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ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ดิฉัน ขออาราธนาคุณพระ
ศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อํานาจคุณพระศาสดาทุกพระองค ์
โปรดอํานวยพร และคุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่สิ่งที่ดี
งาม พรั่งพร้อมมีความสุขสดชื่น สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป 

14-15 ธนาคารความดี 

ฉบับนี้มีอะไร 

3 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 

4-8 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 

13 ประกาศสภาการพยาบาล 

     

จดหมายข่าวฉบับนี้ ได้ตีพิมพ์ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ     
2561-65 อย่างละเอียด เพื่อให้ท่านได้ทราบผลคะแนนของผู้สมัครแต่ละท่านซึ่งผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุด 16 คนแรก จะเป็นผู้ ได้เป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ 2561 -65 ทั้งนี้
คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งและรับรองผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้ง
สูงสุด 16 คนแรก ให้เป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ 2561-65 ในการประชุม
กรรมการสภาการพยาบาลวาระพิเศษ เพื่อรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 
2561 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดใหม่ ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต ่
26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุด
ที่พึ่งหมดวาระไปคือวาระ 2557-2561 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทําให้การดําเนินภารกิจ
สภาการพยาบาลลุล่วงไปไดด้ว้ยดี สําหรับเรื่องอื่นก็นา่สนใจขอเชิญติดตามได้ 

10–11  สาระน่ารู้ : ความไม่ต้องการ... เป็นสุข 

12 สมาชิกถามมา...สภาตอบ 

 บรรณาธกิารแถลง 

9 กรณตีัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ : ไม่รักษาเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ฯ 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 
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“ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565” 

ขา่วเดน่สภา 

 ตามที่สภาการพยาบาลได้ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ จํานวน ๑๖ คน  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลฯ ให้เป็นไปด้วย
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  เ รี ย บ ร้ อ ย  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้
คณะกรรมการสภาการพยาบาลทราบ นั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการอํ านวยการเลือกตั้ ง
กรรมการสภาการพยาบาลได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
โดยมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

๑. การรับสมัคร 
 ดําเนินการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลการรับสมัครเป็นดังนี้ 
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและหลักฐานการ
สมัครครบถ้วน ถูกต้อง และยื่นใบสมัครภายในเวลาที่
กําหนด จํานวน ๑๑๙ ราย 

๒ . ก า ร ส่ ง บั ต ร เ ลื อ ก ตั้ ง จํ า น ว น ทั้ ง สิ้ น   
๒๐๘,๙๘๔  บัตร 
 ๒.๑  มีบัตรเลือกตั้งไม่ถึงมือผู้รับและถูก
ส่งกลับมาสภาการพยาบาลจํานวน ๓,๒๙๐  บัตร 
 ๒.๒  มีบัตรเลือกตั้งส่งกลับมาล่าช้าหลัง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๕๙ บัตร 

๓. การดําเนินการตรวจรับซอง นับบัตรเลือกตั้ง
และประมวลผลคะแนนเลอืกตั้ง 
 ๓.๑  คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งฯ 
ได้มอบหมายกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทําหน้าที่
ต ร วจรั บซอง เลื อกตั้ ง ป ร ะจํ า วั น  ตั้ ง แต่ วั นที่  ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
ทําหน้าที่ตรวจนับซองบัตรเลือกตั้งที่ตอบกลับมาที่สภา
การพยาบาลประจําวันและบรรจุใส่กล่อง รวมทั้งสิ้น  
๑๑๐  กล่อง 
 ๓.๒  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจบัตร
และนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง จํานวนทั้งสิน้ ๔๐ คน  

เพื่อทําหนา้ที่ตรวจนับบัตรเลือกตั้ง และแยกบัตรเสียออก
เฉพาะกรณีที่สมาชิกไม่ได้ลงลายมือชื่อ กรณีบัตรเลือกตั้งที่
ส่งมามิใช่บัตรเลือกตั้งที่สภาการพยาบาลส่งให้แก่สมาชิก  
กรณีบัตรที่ทําเครื่องหมายไม่ถูกต้องและกรณีบัตรที่ไม่มี
การเลือกกรรมการ 
 ๓.๓  บัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงสภาการพยาบาล และ
อนุกรรมการตรวจนับบัตรเลือกตั้งได้ จํานวนทั้งสิ้น  
๔๕,๗๖๓  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๘๙  ของจํานวนผูม้ี
สิทธิเลือกตั้ง  

 ๓.๔  คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ฯ  
ดําเนนิการนับคะแนนด้วยเครื่องตรวจนับคะแนนและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบกับฐานขอ้มูลของผูม้ีสทิธิ
เลือกตั้ง และทําการประมวลผลการเลอืกตั้งดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สรุปผล ดังนี้  
 ๓.๔.๑  จํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่สภาการ
พยาบาลได้รับตอบกลับ  ๔๕,๗๖๓  บัตร 
จํานวนบัตรดี    ๔๔,๘๐๓   บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙ 
ของบัตรที่สง่มาทั้งหมด 
จํานวนบัตรเสีย   ๙๖๐ บัตรคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙ ของบัตร
ที่สง่มาทั้งหมด ประกอบด้วย  

 ๑. บัตรซึ่งมิใช่บัตรเลือกตั้งที่สภาการพยาบาลส่ง
ให้แก่สมาชิกผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง จํานวน    ๕ บัตร 
 ๒. บัตรที่ เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ ง เกินจํานวน
กรรมการที่จะได้รับเลือกตั้ง จํานวน    ๔๕๕   บัตร 
 ๓. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน    
๒๕๙     บัตร 
 ๔. บัตรที่ส่งมาถึงสภาการพยาบาลหลังวันและเวลา
ที่กําหนด โดยดูจากวันและเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์ต้น
ทาง (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. จํานวน    
๕๙    บัตร 
 ๕. บัตรที่เครื่องอา่นคะแนนไม่อา่น จํานวน   ๒๘บัตร 
  
