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พี่ๆ  ทีเ่คารพ  และเพือ่นๆ นอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 

     วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิส ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สภาการพยาบาล
ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศ  (International Council of Nurses : ICN) ไ ด้ ก า ห นด ใ ห้ เ ป็ น          
“วันพยาบาลสากล” เพ่ือระลึกถึงเกียรติคุณของผู้ก่อก าเนิดวิชาชีพการพยาบาล ในวัน
พยาบาลสากล  แต่ละปีสภาการพยาบาลระหว่างประเทศจะก าหนดประเด็นส าคัญทาง
สุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาร่วมที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างมาเป็นหัวข้อให้พยาบาลใน
ประเทศต่างๆ ได้ตระหนัก และหาแนวทางร่วมกันในการปูองกัน หรือแก้ปัญหาสุขภาพนั้นๆ 

ฉบับนี้มีอะไร 

     

 ส าหรับวันพยาบาลสากลในปี 2560 สภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้ก าหนด หัวข้อส าคัญในการสร้าง
ความตระหนักในวันนี้คือ “Nurses : Voice to lead Achieving the Sustainable Development Goals” ซึ่ง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล ได้ร่วมมือกันในการจัดงานวันพยาบาลสากล และจัด
ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาล : เสียงแห่งพลังน าความส าเร็จสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพ 
 ในการนี้ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์
ประธานวันพยาบาลสากล และเปิดประชุมวิชาการในวันดังกล่าวด้วย พยาบาลทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
 จดหมายข่าวสภาการพยาบาลได้รว่มร าลักถึง มิส ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และร่วมเชิดชูเกียรติของท่าน โดยการ
ตีพิมพ์แนวคิดของท่านเกี่ยวกับการพยาบาล ซึ่งยังเป็นประโยชน์ตราบเท่าทุกวันนี้ 
 นอกจากนั้นแล้วสภาการพยาบาลได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา       
ของพยาบาล โดยการเสนอการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดแนว
ทางการด าเนินการเป็นสามปี ซึ่งสภาการพยาบาลได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบเพื่อรับทราบทั่วกันด้วย 

 บรรณาธกิารแถลง 

หน้า 8-9 สาระน่ารู้ : มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล 

หน้า 4-5 จับตามอง: ชง ครม. 3 ปี 
       บรรจุพยาบาลครบครบ 

หน้า 3 ข่าวเด่นสภาการพยาบาล 

หน้า 6-7 กรณตีัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : การใช้ยา

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

หน้า 12-13 สมาชิกถาม...สภาตอบ 

หน้า 10-11 กิจกรรมสภาการพยาบาล 

หน้า 14-15 ธนาคารความดี 
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 ขา่วเดน่สภา 

    พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด
ประชุมวิชาการและทรงเปิดนิทรรศการ เนื่องในวัน
พยาบาลสากล โดยความร่วมมือระหว่างสภาการ
พยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาล และรองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถวายการต้อนรับ 
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพลังพยาบาลในการ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ ภายใต้หัวข้อหลักการ
ของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาวะและระบบ
สุขภาพในแต่ละปี รวมถึงการมีประกาศเชิดชูเกียรติ
พยาบาลดีเด่นท่ัวประเทศในสาขาต่าง ๆ ร่วมด้วย     
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ   

วันพยาบาลสากล 
“พยาบาล : เสียงแห่งพลังน าความส าเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

ได้ก าหนดหัวข้อส าหรับวันพยาบาลสากลไว้ ว่ า 
“Nurses: A Voice to Lead Achieving the  Sus-
tainable Development Goals หรือ “พยาบาล : 
เสียงแห่งพลังน าความส าเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหาร
สถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการ
ในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรวมพลัง เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้างคุณค่าในงาน
การพยาบาลและการสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพ
อื่นๆ จนเกิดความส าเร็จในความเข้มแข็งของระบบ
สุขภาพท่ียั่งยืน โดยมีพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการ
พยาบาล อาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาลและ
ผู้สนใจ เข้าร่วมงานกว่าสามร้อยคน จัดขึ้น ณ โรงแรม
ปร๊ินพาเลส เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา 
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จับ มอง      

