไมสามารถกระทํา
ไดเพราะเปนการกระทําอนัผดิกฎหมายฐานปลอมแปลงเอกสาร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และเปนการกระทําผดิจรยิธรรม
แหงวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ พ.ศ. 2550 ขอ 4 และขอ 6 
 
 นอกจากนี้การปลอยใหใบอนุญาตหมดอายุ จะทําให
สมาชิกมีปญหากับการประกอบวิชาชีพ และสิทธิในการไดรับเงิน 
พตส. ดวย 

 ใหความสาํคัญกับการตอใบอนุญาต หากหลงลืม

จนใบอนญุาตหมดอาย ุ อยาแกไขวัน เดอืน ป ของวันหมดอาย ุ

เพราะจะนําไปสูปญหาที่รุนแรงทั้งคดีอาญาและจริยธรรม

 สมาชิกถามมา... สภาตอบ 
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คําถามที่พบบอย 
Q: การลงทะเบียนบทความวิชาการตองทําอยางไร 
 

 A: การลงทะเบยีนซือ้บทความวชิาการ สามารถโหลด

แบบฟอรมไดจาก www.ccne.or.th เรือ่ง การลงทะเบยีนเพือ่สะสม

หนวยคะแนนจากบทความวชิาการ กรอกขอมลูตามแบบฟอรม

แลวสงมาทีศ่นูยการศกึษาตอเนือ่งฯ การสงเอกสาร มายงัศูนย

การศึกษาตอเนื่องฯ  สามารถดําเนินการได 3 วิธี ดังนี ้

 1) ยืน่เอกสารแบบฟอรมการลงทะเบยีน และชําระเงนิสด 

ท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ สภาการพยาบาล 

 2) ทาง Fax. หมายเลข 0 2580 1996 หลังจาก Fax. 

เอกสารขอใหโทรศพัทแจงเจาหนาท่ี ท่ี 0 2596 7564, 0 2596 7566 

การชําระเงินทางธนาณัติ ไมสามารถสงเอกสารมาทาง Fax. ได 

เนื่องจากตองใชไปรษณีย ธนาณัติ ฉบับจริง ในการดําเนินการขึ้น

เงินที่ไปรษณีย จึงตองสงธนาณัติ ฉบับจริงมายังสภาการพยาบาล 

 3) สงทางไปรษณยี มาที ่ ศูนยการศึกษาตอเนือ่งสาขาพยาบาล
ศาสตร สภาการพยาบาล อาคารนครนิทรศร ี กระทรวงสาธารณสขุ        
ถ. ตวิานนท ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 
 

Q: คะแนนที่เหลือจากการตออายุใบอนญุาตแตละคร้ัง 

สามารถเก็บสะสมไวใชในครั้งตอไปได หรือไม 
 

 A: การตออายุใบอนุญาตฯ แตละครั้งตองใชคะแนน 

50 หนวยคะแนน คะแนนทีม่ากกวา 50 หนวยคะแนน ไมสามารถเกบ็ 
ไปใชในการตออายุใบอนุญาตฯ  ครั้งตอไปได  เมื่อตออายุ
ใบอนญุาตแลวคะแนนทีเ่หลอืจะถกูตดัออกจากระบบโดยอัตโนมัติ 
เพือ่ใหทานเริม่เกบ็สะสมหนวยคะแนนในรอบใหม ตัง้แตวนัที่ออก
ใบอนุญาตเปนตนไป 

Q: การเก็บหนวยคะแนนของพยาบาลที่ขึน้ทะเบียนเวช
ปฏิบัตติองเกบ็ 50 หนวยคะแนน หรือ 80 หนวยคะแนน 
 