 ๖. บัตรที่ทําเครื่องหมายไม่ถูกต้อง จํานวน   ๒๔บัตร
 ๗. บัตรที่ไม่มกีารเลือกกรรมการ    ๑๓๐   บัตร 
 

(อ่านต่อหน้า 4) 
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๓.๔.๒  ผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕  จํานวน  ๑๑๙  คน  เรยีงตามลําดับผูไ้ด้คะแนนรับการเลือกตั้งสูงสุดตามลําดับ ดังนี้  

“ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565” (ต่อ) 

ล าดับท่ี หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

๑ หมายเลข ๑ นางสาวทัศนา  บุญทอง ๑๗,๒๘๗ 

๒ หมายเลข ๑๖ นางวีณา  จีระแพทย์ ๙,๘๓๐ 

๓ หมายเลข ๒ นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล ๘,๖๗๘ 

๔ หมายเลข ๑๕ นางสาวศิริอร  สินธุ ๘,๖๐๙ 

๕ หมายเลข ๔ นางสาวเรณู  พุกบุญมี ๘,๒๒๔ 

๖ หมายเลข ๑๑๕ นางสาววิจติร  ศรีสุพรรณ ๗,๖๑๖ 

๗ หมายเลข ๑๑ นางธีรพร  สถิรอังกูร ๗,๕๗๑ 

๘ หมายเลข ๙๐ นางสาวยาใจ  สิทธิมงคล ๗,๔๗๙ 

๙ หมายเลข ๖๙ นางสาวมัลลิกา  ลุนจักร์ ๗,๐๙๖ 

๑๐ หมายเลข ๑๐๙ นางอรพรรณ  โตสิงห์ ๖,๔๑๙ 

๑๑ หมายเลข ๕๙ นายธีระวุฒิ  ประดิษฐ์แท่น ๖,๒๐๗ 

๑๒ หมายเลข ๓๖ นางสาวจงกลณี  จันทรศิริ ๕,๙๓๙ 

๑๓ หมายเลข ๕๑ นางสาวสมจิต  แดนสีแก้ว ๕,๖๓๙ 

๑๔ หมายเลข ๓๐ นายวิทย์  มงคลวิสุทธิ์ ๕,๔๙๑ 

๑๕ หมายเลข ๒๖ นางกรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์ ๕,๓๗๑ 

๑๖ หมายเลข ๑๗ นางกันติมาภรณ ์ ววิัฒน์ตระกูล ๕,๓๓๕ 

๑๗ หมายเลข ๒๗ นางประกายทิพย์  เหล่าประเสริฐ ๕,๓๑๒ 

๑๘ หมายเลข ๗๗ นางพวงเพชร  ชูจอหอ ๕,๒๖๐ 

๑๙ หมายเลข ๗ นางสาวพรจันทร์  สุวรรณชาต ๕,๒๔๘ 

๒๐ หมายเลข ๑๘ นางนวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา ๕,๒๐๖ 

๒๑ หมายเลข ๗๐ นางสาวรัตนาพร  ทองเขียว ๕,๑๓๙ 

๒๒ หมายเลข ๔๑ พลตรีหญงิอังคณา  สุเมธสิทธิกุล ๕,๑๓๖ 

๒๓ หมายเลข ๑๒ นางศริิมา  ลีละวงศ์ ๔,๙๖๕ 

๒๔ หมายเลข ๙ นายยรรยง  ศรีตะวัน ๔,๖๕๖ 

๒๕ หมายเลข ๙๔ นางวิภาดา  คุณาวิกติกุล ๔,๖๑๒ 

๒๖ หมายเลข ๕๔ นางสาวอุบล  ยี่เฮ็ง ๔,๕๗๑ 
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“ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 ” (ต่อ) 