 จากมติ คณะรั ฐมนตรี  เ มื่ อ วั น ท่ี  9 
พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา กรณีไม่อนุมัติอัตรา
ข้าราชการตั้ งใหม่ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จ านวน  10 ,992  อั ต รา  ต าม ท่ีกระทรว ง
สาธารณสุข และสภาการพยาบาลเสนอจนท าให้
เกิดความไม่พอใจของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง
ชั่วคราวตามท่ีปรากฏในข่าวแล้วนั้น โดยทาง
คณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้หาแนวทางใน
การแก้ปัญหาครั้งนี้ โดยการเกลี่ยต าแหน่งอัตรา
ว่างเพื่อให้สามารถบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง
เป็นข้าราชการโดยเฉลี่ยบรรจุภายใน 3 ปี และ
เมื่อวันท่ี 18 พ.ค.ท่ีผ่านมา นพ.ปิยะสกล สกลสัต
ยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
กล่าวว่าจะมีการเสนอในท่ีประชุม ครม.ในวันท่ี 
23 พ.ค. โดยตัวเลขการเฉลี่ยบรรจุนั้น คือ
จ านวน 8,792 ต าแหน่ง ภายใน 3 ปี เฉลี่ยบรรจุ
ได้ราว 2,930 ต าแหน่ง โดยในปี 2560 คาดว่า
น่าจะน าอัตราของ สธ. ท่ีเป็นการบรรจุภายใน 
2,200 ต าแหน่ง บวกอีก 2,930 ต าแหน่ง และ
อัตราผู้เกษียณอายุ อีก 755 ต าแหน่ง รวมบรรจุ
ได้  5,885 ต าแหน่ง ภายใน 3 ปี จะบรรจุ
พยาบาลวิชาชีพได้ท้ังหมด 13,583 ต าแหน่ง 
ขอให้พยาบาลทุกคนมั่นใจและเข้าใจตรงกัน 
เพราะถือว่าครั้งนี้จะเป็นการบรรจุพยาบาลมาก
ท่ีสุด โดยต่อไปในอนาคตเมื่อเกิดสมดุลระหว่าง
อัตราการจบใหม่ และผู้เกษียณราชการตรงกัน
ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิด  

   ส่วนในการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น     
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีมติ
แต่งตั้ งคณะกรรมการดูแลอัตราก าลังให้กับ
บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะ ประกอบด้วย
ตั วแทนจากกระทรวงสาธารณสุ ข  ส านั ก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน กระทรวงศึกษาธิการ  และตัวแทน
แพทย์ทหาร โดยมีอ านาจหน้า ท่ีดูแลแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์  นักกายภาพบ าบัด  ท้ังหมด
เรียกว่าบุคลากรสาธารณสุข ซึ่ งจะสามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น  
 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาล ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนแนว
ทางการแก้ ปัญหาการบรรจุพยาบาลเป็ น
ข้ า ร า ช ก า ร ต า ม ท่ี  ค ร ม .  เ ห็ น ช อ บ ว่ า           
“เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม จะสามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลได้ในระดับหนึ่ง 
สภาการพยาบาลเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหา
ระยะสั้นนี้  และมีความยินดี ท่ีจะร่วมมือกับ
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ไขใน
ระยะยาวต่อไป” ขณะเดียวกันชมรมผู้บริหาร
ก า ร พ ย า บ า ล โ ร ง พ ย า บ า ลชุ ม ช น ยั ง อ อ ก
แถลงการณ์สนับสนุนเช่นกัน 

ชง ครม.3 ป ีบรรจุ “พยาบาล” ครบ  

อ่านแถลงการณ์ในหน้า 5 
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สรุปเรื่อง 
 สภาการพยาบาลได้รับหนังสือร้องเรียน
จากผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นข้าราชการบ านาญว่าผู้
ร้องเรียน ได้รับค าบอกเล่าจากแพทย์หญิงท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจ าจังหวัดท่ีเกิด
เหตุนี้  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในฝุายส่งเสริมสุขภาพ
และแพทย์ทางเลือกในด้านการฝังเข็ม ได้เล่าให้
ฟังถึ งพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมของแพทย์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล แพทย์หัวหน้าฝุาย
ส่งเสริมสุขภาพและแพทย์ทางเลือก หัวหน้า
กลุ่มงานพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ 2 คน   
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ ในฝุายดังกล่าว ผู้ร้องเรียน
ประสงค์จะขอให้สภาการพยาบาลพิจารณา
ความผิดทางจริยธรรมของพยาบาลท้ัง 3 คน 
โดยมีประเด็นการกล่าวหาสรุปได้ดังนี้ 
 1.  พยาบาลมีพฤติกรรมในการชักชวน
ให้ผู้ปุวยใช้วิธีการรักษาโดย cell Therapy 
และได้รับส่วนแบ่งในการรักษาดังกล่าว 
 2.  พยาบาลจัดหายาใช้ในการรักษา 
โดยไม่ผ่านระบบของโรงพยาบาล 
 3.  พยาบาลฉีดยาให้ผู้ปุวยโดยไม่มีการ
บันทึกในเวชระเบียน 
 4.  พยาบาลผู้ฉีดยาเรียกเก็บเงินค่ายา
เป็นเงินสดจากผู้ปุวยในราคาแพงโดยไม่ผ่าน
ระบบของโรงพยาบาล ไม่มีใบเสร็จรับเงิน 
 สภาการพยาบาลได้ท าการสอบสวน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับฯ   
โดยสรุปในแต่ละประเด็นของการกล่าวหา ดังนี้ 
   