 A: 1) ในกรณีท่ีสมาชิกจบการพยาบาลเฉพาะทาง 

เวชปฏบัิตท่ัิวไปฯ ในชวงของใบอนญุาตประกอบวชิาชพี ปจจบัุน 
เชน ใบอนญุาตฯ อนมุตั ิ24 ธ.ค. 55 หมดอาย ุ23 ธ.ค. 60 อบรมพยาบาล
เวชปฏิบัติป 2556 สมาชิกจะไดรับคะแนน 50 หนวยคะแนน จาก
การอบรมเวชปฏิบัติ เพื่อใชตออายุใบอนุญาตฯ ป 2560 ไดเลย 
 2) สมาชกิทีจ่บการพยาบาลเวชปฏบัิตกิอนวนัทีใ่บอนญุาต
ประกอบวชิาชพีอนมุตั ิเชน อบรมเวชปฏบัิต ิป 2554 ใบอนญุาตฯ  
อนุมัติ 24 ธ.ค. 55 หมดอาย ุ 23 ธ.ค. 60 ตองเก็บสะสมหนวย
คะแนนในการตออายใุบอนุญาตฯ 50 หนวยคะแนน เทากบัสมาชิก
ทานอืน่ๆ แตมเีงือ่นไขวาใน 50 หนวยคะแนนนัน้ ตองมกีารฟนฟู
ความรูทางดานเวชปฏบัิตอิยางนอย 30 หนวยคะแนน รวมกบัหนวย
คะแนนอื่นๆ 20 หนวยคะแนน 
 

Q: เรียนจบปริญญาโท  ปริญญาเอก ทางการพยาบาล 

ทําไมไมมีหนวยคะแนนในระบบเชนเดยีวกับการอบรม
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 
 

 A: ผูท่ีศึกษาจบปรญิญาโท ปรญิญาเอก ใหนําสําเนา

ปรญิญาบตัร และหนงัสอืรายงานผลการศกึษา (ฉบบัจรงิ) กรณยีงั
ไมสําเร็จการศกึษาใชใบรายงานผลการศกึษา เสนอศนูยการศกึษา
ตอเนือ่งฯ  พิจารณาใหการรับรองหนวยคะแนนเปนรายบุคคล 
 

Q: ทํางานอยูตางประเทศ ตองตออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพของประเทศไทย ไมสามารถมาอบรมใน
ประเทศไทยได  จะสะสมหนวยคะแนนอยางไร 
 

มุมการศึกษาตอเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร 
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 A: 1) การอบรม ศึกษาตอในตางประเทศที่ไดรับรอง

หนวยคะแนนจากหนวยงาน / องคกรวิชาชีพท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาตอเนือ่งของแตละประเทศ สามารถเทยีบเคยีงเปนหนวยคะแนน
การศึกษาตอเนื่องของสภาการพยาบาลได ทานตองนําใบประกาศ
หรอืหนงัสอืรบัรองทีร่ะบหุนวยคะแนนทีท่านไดรบัจากการเขาอบรม 
(ถามีกําหนดการอบรมใหสําเนาแนบดวย) สงใหศูนยการศึกษา
ตอเนือ่งฯ พจิารณาและใหการรบัรองหนวยคะแนนเปนรายบคุคล กรณี
ท่ีไมมีการระบุหนวยคะแนนใน  ใบประกาศหรือใบรับรอง  
ใหแนบกําหนดการ / รายละเอียดการอบรม สงศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯ พิจารณาใหการรับรองหนวยคะแนนเปนรายบุคคล 
 2) ทานสามารถสะสมหนวยคะแนนไดจากการศึกษาดวย
ตนเองจากบทความวชิาการ และตอบคําถามทายบทความวชิาการโหลด
แบบฟอรมไดท่ี www.ccne.or.th นอกจากนี้ทานยังสามารถสะสม
หนวยคะแนนไดจากบทความวชิาการที ่ online ใหกบัสมาชกิศกึษา 
และตอบคําถามเพือ่สะสมหนวยคะแนนโดยไมมคีาใชจายใด  ๆบทความ
ดงักลาวจะ online ใหกบัสมาชกิทีย่งัขาดหนวยคะแนนเลก็นอยปละ 
3 บทความ 
 3) ขอคําแนะนําเพิ่มเติมไดจากเจาหนาท่ี ศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯ 0 2596 7562-66  หรือ E-mail: cnethai@gmail.com 