ล าดับท่ี หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

๒๗ หมายเลข ๒๙ นางเรอืงศิริ  ไกรคง ๔,๕๖๒ 

๒๘ หมายเลข ๒๔ นายภาคภูมิ  สายหยุด ๔,๕๕๖ 

๒๙ หมายเลข ๔๗ นายครรชิต  หนากลาง ๔,๕๐๖ 

๓๐ หมายเลข ๖๘ พันตํารวจโทหญิงฐิชาลักษณ์  ณรงค์วทิย์ ๔,๔๒๒ 

๓๑ หมายเลข ๒๘ นางจงกล  อินทสาร ๔,๓๑๕ 

๓๒ หมายเลข ๖๐ นายเอกชัย  ฝาใต้ ๔,๓๑๒ 

๓๓ หมายเลข ๙๒ นางปรียาภรณ์  รีสันเทียะ ๔,๓๑๐ 

๓๔ หมายเลข ๒๓ นายไพฑูรย์  วุฒิโส ๔,๒๗๓ 

๓๕ หมายเลข ๖ นายพงษ์ศักดิ์  ธงยศ ๔,๒๑๗ 

๓๖ หมายเลข ๓๗ นางสาวราศร ี ลนีะกุล ๔,๑๘๒ 

๓๗ หมายเลข ๓๔ นายจักรินทร์  เคนรัง ๔,๑๗๙ 

๓๘ หมายเลข ๑๑๙ นางณัฐกมล  พลเพชร ๔,๑๗๙ 

๓๙ หมายเลข ๖๑ นางเจะรอฮานี  วันหวัง ๔,๑๖๐ 

๔๐ หมายเลข ๓๑ นางพูลสุข  หงิคานนท์ ๔,๑๔๗ 

๔๑ หมายเลข ๖๗ นางสาวเกษรา  ตะโสรัจน์ ๔,๑๓๓ 

๔๒ หมายเลข ๑๔ นางสาวบุญทิพย์  สิรธิรังศรี ๔,๑๐๙ 

๔๓ หมายเลข ๗๖ นางสาวปุญญิศา  วัจฉละอนันท์ ๔,๑๐๙ 

๔๔ หมายเลข ๘๓ นางสาวจารุจติ  ประจติร ๔,๑๐๔ 

๔๕ หมายเลข ๗๓ นายธรรมนูญ  ติณโสภารัตน์ ๔,๐๖๕ 

๔๖ หมายเลข ๔๘ นางสาวอุมาวรรณ  บุตรดีสุวรรณ ๓,๙๙๕ 

๔๗ หมายเลข ๑๓ นางลดาวัลย์  รวมเมฆ ๓,๙๙๔ 

๔๘ หมายเลข ๕๐ นายปิ่นนเรศ  กาศอุดม ๓,๙๑๘ 

๔๙ หมายเลข ๗๒ นายศรีรัตน์  คงสิน ๓,๙๐๖ 

๕๐ หมายเลข ๘ นางมยุรี  สุขุปัญญารักษ์ ๓,๘๖๑ 

๕๑ หมายเลข ๑๐๑ นางสาวแสงทอง  ธีระทองคํา ๓,๘๑๙ 

๕๒ หมายเลข ๕ นางเกษร  วงศ์มณี ๓,๘๐๙ 

๕๓ หมายเลข ๓๙ นางอรสา  กงตาล ๓,๗๖๗ 

๕๔ หมายเลข ๖๖ นางสุภา  อัคจันทร์ ๓,๗๔๕ 

๕๕ หมายเลข ๓๘ นางอาภา  ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ์ ๓,๖๙๓ 
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๕๖ หมายเลข ๙๙ นางสาวนงนุช  บุญยัง ๓,๖๕๗ 

๕๗ หมายเลข ๙๓ นางสาวสุนิดา  ปรีชาวงษ์ ๓,๖๑๖ 

๕๘ หมายเลข ๓๓ นางเกษร  ธีระธนานนท์ ๓,๕๘๗ 

๕๙ หมายเลข ๘๔ นางสาวลําดวน  บุญที ๓,๕๘๗ 

๖๐ หมายเลข ๔๐ นายชัชวาล  วงค์สารี ๓,๕๓๓ 

๖๑ หมายเลข ๒๕ นางสาวสุดารัตน์  สุธราพันธ์ ๓,๔๑๒ 

๖๒ หมายเลข ๘๒ นายสุรชัย  สินธวาชีวะ ๓,๔๐๕ 

๖๓ หมายเลข ๘๑ นางเกษสุดาพร  แป้นทอง ๓,๔๐๑ 

๖๔ หมายเลข ๘๘ นางสาวอารีย์วรรณ  อ่วมตานี ๓,๓๗๑ 

๖๕ หมายเลข ๔๙ นางนุจร ี ไชยมงคล ๓,๓๒๑ 

๖๖ หมายเลข ๕๖ นางสาวผาสุข  แก้วเจรญิตา ๓,๒๓๐ 

๖๗ หมายเลข ๕๓ นายสุทัศน ์ เหมทานนท์ ๓,๑๘๕ 

๖๘ หมายเลข ๔๒ นางพิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ ๓,๑๘๓ 

๖๙ หมายเลข ๘๖ นายเป็น  รักเกิด ๓,๑๓๑ 

๗๐ หมายเลข ๒๐ นายชัจคเณค์  แพรขาว ๓,๑๑๙ 

๗๑ หมายเลข ๕๒ นางสาวเพ็ญศรี  ทองเพชร ๓,๑๐๔ 

๗๒ หมายเลข ๓ นางลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห์ ๓,๐๙๙ 

๗๓ หมายเลข ๔๕ นางจิราภรณ ์ บุญปก ๓,๐๒๓ 

๗๔ หมายเลข ๖๕ นายบัญชา  พระพล ๓,๐๐๘ 

๗๕ หมายเลข ๕๕ นางจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์ ๓,๐๐๖ 

๗๖ หมายเลข ๑๙ นายชวภณ  สารข้าวคํา ๒,๙๘๗ 

๗๗ หมายเลข ๑๐๓ นางสาววรรณี  ตปนียากร ๒,๙๕๘ 

๗๘ หมายเลข ๔๓ นางสุเพียร  โภคทิพย์ ๒,๘๘๐ 

๗๙ หมายเลข ๘๐ พันเอกหญิงรุ่งทิวา  พิมพ์สักกะ ๒,๘๖๑ 

๘๐ หมายเลข ๒๒ นางปราณี  มหีาญพงษ์ ๒,๘๑๑ 

๘๑ หมายเลข ๑๑๗ นางกนิษฐา  ป้องศริิ ๒,๗๙๔ 

๘๒ หมายเลข ๙๕ นางกัญญดา  ประจุศลิป ๒,๗๘๘ 

๘๓ หมายเลข ๘๙ นางชุติมา  ปัญญาพินจินุกูร ๒,๗๑๐ 

๘๔ หมายเลข ๑๐๐ นายฐพัชร์ กระจ่าง ๒,๖๘๙ 
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ล าดับท่ี 