ประ เด็นที่  1  
พยาบาลมีพฤติกรรมในการชักชวนให้ผู้ปุวยใช้
วิธีการรักษาโดย cell Therapy และได้รับส่วน
แบ่งในการรักษาดังกล่าว 
 ผู้ปุวยทุกรายท่ีเลือกใช้วิธีการรักษาโดย  
cell Therapy จะรู้ จักวิธีการรักษาดั งกล่าว
มาแล้ว และจะมาแจ้งความจ านงต่อพยาบาล
ประจ าคลินิกแพทย์ทางเลือก พยาบาลจะให้
ผู้ปุวยท าบัตรประจ าตัวผู้รับบริการตามขั้นตอน
ของโรงพยาบาลและส่งผู้ปุวยให้พบแพทย์
หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพและแพทย์ทางเลือก 
ซึ่งจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการ
รักษาให้กับผู้ปุวย รวมท้ังข้อมูลอื่น ๆ จากนั้น
แพทย์จะสั่งให้รับไว้รักษาโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ของโรงพยาบาล ส าหรับกรณีท่ีพยาบาลได้รับ
ส่วนแบ่งนั้น ไม่มีพยานบุคคลและพยานเอกสาร
ท่ีแสดงว่าได้รับส่วนแบ่งตามข้อกล่าวหา 
 
ประเด็นที่ 2  พยาบาลจัดหายาใช้ในการรักษา 
โดยไม่ผ่านระบบของโรงพยาบาล 
 ยา ท่ี ใ ช้ รั กษ า โ ด ย วิ ธี  cell Therapy 
โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ด้ รั บ ย า จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา การจัดซื้อยา 
ผู้ อ านวยการ โร งพยาบาลจะมีหนั งสื อถึ ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส าหรับ
การซื้อยาบนหอผู้ปุวย ญาติจะน าใบสั่งของ
แพทย์ ไปซื้ อ ท่ีห้องยาของโรงพยาบาลตาม
ขั้นตอนของห้องยา และตามระเบียบของ
โรงพยาบาล 

กรณีตัวอย่างเพื่อการเรยีนรู้ : การใช้ยาต าราลับ 
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 การสั่งการรักษาผู้ปุวยท่ีเลือกการรักษา
โดยวิธี cell therapy  แพทย์จะตรวจเยี่ยม
ผู้ปุวยและสั่งการรักษาในแฟูมผู้ปุวยประจ าวัน
เหมือนผู้ปุวยท่ัวไป การฉีดยาแพทย์จะเขียน
แผนการรักษาไว้ในแบบบันทึกการรักษา cell 
Therapy ทุกครั้งเอกสารตัวจริงเก็บไว้ท่ีคลินิก
แพทย์แผนไทย ส าเนาเก็บไว้ในแฟูมประวัติ
ผู้ปุวยพยาบาลจากคลินิกแพทย์ทางเลือก     
เป็นผู้จัด และให้การพยาบาลขณะฉีดยาตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปุวย 
พยาบาลประจ าหอผู้ปุวยจะบันทึกในบันทึก
ทางการพยาบาลว่ าผู้ ปุ วยได้ รับยา “cell  
Therapy 1 Dose” แ ละ มี ก า ร ดู แ ล ผู้ ปุ ว ย
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผู้ปุวยอื่นๆ 
 