Q: 11. หนวยคะแนนที่มี (--*) (--**) หมายความวาอยางไร 
 

 A: คะแนนที่มี * เชน 10* หมายความวาเปนหนวย

คะแนนที่ทานไดจากการเขารวมกิจกรรมการศกึษาตอเนื่องสาขา
การแพทย หรอืวทิยาศาสตรสขุภาพ ทานสามารถใชหนวยคะแนน
ดงักลาวไดเพยีง 10 หนวย คะแนน (10*) ในรอบการสะสมหนวย
คะแนน 5 ป ตองสะสมหนวยคะแนนทางการพยาบาลอกีไมนอย
กวา 40 หนวยคะแนน รวมเปน 50 หนวยคะแนน เพื่อใชในการ  
ตออายใุบอนุญาตแตละครั้ง 
  

 คะแนนทีม่ ี** เชน 20 ** หมายถงึหนวยคะแนนทีไ่ดจาก
การเขารวมกจิกรรมการศกึษาตอเนือ่งสาขาการแพทย หรอืวิทยาศาสตร
สขุภาพเพือ่พฒันางานทีต่นเองรบัผดิชอบไดแก งานวสิญัญพียาบาล 
งานทันตกรรม ผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานดังกลาว สามารถ
สะสมหนวยคะแนนที่มี ** ไดไมเกิน 20 หนวย คะแนน (20**) 
ในรอบการสะสมหนวยคะแนน 5 ป ตองสะสมหนวยคะแนน
ทางการพยาบาลอีกไมนอยกวา 30 หนวยคะแนน รวมเปน 50 
หนวยคะแนน เพื่อใชในการตออายุใบอนุญาตแตละครั้ง  

 

  
   ประเภท บุคคล (นาย / นาง / นางสาว ..................................นามสกุล...............................เลขที่สมาชิก..................... 
  ประเภท หนวยงาน / บริษัท .............................................................................................. 

 
  เปนวารสารนานาชาติท่ีเผยแพรผลงานวจิัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภเปนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ  
  ออกปละ 4 ฉบับ ฉบับ  ม.ค. - มี.ค.  ฉบับ  เม.ย. - มิ.ย.  ฉบับ  ก.ค. - ก.ย.  ฉบับ  ต.ค. - ธ.ค. 
  สมัครเปนสมาชิกมีกําหนด..............ป   เริ่มตั้งแตฉบับที่ ..............ป..................ถึงฉบับที่............ ป................ 
  อัตราคาสมาชิก 1 ป      
      ประเภทหนวยงาน / บุคคลทั่วไป  500 บาท 
      ประเภทสมาชิกสภาการพยาบาล 400 บาท 
      ประเภทสมาชิกตางประเทศ 60 US $ 
      ราคาจําหนายปลีกเลมละ  150 บาท 
 

  สนใจสมคัรสมาชกิวารสารไดโดยตรง ทีสํ่านกังานสภาการพยาบาล Download ใบสมคัรสมาชกิ และแบบชําระเงนิ 

ไดที ่เวบ็ไซต www.tnc.or.th โทรศัพท 02-596-7526 โทรสาร 02-589-7121 

เชิญสมัครสมาชิกวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
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ตออายุใบอนุญาตฯ เชิญทางนี้คะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (Download คําขอจาก www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและตออายุใบอนุญาตฯ) 
กรอกแบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ทญ.6     (ติดรูปที่คําขอ) 
กรอกแบบคําขอตออายุบัตรสมาชิก สพ.4      (ติดรูปที่คําขอ) 
แบบชําระเงิน โอนผานระบบธนาคาร Teller Payment (ธนาคารกรุงไทย  เทานั้น) 
 