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

๘๕ หมายเลข ๑๐๘ นางจณิศาภ ์ แนมใส ๒,๖๖๓ 

๘๖ หมายเลข ๒๑ นายกิตตเิดช  ศรีสุวรรณ ๒,๕๘๕ 

๘๗ หมายเลข ๔๖ นายสุขศิริ  ประสมสุข ๒,๔๙๑ 

๘๘ หมายเลข ๕๗ นางบุษบา  การกล้า ๒,๔๒๔ 

๘๙ หมายเลข ๔๔ นายอํานาจ  กาศสกุล ๒,๔๐๕ 

๙๐ หมายเลข ๙๖ นางสาวรัชฎาพร  ธรรมนอ้ย ๒,๔๐๐ 

๙๑ หมายเลข ๘๗ นายศรีสกุล  สังกําปัง ๒,๓๓๗ 

๙๒ หมายเลข ๗๘ นางยุวดี  อัครลาวัณย์ ๒,๓๑๘ 

๙๓ หมายเลข ๗๑ นายสาย  เรอืงธรรม ๒,๒๔๘ 

๙๔ หมายเลข ๙๗ นางอมรสิา  ตัณสถิตย์ ๒,๒๔๔ 

๙๕ หมายเลข ๑๑๑ นางสาวโสรัจจ์  จันทรเสนีย์ ๒,๒๓๑ 

๙๖ หมายเลข ๑๑๒ นางศริิพร  พุทธรังษี ๒,๑๙๔ 

๙๗ หมายเลข ๗๕ นางเมธินี  ก้อนแก้ว ๒,๑๖๙ 

๙๘ หมายเลข ๑๑๘ นายณภัทร  วรากรอมรเดช ๒,๐๘๗ 

๙๙ หมายเลข ๑๐๕ นางรัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์ ๒,๐๔๗ 

๑๐๐ หมายเลข ๗๔ นางศุภมาศ  บํารุงรัตน์ ๒,๐๓๕ 

๑๐๑ หมายเลข ๑๑๐ นางวราพร  วันไชยธนวงศ์ ๒,๐๓๓ 

๑๐๒ หมายเลข ๓๒ นางจันทร์จริา  วงษ์ขมทอง ๒,๐๒๕ 

๑๐๓ หมายเลข ๑๑๓ นางสุชาดา  บุญแก้ว ๒,๐๐๒ 

๑๐๔ หมายเลข ๑๑๔ นางสาวรุ่งนภา  อุดานนท์ ๑,๙๗๔ 

๑๐๕ หมายเลข ๕๘ นางศรัญญา  โนรี ๑,๙๓๖ 

๑๐๖ หมายเลข ๓๕ นางนันทพันธ์  ชินล้ําประเสริฐ ๑,๘๓๕ 

๑๐๗ หมายเลข ๖๔ ร้อยตรชัียรัตน์  กุลวิวัฒน์ ๑,๗๖๓ 

๑๐๘ หมายเลข ๑๐๗ นางสาวกมลทิพย์  แซ่เล้า ๑,๖๒๖ 

๑๐๙ หมายเลข ๑๐๖ นางสายสุดา  โภชนากรณ์ ๑,๖๐๐ 

๑๑๐ หมายเลข ๙๑ นางปทุมรัตน์  เกตุเล็ก ๑,๕๗๗ 

๑๑๑ หมายเลข ๙๘ นางดรุณี  จันทร์เลิศฤทธิ์ ๑,๕๒๕ 

๑๑๒ หมายเลข ๑๑๖ นางสาวสิรลิักษณ์  คุณกมลกาญจน์ ๑,๕๐๔ 

๑๑๓ หมายเลข ๗๙ นาวาอากาศเอกหญิงโสพรรณ  โพทะยะ ๑,๔๙๔ 
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๑๑๔ หมายเลข ๖๓ นางศรสีุรีย์  สูนพยานนท์ ๑,๔๔๘ 

๑๑๕ หมายเลข ๘๕ นายอัครเดช  กลิ่นพบิูลย์ ๑,๔๒๘ 

๑๑๖ หมายเลข ๑๐ นางพิกุล  ตันติธรรม ๑,๓๓๓ 

๑๑๗ หมายเลข ๖๒ นางนิตยา  กานตารัมภ์ ๑,๑๖๘ 

๑๑๘ หมายเลข ๑๐๒ นางสาวพิชยากร  กาศสกุล ๙๗๙ 

๑๑๙ หมายเลข ๑๐๔ นางสาวโยทะกา  ภคพงศ์ ๙๑๑ 
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กรณตีวัอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้: ไมร่กัษาเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี  
กอ่การววิาทท ารา้ยรา่งกายซึง่กนัและกนั  

สรุปเรื่อง 
 สภาการพยาบาลได้รับหนังสือร้องเรียนจากสามี
ข อ งผู้ เ สี ย ห าย ซึ่ ง เ ป็ น พ ย าบ าล เ ท ค นิ ค ตํ า แหน่ ง       
พยาบาล 2 และอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ได้ถูกทําร้าย
ร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ ผู้ทําร้ายคือพยาบาลวิชาชีพ 5 
ประจําแผนกสูติ พร้อมแนบสําเนารายงานประจําวันของ
ตํารวจเกี่ยวกับ คดี /รายงานการตรวจทางนารีเวชและ
ภาพถ่ายบาดแผลที่เกิดจากการถูกทําร้ายร่างกาย 
 สภาการพยาบาลได้ทํ าการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 เหตุ เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ ง  ในเวลา
ประมาณ 24.00 น. ขณะที่พยาบาลวิชาชีพเลิกงานจาก         
เวรบ่าย กําลังจะกลับบ้าน แต่ไม่สามารถขับรถออกจากที่
จอดรถได้ เพราะรถของพยาบาลเทคนิคจอดขวางอยู่ 
ประกอบกับบริเวณที่จอดรถเป็นทางโค้งเข็นรถลําบาก จึง
ประกาศเรียกพยาบาลเทคนิค ซึ่งปฏิบัติงานเวรดึก ให้มา
เลื่อนรถที่ขวางอยู่ ในระหว่างที่รอพยาบาลวิชาชีพและ
เพื่อนได้ช่วยกันเข็ญรถของพยาบาลเทคนิคจนพ้นช่องจอด
รถและสามารถเลื่อนรถออกมาจากช่องจอดรถได้แล้ว 
เมื่อพยาบาลเทคนิคมาถึงที่จอดรถก็ได้เลื่อนรถของตนเอง
เข้าไปจอดในช่องจอดรถแทนที่พยาบาลวิชาชีพ  ระหว่าง
นั้นได้มีการต่อว่าและโต้เถียงกันด้วยถ้อยคําที่รุนแรงและ
หยาบคาย จนถึงขั้นทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันทั้งสอง
ฝ่ายได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ดําเนินคดี
กับอีกฝา่ยหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้มเีหตุกระทบกระทั่งกันอีก
จนผู้บังคับบัญชาได้มีคําสั่งให้ย้ายพยาบาลวิชาชีพเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอีก 
 

การวเิคราะห์กรณี 
สาเหตุ 

  1.  ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ไม่ให้
อภัย ไม่เห็นใจซึ่งกันและกัน 
 2.  ไม่ตระหนักถึงศักดิ์ศร ีและเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ และไม่คํานึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ปัจจัยส่งเสรมิที่ท าให้เกิดสาเหตุ 
  การวางระบบจอดรถของโรงพยาบาล ไม่มี
เครื่องหมายแสดงการห้ามจอดในบริเวณทางโค้ง และ    
การหา้มจอดซ้อนคัน 
 