ประเด็นที่ 4  พยาบาลผู้ฉีดยา เรียกเก็บเงินค่า
ยาเป็นเงินสดจากผู้ปุวยในราคาแพง โดยไม่ผ่าน
ระบบของโรงพยาบาล ไม่มีใบเสร็จรับเงิน 
 การก าหนดราคายา  ห้ อ งยาของ
โรงพยาบาลจะเป็นผู้ก าหนดราคาขายตาม
ระเบียบของ  ห้องยา และเป็นผู้จ าหน่ายยา 
รวมท้ังออกใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบของ
โรงพยาบาลทุกราย พยาบาลประจ าหอผู้ปุวย
จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
แ ละ ก า ร เ ต รี ย มหลั ก ฐ าน แ พทย์ ผู้ รั ก ษ า        
เซ็นรับรองการเบิกยาตามระเบียบ 
 ข้อมูลเกี่ยวข้องซึ่งได้จากพยานบุคคล 
และจากค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา แพทย์หญิง
ซึ่งให้ข้อมูลผู้ร้องเรียนไม่พอใจพยาบาลในคลินิก
แพทย์ทางเลือก ซึ่งคัดค้านการซื้ออุปกรณ์การ
รักษาด้วย cell Therapy  ซึ่งแพทย์หญิงผู้นี้
น ามาขาย 

การวิเคราะห์กรณี 
 

สาเหตุ 
  1. ไม่มีการวางระเบียบการปฏิบัติงาน 
ในการรักษาพิเศษเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็น
ท่ีรับรู้โดยท่ัวกันท้ังภายในฝุายส่งเสริมสุขภาพฯ 
และบุคลากรอื่น ๆ นอกฝุาย 

 2. ขัดผลประโยชน์ 
 
ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดสาเหตุ ไม่มี 
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม พยาบาลผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่มีความผิดทางจริยธรรม 
 

ประเด็นทางกฎหมาย  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติ 
ให้ยกข้อกล่าวโทษตามมาตรา 41 วรรคสาม 
(1) แห่งพระราช-บัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 

กรณีตัวอย่างเพื่อการเรยีนรู้ : การใช้ยาต าราลับ (ต่อ) 
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 ร าลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในวนัพยาบาลสากล 

หรือ “พยาบาล : เสียงแห่งพลังน าความส าเร็จสู่
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาลได้จัด
ประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อดังกล่าวขึ้น เมื่อวันท่ี 
3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส 
มหานาค กรุงเทพมหานคร และได้กราบทูลเชิญ 
พระ เ จ้ า ว ร ว ง ศ์ เ ธ อ  พ ระ อ งค์ เ จ้ า โ สมสวลี       
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน         
เปิดการประชุม ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
 เพื่อเป็นการร าลึกถึงและเชิดชู เกียรติ     
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จดหมายข่าวสภาการ
พยาบาลขอน าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับพยาบาล
ของท่านไว้ดังต่อไปนี้ 
   

การพยาบาล (Nursing) 
 แนวความคิดในการพยาบาลของ ไนติงเกล 
ค่อนข้างกว้าง เธอกล่าวว่าพยาบาลคือ สตรี ผู้ซึ่ง
เป็นใครก็ได้ท่ีมีหน้ารับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ
ของบุคคล ท้ังในภาวะปกติหรือระหว่างท่ีเจ็บปุวย 
ไนติงเกล แบ่งการพยาบาลออกเป็น 2 ประเภท 
คือ  การพยาบาลในภาวะสุขภาพดี  (health   
nursing) และการพยาบาลในภาวะเจ็บปุวย (sick 
nursing or nursing proper) 
 การพยาบาลในภาวะสุขภาพดี (health 
nursing) เป็นศิลปะการพยาบาลท่ีสตรีทุกคนควร
ปฏิบัติได้ เพราะเป็นกิจกรรมของธรรมชาติท่ีทุกคน
ควรรู้  