แนบเอกสารประกอบคําขอ ดังนี ้
1. สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ กรณีใชยศ       จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาการพยาบาล       จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ                            จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)                                      จํานวน 1 ชุด 
5. ภาพถายขนาด 1 นิ้ว (ภาพถายหนาตรง ถายไวไมเกิน 6 เดือน ไมใชรูปถาย Scan)          จํานวน 2 รูป 
6. สําเนาเอกสารแสดงการเก็บหนวยคะแนน ไมนอยกวา   50 หนวยคะแนน     จํานวน 1 ชุด    
7. คาธรรมเนียม กรณียื่นดวยตนเอง     ชําระเงินสด พรอมยื่นหลักฐาน ณ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ สภาการพยาบาล 
  กรณียื่นทางไปรษณีย  โอนเงินผานระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย และแนบสําเนาการโอนเงินมาพรอมหลักฐาน  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ตรวจสอบหนวยคะแนน  www.ccne.or.th 
คาธรรมเนียม                 www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ 
จัดสงเอกสาร    สํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล  งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ   

ติดตอสอบถาม     งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ โทร 0-2596-7555-61  

ใบอนุญาตฯ หมดอายุ เดือน  เริ่มยื่นเอกสาร  หมดเขตการยื่นเอกสาร  

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559  มิถุนายน 2559  ถึงวันทีใ่บอนญุาตฯ หมดอายุ  

มีนาคม - เมษายน  2560   ตุลาคม 2559  ถึงวันทีใ่บอนญุาตฯ หมดอายุ  

กรกฎาคม - สิงหาคม 2560   กุมภาพันธ 2560  ถึงวันทีใ่บอนญุาตฯ หมดอายุ  

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560  มิถุนายน 2560  ถึงวันทีใ่บอนญุาตฯ หมดอายุ  

 ผูประกอบวชิาชพีฯ สามารถดําเนนิการตออายใุบอนญุาต 
ประกอบวชิาชพีฯ ไดกอนวันหมดอายขุองใบอนญุาตฯ 180 วนั    

 

ชวงเวลาการยื่นเอกสาร 
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การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  

กรณีใบอนุญาตหมดอายุแลว 
         ผูประกอบวชิาชพีฯ ท่ีใบอนญุาตหมดอาย ุ และประสงคจะขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีฯ ใหมจะตองขอรบัการประเมนิความรูฯ 

เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ใหม โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

1. ผูท่ีมีหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง (CNEU) ครบ 50 หนวยคะแนน และยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตฯ ใหม ภายใน 1 ป  

       นับแตวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ  ตองประเมินความรูฯ 1 รายวิชา  คือวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ  

2.  ผูทีมี่หนวยคะแนนการศกึษาตอเนือ่ง (CNEU) ไมครบ 50  หนวยคะแนน หรือครบ 50 หนวยคะแนน แตยืน่เอกสาร ขอรับใบอนญุาตฯ 

    ใหม ชากวา  1 ป ตองประเมินความรูฯ 8 รายวิชา 
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  (Download คําขอจาก www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและตออายุใบอนุญาตฯ) 
 - กรอกแบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ทญ.8 (ติดรูปที่คําขอ) 

 - กรอกแบบคําขอตออายุบัตรสมาชิก สพ.4 (ติดรูปที่คําขอ) 

 - กรอกแบบคําขอสมัครสอบประเมินความรูฯ ปร.1 (ติดรูปที่คําขอ) 

แบบชําระเงิน โอนผานระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย  เทานั้น  
แนบเอกสารประกอบคําขอ  
1. สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ กรณีใชยศ        จํานวน 2 ชุด 

2. สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาการพยาบาล        จํานวน 2 ชุด 

3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ                 จํานวน 2 ชุด 

4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)                                       จํานวน 2 ชุด 