ประเด็นเชิงจรยิธรรม 
  การกระทําดังกล่าวฝ่าฝืนข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบ       
วิชาชีพฯ  พ.ศ.2530 
 ข้อ 1  ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ย่อมดํารงตนให้
สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง 
 ขอ้ 3  ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ ย่อมไมป่ระพฤตหิรอื
กระทําการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุใหเ้สื่อมเสียเกียรตศิักดิ์
แหง่วิชาชีพ 
 ข้อ 21 ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ พึงยกย่องให้เกียรติ
และเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
 

ประเด็นทางกฎหมาย 
  พยาบาลวิชา ชีพและพยาบาลเทคนิค  มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 372 ที่
บัญญัติว่ าผู้ ใดทะเลาะวิ วาทกันอย่างอื้ออึ งในที่
สาธารณะ หรือสาธารณสถาน หรือกระทําโดย
ประการอื่นใดใหเ้สียความสงบเรียบร้อยในที่สาธารณะ 
หรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อย
บาท 

  
ผลการพจิารณาวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติให้ลงโทษ
ภาคทัณฑค์ู่กรณีทั้งสองฝา่ย ตามมาตรา 41 วรรคสาม 
(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์พ.ศ.2528. 
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 การดับความปรารถนาต้องการเสียได้ แม้
เพยีงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเพียงครั้งหนึ่ง คราวหนึ่งก็
ตาม ก็ย่อมดีกว่าไม่เคยดับความปรารถนาต้องการ
ได้เลย ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ทั้งยังส่งเสริม
ให้แรงขึ้นด้วยการตั้งปรารถนาในสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักทําสติพิจารณาให้เห็น
ความจริงว่าผลของความปรารถนาต้องการที่
แท้จริงนั้นไม่ได้ดิบดีอะไรเลย วัตถุที่เพิ่มพูนขึ้นด้วย
อํานาจความปรารถนาต้องการไม่ผิดกับเชื้อสําหรับ
เพิ่มความลุกไหม้แรงร้อนให้แก่กองไฟ มิได้ให้ความ
สงบเย็น แต่ให้ความร้อนเผารนจิตใจ เป็นความจริง
ดังกล่าว แต่ เป็นความจริงที่จํ า เป็นต้องใช้สติ
เพยีงพอในการพิจารณาจึงจะเห็นได้ถูกต้องถ่องแท้ 
มิฉะนั้นแล้ว ก็จะเห็นอยา่งผดิ ๆ ว่าวัตถุที่เพิ่มพูนขึ้น
ด้วยอํานาจความปรารถนาต้องการ เป็นสิ่งที่ให้
ความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ ยิ่งได้มากเท่าไร ก็
ยิ่งทําให้ความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้น
เท่านั้น ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายนั้น อาจ
เกิดขึ้นได้จริงด้วยวัตถุ แต่ความสมบูรณ์ทางใจไม่
อาจเกิดได้ด้วยวัตถุ� 
 ตรงกันข้าม สําหรับผู้มีสติและมีปัญญาไม่
เพียงพอในธรรม ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายจะ
ทําให้บกพร่องทางใจยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมัวหลงเพลิน
ติดอยู่ในความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกาย ก็ย่อมไม่
คํานึงถึงความบกพร่องทางใจ แม้ใจบกพร่อง
เพยีงใดก็เห็นไม่เข้าใจ เห็นทุกข์เป็นสุข เห็นชั่วเป็นดี 
เ ห็ น ก า ร เ สี ย เ ป็ น ก า ร ไ ด้  เ ห็ น โ ท ษ เ ป็ น คุ ณ 
เช่นเดียวกับที่เห็นความได้มาตามปรารถนาต้องการ
เป็นโชคเป็นลาภ เป็นเครื่องเสริมความสมบูรณ์
บริบูรณ์ การเห็นเช่นนั้นเป็นการเห็นผดิ จะทําการ 

ความไม่ต้องการ... เป็นสุข 

เห็นผิดเช่นนั้นให้เป็นการเห็นถูกได้ต้องทําสติ ต้องใช้
ปัญญา ต้องพิจารณาตนเอง อย่างไม่หลอกตนเอง 
อยา่งเปิดเผยจรงิใจแล้วจะได้พบความจริง ความเห็น
ถูก วา่ความปรารถนาต้องการหรอืความโลภเป็นเหตุ
แห่งความทุกข์ความเดือดร้อน ทั้งของตนและของ
ผู้อื่น มีความปรารถนาต้องการมากก็มีความทุกข์
มาก มีความเดือดร้อนมาก มีความปรารถนา
ต้องการน้อยก็มีความทุกข์น้อย มีความเดือดร้อน
น้อย 
 เช้าวันนี้ อาจจะตื่นขึ้นด้วยอารมณ์หงุดหงิด
เร่าร้อนเหลือเกิน เมื่อทําสติดูใจตนเองวา่ทาํไมจึงเป็น
เช่นนั้น ก็อาจได้พบเหตุว่าเมื่อวันวานมีผู้พาไปชม
พระพุทธรูปเก่าแก่สวยงามมากองคห์นึ่งเพราะเห็นว่า
เป็นผู้ชอบสะสมพระ พอได้ เห็นก็ถูกใจอย่างยิ่ง
ต้องการจะได้ไว้เป็นของตนอย่างยิ่ง และก็คิดว่าต้อง
ได้อย่างแน่นอน เจ้าของเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย 
ฐานะก็ยากจน จึงออกปากขอเช่าทันที มั่นใจจะต้อง
ได้แน่นอน แต่หาได้เป็นดังคาดหมายไม่ เจ้าของ
ปฏิเสธ โดยไม่ยอมรับเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใด ๆ ทั้งสิ้น 
ไม่ว่าจะเพิ่มเงินให้จนสูงลิ่วแล้วก็ยังไม่ยอม มิได้เป็น
การเล่นตัว แต่ด้วยเหตุผลว่าเป็นของที่ปู่ย่าตายายรัก
มาก มอบให้ไว้เป็น  สิริมงคลแก่บ้าน ตัวเขาและ
ครอบครัว ทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เขาก็ได้
ประจักษ์อยู่เสมอ แม้เขาจะยากจนแต่เขาก็ไม่อาจให้
เช่าท่านไปจากเขาได้ ไม่ว่าจะต้องราคาสูงสักเพียงไร
ก็ตาม ถึงเขาจะตายไป เขาก็จะกําชับลูกหลานให้
รักษาพระองค์นั้นไว้เสมอด้วยชีวิต อย่าได้เห็นแก่
เครื่องตอบแทนใดๆ แล้วสละท่านไปเป็นอันขาด 
  