 วันพยาบาลสากลเป็นวันท่ีสภาการพยาบาล
ระหว่างประเทศ ก าหนดขึ้นในวันท่ี 12 พฤษภาคม 
ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิด มิสฟลอเรนซ์      
ไนติงเกล ผู้ก่อก าเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็น
ปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก และใน
โอกาสเดียวกันนี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ 
จะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อให้
พยาบาลท่ัวโลกร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ
ดังกล่าว ในแต่ละปี ส าหรับปี 2560 นี้ สภาการ
พยาบาลระหว่างประเทศได้ก าหนดหัวข้อส าหรับวัน
พยาบาลสากลไว้ว่า “Nurse : A Voice to Lead 
Achieving the Sustainable Development 
Goals”  
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เพื่อการปูองกันโรคและด ารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี ผู้ท า
หน้าพยาบาลจะต้องมีความเข้าใจในกฎแห่งชีวิต (Law 
of life) และกฎแห่งสุขภาพ (Law of health) อย่าง
ถ่ อ งแ ท้  โ ดย เน้ นปฏิ สั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลกั บ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพยาบาลมุ่งการสอนและ
แนะน าให้บุคคลเห็นความส าคัญของการจัดสิ่งแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมและเอื้ออ านวยต่อการมีสุขภาพดี ท้ังในด้าน
สุขาภิบาล และสุขอนามัยภายในท่ีอยู่อาศัยและชุมชน 
 การพยาบาลในภาวะเจ็บปุวย (sick nursing or 
proper nursing) เ ป็ น ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศิ ล ป์ ใ น ก า ร
ปฏิบัติการช่วยเหลือบุคคลท่ีเจ็บปุวยให้พ้นจากความ
ทุกข์ทรมาน เนื่องจากโรคซึ่งต้องอาศัยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ สถิติ สุขาภิบาล ตรรกศาสตร์        การ
บริการ การสาธารณสุข กฎแห่งสุขภาพ (Law of 
health) กฎแห่งการเจ็บปุวย (Laws of sickness) และ
อาการแสดงของโรค เปูาหมายของการพยาบาลคือ การ
จัดให้ผู้ปุวยอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้ธรรมชาติ
ได้ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ กิจกรรมการพยาบาลจึงเป็น
การปรับหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ ได้
สิ่งแวดล้อมท่ีเสริมกระบวนการหายท่ีเกิดตามธรรมชาติ 
ไนติงเกล เน้นทักษะการสังเกตเป็นอย่างมากโดยกล่าว
ว่ าสิ่ งส าคัญ ท่ีสุดของการพยาบาลคือการสั ง เกต 
พยาบาลจ าเป็นต้องมีทักษะ มีความไวในการสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งต้อง
อาศัยประสบการณ์และการฝึกฝน  ไนติงเกล เน้นการ

ฝึกทักษะการสังเกตโดยอาศัย
ประสบการณ์และข้อผิดพลาดจาก
การสังเกตท่ีผ่านมา ดังเห็นได้จาก
ค ากล่าวของเธอท่ีว่าเธอมักได้ยิน 

 ร าลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในวันพยาบาลสากล (ต่อ) 
พยาบาลพูดกันเสมอว่า “ผู้ปุวยรายนี้เมื่อวานฉันเห็น
ยังดีๆ อยู่เลย วันนี้มาตายเสียแล้ว” เธอกล่าวว่าเธอ
อยากได้ยินพยาบาลพูดว่า “ผู้ปุวยรายนี้ ต้องมีอาการ
บางอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีแย่ลงแน่นอน 
เพียงแต่ว่าฉันไม่ทันสังเกตเห็น” เดี๋ยวให้ฉันลอง
ทบทวนดูอีกทีว่าอาการของผู้ปุวยท่ีฉันเห็นเมื่อวาน
เป็นอย่างไร เผื่อว่าฉันจะได้ข้อคิดบางอย่างไปใช้
สังเกตอาการผู้ปุวยรายอื่นในโอกาสต่อไป” ควรรู้ว่า
อาการอะไรบ้างท่ีแสดงว่าผู้ปุวยดีขึ้น และอาการ
อะไรบ้างท่ีแสดงว่าผู้ปุวยเลวลง ข้อท่ีได้จากการ
สั ง เกตส่วนไหนมีความส าคัญมาก ส่ วนไหนมี
ความส าคัญน้อยซึ่งอาจมองข้ามได้ ท้ังนี้เพื่อให้ได้
แนวทางในการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมและตรงกับ
ผู้ปุวยแต่ละราย 
 ไนติงเกล ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง
การพยาบาล และการแพทย์ว่าหน้าท่ีของแพทย์ คือ 
การก าจัดโรค เช่น ท าการตัดไส้ติ่งในผู้ปุวยท่ีมีไส้ติ่ง
อักเสบ ท าการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในรายท่ีมีลิ้นหัวใจตีบ 
เปูาหมายเพื่อเพื่อจ ากัดสิ่งอักเสบ หรือปรับโครงสร้าง
เพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นสามารถท าหน้าท่ีได้ตามปกติ 
ส่วนพยาบาลจะท าหน้าท่ีในการช่วยธรรมชาติโดย
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดให้กับผู้ปุวย เปูาหมายเพื่อ
ธรรมชาติจะได้ช่วยให้ผู้ปุวยกลับฟื้นสู่สภาวะปกติ จะ
เห็นได้ว่าการแพทย์เกี่ยวข้องกับความเจ็บปุวย 
ในขณะท่ีการพยาบาลจะเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ี
เจ็บปุวย 
 