5. ภาพถายขนาด 1 นิ้ว (ภาพถายหนาตรง ถายไวไมเกิน 6 เดือน ไมใชรูปถาย Scan)           จํานวน 2 รูป 
6. สําเนาเอกสารแสดงการเก็บหนวยคะแนน ไมนอยกวา 50 หนวยคะแนน (กรณี เงือนไข ขอ 1) จํานวน 2 ชุด    

7. คาธรรมเนียม กรณียื่นดวยตนเอง  ชําระเงินสด พรอมยื่นหลักฐาน ณ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ  กรณียื่นทางไปรษณีย โอนเงิน

ผานระบบธนาคาร และแนบสําเนาการโอนเงินมาพรอมหลักฐาน  

รายละเอียดเพิ่มเติม 

คาธรรมเนียม www.tnc.or.th/งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ/ กรณียื่นหลังหมดอายุ 
ประกาศ  กําหนดการประเมินความรูฯ สมัครสอบประเมินความรูฯ  กําหนดวันรับสมัคร ตารางสอบ ศูนยสอบฯ   

  ทางเว็บไซด www.tnc.or.th 

จัดสงเอกสาร   สํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิ  

  เขารับการประเมินความรู ฯ ไดที่ www.tnc.or.th กอนวันเขารับการประเมินความรูฯ 1 สัปดาห 
ติดตอสอบถาม    งานทะเบียนสมาชกิและใบอนุญาตฯ โทร 0-2596-7555- 61 

  ฝายสอบความรูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนฯ โทร 0-2596-7550- 54  



 
 
 
 
 

 วัตถุประสงค 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของสภาการพยาบาล 

  2. เพ่ือเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและความกาวหนาของสมาชิก 

  3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางมวลสมาชิก 

 กําหนดออก ทุก 2 เดือน ปละ 6 ฉบับ ประจําเดือนมกราคม - กุมภาพันธ มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน           

  กรกฎาคม - สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม 

 การเผยแพร 1. อภินันทนาการใหแกสมาชิกสภาการพยาบาลทุกทาน ท่ีมีบัตรประจําตัวท่ีไมหมดอายุ 

  2. เผยแพรใหกับหนวยงานที่มีสมาชิกปฏิบัติงานทั่วประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง 

 ผูจัดการ รองศาสตราจารยเพ็ญศรี  ระเบียบ 

 บรรณาธกิารผูชวย     ผูชวยศาสตราจารย ชุลีพร เชาวนเมธากิจ 

 ผูพิมพ - ผูโฆษณา ผูชวยศาสตราจารย อังคณา สริยาภรณ                                                                                               

 กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.กาญจนา จันทรไทย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ   

  ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ โตสิงห นายบัญชา พระพล ดร.ปนนเรศ กาศอุดม         

  นายเอกชัย ฝาใต นางสาวจันทรทิมา กาญจนะวีระ นางสาวลักขณา  แกวธรรม 

 เจาของ       สภาการพยาบาล 

 พิมพท่ี บริษัท ศิริยอดการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด 

 จํานวนพิมพ      199,500  ฉบับ 

     จดหม าย ข า ว 

    สภาการพยาบาล       
       Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
เลขที่ ใบอนุญาต 71/2552 ปณฝ .  

สิ่งตีพิมพ 
เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได 

 1. จาหนาซองไมชัด 

2. ไมมีเลขบานตามจาหนา 

3. ไมยอมรับ 

4. ไมมีผูรับตามจาหนา 

5. ไมมารับตามกําหนด 

6. เลิกกิจการ 

7. ยายไมทราบที่อยูใหม 

 8. อ่ืนๆ 

ลงชื่อ.................................................... 

สภาการพยาบาล Thailand Nursing and Midwifery Council 
สํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครนิทรศรี (ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) 

ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000                                                   

โทรศัพท 0 2596 7500  โทรสาร 0 2589 7121  www.tnc.or.th                                           
Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of 
Public Health Compound, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000                                                                      
Tel. 0 2596 7500  Fax.  0 2589 7121  www.tnc.or.th 

กรุณานําสง 