    �����(อ่านต่อหน้า  11) 
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 นี่ เป็นเหตุแห่งความผิดหวัง  ไม่สมดังความ
ปรารถนาต้องการได้ อุตส่าห์หว่านล้อมอยู่นาน แต่
อย่างไร ๆ ก็ไม่สําเร็จ ทําให้หงุดหงิดร้อนเร่าเพราะมี
ความปรารถนาต้องการในพระองค์นั้น เหลือเกิน 
พยายามคิดหาทางที่จะให้ได้รับผลสําเร็จ จนกระทั่ง 
หลับไปในคืนนั้น และตื่นขึน้ในเช้าวันนี้อย่างมีอารมณ์ค้าง 
เป็นความหงุดหงิดเร่าร้อน ดังกล่าวแล้วนึกถึงวิธีร้อย
แปดที่คิดขึ้นเพื่อจะเอาพระองค์นั้นมาเป็นของตนให้ได้ 
คิดไปทางนั้น คิดไปทางนี้ ทั้งซื่อทั้งคด เพื่อจะทําความ
ปรารถนาตอ้งการใหบ้รรลุผลสําเร็จให้ได้ ไม่คํานึงเลยถึง
เหตุผลของฝ่ายเจ้าของ ยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนใจ หงุดหงิดหา
ความสุขสงบไม่ได้เอาจริง ๆ ในใจมีแต่ความปรารถนา
ต้องการอย่างรุนแรง จะต้องเอาให้ได้ อะไร ๆ ที่ใหญ่โต
กว่านี้ราคามากกว่านี้เป็น 10,000 เป็น 100,000 ถึงเป็น 
1,000,000 ก็ยังเอาจนได้มาแล้วนักต่อนัก ไม่เห็นมีใคร
จะอาจขัดขวางได้เหมือนอย่างของพระองค์ดังกล่าวแล้ว
เลย 
 ความคิดร้อนหนักขึ้น วุ่นหนักขึ้น จนกระทั่งเกิด
สติเกิดปัญญาขึ้นมาในขณะนั้นว่า นี่เป็นเพราะความ
อยากได้พระองค์นั้นแท้ ๆ ถ้าไม่อยากได้ท่านเสียอย่าง
เดียวความร้อนใจก็จะไม่เกิด บอกตัวเองว่าลองทําใจให้
ไม่ต้องการ ดูประเดี๋ยว แล้วช่ัวเวลานั้น ความร้อนใจจะ
หายไปหรอืไม่ เมื่อลองทําให้ไม่ตอ้งการพระองค์นัน้  

ความไม่ต้องการ... เป็นสุข (ต่อ) 

ดูในขณะนั้น แล้วทําสติดูใจตนเองก็ได้เห็นว่าไม่มี
ความร้อน เช่นเมื่อกําลังหาช่องทางจะเอาพระองค์
นั้นมาเป็นของตนให้ได้ สติและปัญญาทําให้รู้ชัดว่า
ความร้อนเกิดจากความปรารถนาต้องการแน่ ความ
ร้อนดับไปเพราะความปรารถนาต้องการเสียได้แน่
แล้ว ทําสติใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่าถ้าความ
ปรารถนาต้องการทําให้ใจร้อนเร่าอย่างประจักษ์แก่
ใจตนเองเช่นนั้น ยังจะควรปล่อยให้ความปรารถนา
ต้องการเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่อีกต่อไปหรือ หรือควร
ทําให้ลดน้อยลง จนถึงไม่เกิดเลย เพื่อจะได้พ้นจาก
ความรอ้นเร่าของจิตใจ ไม่ต้องทรมาน ไม่ต้องวุ่นวาย 
 ความปรารถนาต้องการนั้นเมื่อปล่อยให้
เกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยหาทางให้สม
ปรารถนา สําหรับบางคนถึงกับลืมนึกถึงบาป
บุญคุณโทษ ลืมนึกถึงชื่อเสียงเกียรติยศมุ่งแต่จะให้
ได้ดังปรารถนาตอ้งการเท่านั้น และเรื่องเช่นนี้ คนที่รู้
ที่เห็นที่มิใช่เป็นเจ้าตัวผู้เกิดความปรารถนาต้องการ
ครอบงํา จะอดนําไปกล่าวถึงอย่างสลดสังเวช ไม่ได้
เลย จะมากหรือน้อยเท่านั้น ความโลภของบุคคลจึง
มิได้ผิดกับศลีในเรื่อง อาจส่งกลิ่นไปได้แม้ทวนลม. 