ที่มา: สายพิณ เกษมกิจวัฒนา “ทฤษฎีการพยาบาลของไนติง
เกล” ในทฤษฎีการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ พ.ศ.2535 หน้า 21-22 
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  นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ ร้ อ ม ค ณ ะ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี        
เข้าศึกษาดูงานและร่วมฟังบรรยายเรื่อง 
“บทบาทของสภาการพยาบาล กฎหมาย
วิชาชีพ การต่อบัตรสมาชิกและใบอนุญาต
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ฯ ”  โ ด ย                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ   โตสิงห์   
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สภาการพยาบาล    
เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560   

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จาก School 
of Nursing University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในโครงการการศึกษาร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ไดเ้ขา้ศกึษาดงูาน
ระบบการบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ
อนามัยในประเทศไทยของสภาการพยาบาล โดยม ี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ          
อุปนายกสภาคน ท่ี  1  เป็นวิทยากรบรรยาย          
เมือ่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
น าคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาล จ านวน 
118 คน เข้าศึกษาดูงานท่ีสภาการพยาบาล โดยมี 
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ อั ง ค ณ า  ส ริ ย า ภ ร ณ์           
เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับความ
เป็นมาของการจัดตั้งสภาการพยาบาล บทบาท
หน้าท่ีของสภาการพยาบาล ร่วมท้ังการด าเนินการ
สอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ให้กับคณะนักศึกษา 
เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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ขอแสดงความยนิดีกับบัณฑิตพยาบาล  

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน 
ตามรอยสมเดจ็ยา่ รุน่ที ่2 (ปกีารศกึษา 2556) 

หรือพยาบาลวิชาชีพในสถานศึกษาในพื้นท่ีหรือ
ใกล้เคียงและกลับมาปฏิบัติงานท่ีบ้านเกิด อีกท้ังยัง
ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการ
สุขภาพจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สภาการพยาบาล 
ได้ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล โครงการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตาม
รอยสมเด็จย่า รุ่นท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 น าโดย      
รองศาสตราจารย ์ดร. ทศันา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึง่ปนีีม้บีณัฑติจบ
หลักสูตรท้ังสิ้น 56 คน โดยมีพลต ารวจตรี สมิทธิ 
มุกดาสนิท รองผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ผู้แทนมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสขุ และวทิยากร ช่วยให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2560 ณ อาคารนครนิทรศร ีสภาการพยาบาล 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งโครงการ
ผลิตบุคลากรพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่าขึ้น เมื่อปี
การศึกษา 2555  

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งขึ้นกับ
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนมีภารกิจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดารตามจังหวัดชายแดนเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ ในแต่ละปีมีนักเรียนส าเร็จการศึกษา
จ านวนมาก แต่นักเรียนเหล่านี้ขาดโอกาสท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ 
และให้มีการบรรจุพยาบาลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนั้นจึง
เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมีศักยภาพท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
พื้นท่ีชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาล 
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   สมาชิกถามมา... 
   ..สภาตอบ  

Q :  เอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ มีอะไรบ้าง 

A : 1. แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6) ติดรูป 1 นิ้วที่ค าขอ 
       2. แบบค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวสมาชิก (สพ.4)  ติดรูป 1 นิ้วที่ค าขอ 
       3. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
       4. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการทหาร/ต ารวจ กรณีใช้ยศ จ านวน 1 ฉบับ 
       5. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล    จ านวน 1 ฉบับ 
       6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)  จ านวน 1 ฉบับ 
       7. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม จ านวน 1 ฉบับ 
       8. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ภาพถ่ายชุดสุภาพหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )                        จ านวน 2 รูป 
    ห้าม  สวมเสื้อยืด  ย้ิมเห็นฟัน รูปถ่ายแบบ scan ตามตัวอย่างที่แนบไว้ ใน www.tnc.or.th  
       9. ส าเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน (Print ได้จาก www.ccne.or.th)     

Q : ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต เท่าไหร่คะ 

A : ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯ และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง 

 

