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แถลงการณ์สภาการพยาบาล: กรณกีารสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ 
                                     วชิาชีพฯ ของผู้ท่ีไรส้ถานะทางทะเบียน 

ฉบับนี้มีอะไร 

พี่ๆ  ทีเ่คารพ เพือ่นๆ และนอ้งๆ ทีร่กัยิง่ 
 

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย             
สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากล อ านาจคณุพระศาสดาทกุพระองค ์พระบารมแีหง่บรูพมหากษัตรยิ์
ไทยทกุพระองค ์ ไดโ้ปรดอ านวยพรและคุม้ครองใหท้กุทา่นและครอบครวั ประสบแตส่ิง่ที ่            
ดงีาม มคีวามสขุกาย สขุใจ สขุภาพแขง็แรง พรัง่พรอ้มดว้ยธนสารสมบตั ิสมหวงัในสิง่ที่
ปรารถนาตลอดไป 

 บรรณาธกิารแถลง 

ดว้ยความเคารพรกัและปรารถนาดยีิง่ 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บญุทอง) 

นายกสภาการพยาบาล 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562  

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
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หน้าปก: ภาพวาดสีน้้า โดยคุณอรุณี นาคะพงศ์ 

    

 จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2562 ได้ตีพิมพ์ข่าวและกิจกรรมตา่งๆ ของสภาการพยาบาลที่
น่าสนใจ ส าหรับเน้ือหาในฉบับน้ี เน้นกรณีการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ซึ่งผู้กระท ามีความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง และมีความผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ต้องถูกลงโทษ ส าหรับผู้ที่
ไม่ใช่พยาบาล แต่ปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์น าไปใช้สมัครท างาน                
ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เมื่อถูกจับได้ นอกจากต้องโทษจ าคุกแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สภาการพยาบาล
อีกด้วย ขอให้พ่ี เพื่อน และน้อง ดูแลให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของตนเองเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คือไม่หมดอายุ 
และช่วยกันดูแลมิให้มีผู้ที่ไม่ใช่พยาบาลปลอมแปลงและใช้ใบอนุญาตแสดงตนเป็นพยาบาลโดยไม่มีสิทธิ หากมี             
ข้อสงสัย ขอให้แจ้งสภาการพยาบาลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 สภาการพยาบาล น าโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจ า
สภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ และคณาจารย์ตัวแทนจากสภาการพยาบาล เข้าร่วม
พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อวิชาชีพ                
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทรา             
บรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.               
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์                     
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานมูลนิธิ พอ.สว.  

สภาการพยาบาลร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม ์

นายกสภาการพยาบาล และคณะ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

 ตามที่ส านักพระราชวังออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ                
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี สภาการพยาบาล น าโดย                    
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 เลขาธิการสภาการพยาบาล และคณะ
ผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์                     
ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 

นายกสภาการพยาบาล และคณะ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

 ตามที่ส านักพระราชวังออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี                 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปรับการรักษาพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระก าลังอย่างฉับพลัน              
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สภาการพยาบาล น าโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย               
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2  เลขาธิการสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการ                  
สภาการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่ วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้                         
หน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและส านึกในพระกรุณาธิคุณ เมื่อวันที่               
7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                                                                                                       
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เชิญผู้สนใจสมัครวารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council) 
 

 

 วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารเผยแพร่บทความวชิาการและผลงานวิจยั
ทางการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ฉบับภาษาไทย มีก าหนดออกปีละ 4 เล่ม โดยมีอตัรา
คา่สมาชกิ 1 ปี 500 บาท, 3 ปี 1,200 บาท และจ าหน่ายปลีกราคาเล่มละ 150 บาท 
 

 ท่านผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล และ
แบบฟอร์มช าระเงินทางธนาคาร ได้ที่เว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th 
 

 ติดตอ่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...  โทรศัพท ์ 02-596-7526 
                     โทรสาร   02-589-7121 

สภาการพยาบาลจดับรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care สาธิตการใช้โปรแกรมข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและฝา่ยการพยาบาล 

 สภาการพยาบาลจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care ซึ่งเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรมข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล และฝ่ายการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
โดยได้รับเกียรติจาก Miss Cherrie Lowe ผู้บริหารจาก Trend Care Systems Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย            
เป็นวิทยากรบรรยาย ด้วยสภาการพยาบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
การบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้บริหารการพยาบาล รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
พยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมของการบริหารจัดการแนวใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์สุปานี เสนาดิสัย                    
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล เมื่อวันท่ี                       
13 กุมภาพันธ์ 2562  

นายกสภาการพยาบาล พรอ้มคณะ เข้าอวยพรปีใหม่รฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

 เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์  2562 นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย
คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าอวยพร
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่ องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่  2562 ณ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

กิจกรรมสภาการพยาบาล 
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พยาบาลปลอม : กรณีการชดใช้ค่าเสียหายแก่สภาการพยาบาล  

ข้อเท็จจริง 
 
 