จากหนังสือ การบริหารทางจิต ส าหรับผู้ใหญ่ 
รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

16 ธันวาคม 2558 
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       สมาชิกถามมา... 
     ..สภาตอบ  

Q : พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หลักสูตร 6 เดือน ที่จบก่อนปี 2544 (เรียนที่ศูนย์จักษุ นครราชสีมา) มี
สิทธิ์ขึน้ทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาหรอืไม่   

A : พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่จบหลักสูตรเวชปฏิบัติทางตา ที่จบก่อนปี 2544 สามารถขึ้นทะเบียน

ได้โดยดาวน์โหลดแบบคําขอข้ึนทะเบียนจาก www.ccne.or.th�แล้วนําหลักฐานคือสําเนาประกาศนียบัตร
ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ที่สถาบันการศึกษาออกให้ และหลักฐานอื่นๆที่
เก่ียวข้องที่มอียู ่เช่นการเขา้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทางตา พรอ้มด้วยสําเนาบัตรสมาชิกสภา
การพยาบาล สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ยื่นต่อสภาการพยาบาล พร้อมค่าธรรมเนียม 
2000 บาท เพื่อให้สภาการพยาบาลดําเนินการขึน้ทะเบียนต่อไป ทั้งนี้เป็นการข้ึนทะเบียนครั้งเดียว  

 Q : ขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแล้วมปีระโยชน์อย่างไร  

 A : ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภช์ั้นหนึ่ง ที่ผา่นการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง และ
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตากับสภาการพยาบาล ให้มีสิทธิ์กระทําการพยาบาล การคัด
กรองผู้ป่วย การเจ็บป่วยทางตาฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยวิกฤต และการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น 
โดยมรีายละเอียดตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตพีมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 14.ง  
3 กุมภาพันธ์ 2554  หน้า 77-79 

Q : พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องเก็บหน่วยคะแนนการศึกษา

ต่อเนื่อง 50 หน่วย แบ่งเป็นกจิกรรมการศกึษาต่อเนื่องทางตา 30 หนว่ย และกิจกรรมการศกึษาต่อเนื่อง
ทางด้านการพยาบาลอื่น ๆ อีก 20 หน่วยเพื่ออะไรคะ  

A : การเก็บหน่วยคะแนนการศกึษาต่อเนื่องพยาบาลเวชปฏิบตัิ กําหนดให้เก็บหน่วยจากความรูเ้ฉพาะ

สาขา ไมต่่ํากว่า 30 หน่วย และความรูท้างการพยาบาลทั่วไปไม่ต่ํากว่า 20 หน่วย การเก็บหน่วยคะแนน
ความรู้ทางการพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลได้เรียนรู้เก่ียวกับความรู้ทางการพยาบาลทั่วไป 
เพื่อให้มีความรู้นอกเหนือจากความรู้ เฉพาะสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหป้ฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น.  

http://www.ccne.or.th%20แล้
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ประกาศสภาการพยาบาล 
เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต ฯ ผ่าน Web Application 

ด้วยสภาการพยาบาลได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการต่ออายุใบอนุญาต ฯ เพ่ือให้
ทันสมัยเหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 โดยใช้ระบบการต่ออายุใบอนุญาต ฯ ผ่าน Web Application  จึงเรียนมาเพ่ือ
ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาการพยาบาลในการด าเนินการตามขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ฯ ระบบใหม่ เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับตัวสมาชิก โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของการต่ออายุใบอนุญาต สามารถปรับปรุง
ข้อมูลของตนเองได้สะดวกและรวดเร็ว และเป็นข้อมูลในการพัฒนาวิชาชีพโดยภาพรวมต่อไป 

โดยระบบการต่ออายุใบอนุญาต ฯ นี้จะ เริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ขอให้สมาชิก    
สภาการพยาบาลกรุณาท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เปิดใช้ Web Application ที่ www.tnmc.or.th 
2. เลือกเมนูยื่นค าร้อง การต่ออายุใบอนุญาต 
3. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และพิมพ์แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลแล้วออกจากเครื่องพร้อม

ส่งเอกสารค าขอและหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ ไปยังสภาการพยาบาลภายใน 15 วัน       
นับจากวันที่ท าการบันทึกข้อมูล  

4. รอการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะส่งใบแจ้งการ
ช าระค่าบริการมายังอีเมล์ของท่าน ซึ่งท่านจะได้รับหลังจากการตรวจสอบเอกสารภายใน 15 วัน            
นับจากวันที่ท่านส่งเอกสารในข้อ 3 ถึงสภาการพยาบาลและสภาการพยาบาลรับเข้าระบบ  

5. ให้ท่านพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าบริการ (แบบ RQ01) และน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่      
ที่ก าหนดในใบแจ้งค่าบริการ หากท่านไม่ด าเนินการช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดระบบจะยกเลิกค าร้อง
ของท่านทั้งหมด และต้องด าเนินการยื่นค าร้องใหม่ 

6. เมื่อท่านช าระค่าบริการแล้ว ท่านจะได้รับใบอนุญาต ฯ กลับภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สภาการพยาบาล
ได้รับการช าระเงินของท่านจากธนาคาร 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ที่จะต่ออายุใบอนุญาต ฯ จะต้องด าเนินการผ่านระบบ          
Web Application เพียงช่องทางเดียว  

อนึ่ง หากเป็นกรณีใบอนุญาตฯที่จะหมดอายุ และท่านใดเพ่ิงจะมาเริ่มด าเนินการต่ออายุใบอนุญาต ฯ  ท่าน
จะต้องด าเนินการผ่านทาง Web Application พร้อมส่งเอกสารและการช าระเงินภายในวันที่ที่สภาการพยาบาลก าหนด 
มิฉะนั้นจะถือว่ามิได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ กับสภาการพยาบาล 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน         
      ประกาศ ณ วันที่   22   ธันวาคม 2560 

 

       (รองศาสตราจารย์ .ดร.ทัศนา บุญทอง) 
        นายกสภาการพยาบาล 
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  ดิ ฉั น ไ ด้ ไ ป เ ที่ ย ว ง า น ก า ช า ด กั บ แ ฟ น  
หลังจากเที่ยวเสร็จก็ได้ขับรถกลับมา ระหว่างทาง
กลับเป็นเส้นทางไปเขาตังกวน เจอผู้หญิงประสบ
อุบัติเหตุเมื่อเวลา. 21.30 น. นอนคว่ําอยู่บนพื้น
ถนน ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้ประสบอุบัติเหตุ ขับ
รถจักรยานยนต์อยู่แล้วมีแมวมาตัดหน้ารถทําให้ผู้
ขับหลบจนรถล้ม  ดิฉันขับมาก็ เห็นผู้ ประสบ
อุ บั ติ เ ห ตุ น อ น อ ยู่ แ ล้ ว บ น ถ น น   แ ล ะ มี
ผู้เห็นเหตุการณ์ได้โทรถามหน่วยกู้ภัยแล้ว เมื่อเห็น
แบบนั้นดิฉันก็ลงไปดูผู้ป่วยทันที เมื่อดูแล้ว มี
เลือดออกบริเวณใบหน้าค่อนข้างมาก รู้สึกตัวด ี
หายใจได้ ระหว่างรอหน่วยกู้ชีพ ก็ไม่ให้ผู้ป่วยขยับ
ตัว เช็ค score�แล้วเต็ม  