***** โอนผ่านระบบ Teller Payment กรณียื่นทาง ปณ. ยื่นเรื่องที่สภาการพยาบาล ช าระเงินสด***** 
         กรณีบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลสูญหาย  สามารถด าเนินการได้พร้อมการต่ออายุใบอนุญาตฯโดยให้เขียน 
           เลขสมาชิก   ไว้ในแบบค าขอ          สูญหาย 
        กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย และไม่ได้อยู่ในช่วงต่ออายุใบอนุญาตฯ ประสงค์ขอท าบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียม 50 บาท   
        กรณีสมาชิกอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นเอกสาร จะเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท และบัตรจะเป็นตลอดชีพ  

ประเภทใบอนุญาตฯ 
ค่าธรรมเนียม 

รวม/บาท 
บัตร บ ารุงสมาชิก ใบอนุญาตฯ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 50 500 500 1,050 

การพยาบาล 50 500 250 800 

การผดุงครรภ์ 50 500 250 800 

ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯและบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล ชั้นสอง 

ประเภทใบอนุญาตฯ 
ค่าธรรมเนียม 

รวม/บาท 
บัตร บ ารุงสมาชิก ใบอนุญาตฯ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 50 500 400 950 

การพยาบาล 50 500 200 750 

การผดุงครรภ์ 50 500 200 750 

http://www.tnc.or.th
http://www.ccne.or.th/
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ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ 
วันที่ 20-22 ตลุาคม 2560 

สภาการพยาบาล รว่มกบั World Academy of Nursing Science (WANS) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ  

เรื่อง  “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” 
“Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” 

ณ โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
ค่าลงทะเบียน  6,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท 
รายละเอียดโปรดดูใน website ที่ http://www.tnc.or.th/en or http://

www.tnmc.or.th/en 
 

Q :  ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีคะแนนเลยจะท าอย่างไรดี   

 A :   ถ้าคุณยังไม่มีหน่วยคะแนนในระบบเลย ขอให้คุณเลือกเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้ได้หน่วยคะแนนใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ทัน การสะสมหน่วยคะแนน ต้องเป็นหน่วย
คะแนนท่ีได้หลังได้รับใบอนุญาตฯ (24 ธันวาคม 2555) ถึงวันท่ีใบอนุญาตฯ หมดอายุ (ภายในวันท่ี 23 
ธันวาคม 2560) 
กิจกรรมท่ีควรด าเนินการในช่วงนี้  
 1) การไปเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการต่าง ๆ ท่ีได้รับรองจากสภา
การพยาบาล ดูข้อมูลจาก www.ccne.or.th 
 2) การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการลงทะเบียนซื้อหนังสือบทความวิชาการ และท า
แบบทดสอบท้ายบท  
 3) การตรวจสอบว่าคุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสภาการพยาบาล
ก าหนดให้ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องหรือไม่ เช่น การเขียน
บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารทางการพยาบาล  

 

http://www.tnc.or.th/en
http://www.tnmc.or.th
http://www.ccne.or.th
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เหตุการณ์เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม  นายเทิดศักดิ์ พินิจทอง อาย ุ15 ป ี
มาเท่ียวพักผอ่นกบัเพือ่นและครอบครวัท่ีหาดน้ าใส อ.สัตหบี จ.ชลบรุี  แล้วเกิด
จมน้ า ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องรีบน าตัวขึ้นฝั่ง โดยนายเทิดศักดิ์ ไม่หายใจแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีทหารเรือชายฝั่งได้รีบเข้ามาช่วยเหลือ และนางสาวดรุณี สินชัย 
พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ช่วยปั๊มหัวใจจนฟื้น
ขึน้มาได้ โดยพยาบาลรายดังกล่าวบังเอิญมาท่องเท่ียวพักผ่อน เดินผ่านมาเห็น
หลายคนก าลังพยายามชว่ยเหลอืคนจมน้ าอยูแ่ละรอ้งถามว่าใครเปน็แพทยห์รือ
พยาบาลบ้าง ตนเลยรีบเข้าไปช่วย ในขณะนั้นผู้ป่วยไม่หายใจแล้ว จึงปั๊มหัวใจ
อยู ่3 นาทีจนกลบัมามชีพีจรและฟืน้ไดส้ต ิน าสง่โรงพยาบาลจนปลอดภยั 

นาทีชีวิต พยาบาลสาวปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเด็กวัย 15 จมทะเล 
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จากกรณกีารโพสตค์ลปิวดีีโอของอดตีพยาบาลชาวไทยท่ีชว่ยปัม๊หวัใจชว่ยชวีิต
ชายชราชาวญี่ปุ่น ท่ีนอนหมดสติกลางสถานีรถไฟนัมบะ ขณะไปเท่ียวโอซาก้า ประเทศ
ญีปุ่น่ เมือ่วนัท่ี 2 พฤษภาคม ท่ีผา่นมา โดยมขีอ้ความระบวุา่  

“เรื่องเล่า......จากการเดินทาง ระหว่างเดินทางเพื่อเปลี่ยนรถไฟฟ้า สถานี
นัมบะ โอซาก้า เกิดเหตุชายสูงอายุหมดสติ นอนนิ่ง มีเจ้าหน้าท่ี 2 -3 คน ก าลังให้การ
ช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

ขอบคณุวชิาชพีพยาบาล ขอบคณุพอ่แม ่และคณะพยาบาลศาสตรแ์มคคอรม์คิ 
ท่ีท าใหไ้มก่ลวั ไดม้โีอกาสเขา้ชว่ยเหลอืคณุตา และเจา้หนา้ท่ี ถงึแมจ้ะเปน็ชว่งเวลาสัน้ๆ แต่
กไ็ดน้ าความรูท่ี้ไดร้่ าเรยีนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์  

โดยได้ลงท้ายเพิ่มเติมว่า อยากขอบคุณวิชาชีพพยาบาล สถานศึกษา และ
อยากบอกทุกคนว่า หากเราช่วยได้ ขอให้รีบช่วยทุกวินาทีมีค่า อย่าดูดาย ขอแค่ได้ช่วย
คะ่”  

 โดยอดตีพยาบาลคนดงักลา่วคอืคณุสกลุณา ชะวะศริ ิอาย4ุ1 ป ีอดตีพยาบาล
ของโรงพยาบาลแมคคอรม์คิ จงัหวดัเชยีงใหม ่

อดีตพยาบาลไทย ในคลิปปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนแก่หมดสติที่ญี่ปุ่น  



 

 
 
 
 

 
 วตัถุประสงค ์ 1. เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสภาการพยาบาล 

  2. เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็นและความกา้วหนา้ของสมาชิก 

  3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมวลสมาชิก 

 ก าหนดออก ทุก 2 เดอืน ปีละ 6 ฉบบั ประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน            
  กรกฎาคม - สงิหาคม กนัยายน - ตุลาคม พฤศจกิายน - ธนัวาคม 

 การเผยแพร่ 1. อภินนัทนาการใหแ้ก่สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน ท่ีมีบตัรประจ าตวัท่ีไม่หมดอายุ 

  2. เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีสมาชิกปฏิบตัิงานทัว่ประเทศ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 บรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา บุญทอง 

 ผูจ้ดัการ รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ระเบียบ 

 บรรณาธิการผูช่้วย     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชลุีพร เชาวนเ์มธากิจ 

 ผูพ้มิพ ์- ผูโ้ฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารย ์องัคณา สริยาภรณ ์                                                                                              

 กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ์ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ ดร.กฤษดา แสวงดี ดร.กาญจนา จนัทรไ์ทย ดร.ยุวดี เกตสมัพนัธ์    

  ดร.ธีรพร สถิรองักูร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสิงห์ นายบญัชา พระพล ดร.ป่ินนเรศ กาศอุดม         

  นายเอกชยั ฝาใต ้นางสาวจนัทร์ทิมา กาญจนะวีระ  นางอภิญญา วฒันธงชยั นางสาวภษูณศิา แกว้เขียว 

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ บริษทั ศิริยอดการพมิพ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 จ านวนพมิพ ์     197,000 ฉบบั 

 
   จดหมาย ข่า ว 

    สภาการพยาบาล     
  Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter 

ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเ ดือน  
เลขที่ ใบอนุญำต 71/2552 ปณฝ.  

สิ่งตีพิมพ์ 
เหตุขัดข้องที่น ำจ่ำยผู้รับไม่ได้ 

 1. จ่าหนา้ซองไม่ชดั 

2. ไม่มีเลขบา้นตามจ่าหนา้ 

3. ไม่ยอมรับ 

4. ไม่มีผูรั้บตามจ่าหนา้ 

5. ไม่มารับตามก าหนด 

6. เลิกกิจการ 

7. ยา้ยไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 

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

สภาการพยาบาล Thailand Nursing and Midwifery Council 
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