นางสาว วิมินตา  สุวรรณโณ  
เมื่อหน่วยกู้ชีพมา ก็จัดการขอถุงมือ บอกพี่ๆเค้าว่า 
หนูขอช่วยได้มั้ยคะ พอดีหนูเรียนพยาบาลมาพึ่งจบ 
พี่ เค้ าก็บอกว่ า เอา เลยๆ จากนั้ นก็ ได้จั ดการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขณะนั้นพี่หน่วยกู้ภัยหา collar�ไม่
เจอ ด้วยความที่เร่งรีบ ได้แค่เปลมา เลยให้พี่เค้า
ล็อคคอผู้ป่วยไว้ จากนั้นก็พลิกผู้ป่วยลงเเผ่นเปล  
พอหา collar�เจอ ก็ใส่ เช็ค score�ผู้ป่วยเต็ม รู้สึกตัว
ดี ทําตามคําสั่งได้ แต่จะมีเลือดที่เเข็งตัวอุดที่จมูก 
และคาดว่าเลือดน่าจะไหลออกมาจากจมูก ทําให้
ผู้ปว่ยหายใจลําบากเล็กนอ้ย ก็ได้ใช้ไม้สําลี เช็ดออก  
ก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลสงขลา
ทันท.ี 
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หญิงสาวเเต่งตัวสวยงาม วิ่งลุยฝนฝ่าน้ําท่วมขัง 
เขา้มาร่วมชว่ยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ก่อนเเสดงตัวว่าเป็นพยาบาล ชาวบ้าน ชาวเน็ตเเห่
ชื่นชม (5 ส.ค.) ผู้สื่อขา่วรายงานว่า โลกโซเชียลแห่ชื่นชม
หญิงสาวสวยรายหนึ่ง ที่ลุยน้ําขังและตากฝนช่วยปฐม
พยาบาลหนุ่มถูกรถชน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่ามกลาง
ฝนที่ตกลงอย่างหนัก ประกอบกับพืน้ถนนเจิ่งนองด้วยน้ํา
ขัง แต่หญิงสาวคนดังกล่าวกลับไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเนื้อ
ตัว เสือ้ผ้าเผา้ผมจะสกปรกแต่อยา่งใด 

ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่จากเฟสบุ๊ก "หน่วยกู้ภัย
ใต้เต็ก ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช" ต่อมาทราบหญิงสาว
น้ําใจงามคนดังกล่าวชื่อว่าคุณแรมจันทร์ ทรงทอง เป็น
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ รพ.
สต.ทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จาก
การสอบถาม นายวีระศักดิ์ ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้
เต็กเชียงตึง้ อําเภอทุ่งสง ทราบว่า เมื่อช่วงเที่ยงวานนี้ (4 
ส.ค.) ศูนย์วิทยุใต้เต็กตึ๊ง อ.ทุ่งสง รับแจ้งเหตุมีรถชนกัน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุบนถนนสายเอเชีย 41 ห่าง
จากห้างโลตัสสาขาทุ่งสง ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จึงรีบ
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อนิสสัน 
สีขาว ป้ายทะเบียน ยจ 7578 กรุงเทพมหานคร สภาพ
ถูกชนด้านหลังกระบะได้รับความเสียหาย 

 

คุณแรมจันทร์ ทรงทอง   
ห่างไม่มากนักพบรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ 
นอกจากนี้ที่ เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย อายุ
ประมาณ 40 – 45 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขา
ด้านขวามีแผลฉีกขาดเหวอะหวะกระดูกหักโผล่ จึง
ช่วยกันปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ระหว่างนั้นพบว่ามี
หญิงสาวคนหนึ่ง แต่งกายด้วยชุดสวย เสื้อขาวแขน
ยาว กระโปรงสั้นลายดอก ใส่รองเท้าส้นสูง วิ่งผ่า
สายฝนลุยน้ําท่วมขังมายังผูบ้าดเจ็บ พร้อมแสดงตัว
เป็นพยาบาล และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบื้องต้นผู้บาดเจ็บร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็ก
เชียงตึ้ง แบบไม่กลัวว่าเสื้อผ้า เผ้าผม จะเปียกฝน 
หรือเปรอะเปื้อนน้ําท่วมขังบนถนน ซึ่งสร้างความ
ประทับใจกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์  
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส่วนสาเหตุอุบัติเหตุ
ดังกล่าว ผู้ เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะที่ชายที่
บาดเจ็บจอดรถกระบะริมถนนเพื่อซ่อมรถ ระหว่าง
นั้นรถบรรทุก 10 ล้อวิ่งมาด้วยความเร็ว และเกิด
เสียหลักชนท้ายรถกระบะอย่างจัง จนร่างเจ้าของ
รถกระบะ ถูกแรงกระแทกได้รับบาดเจ็บสาหัส
ดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่ตํารวจ จะ
สอบสวนทั้งสองฝ่ายเพื่อดําเนินการต่อไป.  

http://news.sanook.com/thaiflood/
http://news.sanook.com/2936210/
http://home.sanook.com/
http://news.sanook.com/
http://women.sanook.com/20061/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://women.sanook.com/14304/
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 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 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ป. สมัพนัธ์พาณชิย์ 

 จ านวนพมิพ ์     200,000 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 

 8. อ่ืนๆ 

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