 จ้าเลยท้าการปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และน้าไปใช้สมัคร
ท้างานในต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หัวหน้าพยาบาลได้ส่งใบอนุญาตปลอมของ
จ้าเลยมาให้สภาการพยาบาลตรวจสอบ และรับรองความถูกต้อง เนื่องจากสงสัยในความสามารถของ
จ้าเลยเมื่อให้ทดลองปฏิบัตงิานในต้าแหนง่พยาบาลวิชาชีพ 
 
 

 จากการตรวจสอบของสภาการพยาบาลพบว่า ใบอนุญาตของจ้าเลยที่น้าไปใช้ประกอบ                 
การสมัครงานเป็นใบอนุญาตปลอมที่จ้าเลยได้ท้าขึ้น เพื่อแสดงให้กับบุคคลภายนอกว่าจ้าเลยมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จ้าเลยถูกจับกุมโดยพนักงานสอบสวน และสารภาพว่าส้าเร็จการศึกษา
หลักสูตรผู้ดูแล จ้าเลยมิได้ส้าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตแต่อย่างใด ใบอนุญาตที่จ้าเลยใช้
ประกอบการสมัครงานเป็นใบอนุญาตปลอมที่จ้าเลยไดท้้าขึ้นเอง 
 
 

 จ้าเลยถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องในข้อหาปลอมและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล                
อันเป็นเอกสารสทิธขิองสภาการพยาบาล และแสดงตนเป็นพยาบาลโดยไม่มีสทิธิ 
 

การชดใช้ค่าเสียหาย 
 
 

 ศาลได้พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสภาการพยาบาลในการกระท้าของจ้าเลย การลักลอบ       
ปลอมแปลงและใช้ใบอนุญาตปลอมแสดงตนเป็นพยาบาลเพื่อให้บริการกับผู้รับบริการ นอกจาก
ประชาชนผู้รับบริการจะไม่ได้รับความปลอดภัยแล้ว สภาการพยาบาลในฐานะผู้ให้ใบอนุญาต                  
ย่อมได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์วิชาชีพ ศาลก้าหนดให้จ้าเลยชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับสภาการพยาบาล  50,000 บาท 
 

 คดีอาญาข้างต้น การลักลอบปลอมแปลงและใช้ใบอนุญาตปลอม เพื่อลักลอบประกอบวิชาชีพ
ของพยาบาลปลอม นอกจากโทษจ้าคุกแล้ว ศาลได้ก้าหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สภาการพยาบาล 
หรือเจ้าของใบอนุญาตตัวจริงที่ถูกพยาบาลปลอมน้าไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายดว้ย 
 

“การแจ้งเบาะแสพยาบาลปลอม ต้องมขี้อมูลท่ีชัดเจนว่า น าใบอนญุาตปลอมไปใช้ท่ีไหน  
และหน่วยงานที่พยาบาลปลอมน าใบอนุญาตปลอมไปใช้ต้องให้ความร่วมมือในการจับกมุ”  

 



 

  

 กรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้: ปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ใบอนุญาต
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ปัจจัยส่งเสริม - 
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 1) ขาดความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
วิชาชีพ 
 2) แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ส าหรับตนเอง   
 

ปรับบทความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง 
 1) ความผิดต่อกฎหมายอาญา     
   1.1) ฐานปลอมแปลงเอกสาร มาตรา 264 
“ผู้ใดท าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด 
เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ใน
เอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือช่ือ
ปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่า
เป็นเอกสารที่แท้จ ริง  ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอม
เอกสารต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

                 ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือ
วัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือช่ือของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม 
หรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระท าเพื่อน าเอา
เอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน" 
           1.2) ฐานใช้เอกสารปลอม มาตรา 268 ผู้ใด
ใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากกระท าความผิดตามมาตรา 
264.... ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ
ประชาชน ต้องระวางโทษ  
 

ประเด็นเชิงจริยธรรม 
 1. ด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อ
กฎหมายบ้านเมือง 
 2. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ” 

  ด้วยสภาการพยาบาลได้รับหนังสือจากบริษัทผลิต            
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่สมัครเข้าท างานเป็นพยาบาล
ประจ าห้องปฐมพยาบาลของบริษัท จากการตรวจสอบ
ฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาล พบว่า ส าเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของพยาบาลวิชาชีพผู้นั้น ไม่ตรง
กับฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาล ดังนี้ คร้ังท่ี            
ต่ออายุใบอนุญาตฯ ปีที่ออกใบอนุญาตฯ และปีที่หมดอายุ 
ลายเซ็นนายกสภาการพยาบาลและลายเซ็นเลขาธิการ                 
สภาการพยาบาล ไม่สัมพันธ์กับช่วงวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
 

 ชั้นสอบสวนจริยธรรม พยาบาลวิชาชีพ ยอมรับว่า             
ใบอนุญาตฯ ไม่ตรงตามฐานข้อมูลจริง ใบอนุญาตฯ ปลอม               
ตนได้ รับมาจากบริษัทผู้ จัดหาพยาบาลไปประจ าห้อง                    
ปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นการสมัครท างานในระบบออนไลน์ โดย
ตนได้ส่งใบอนุญาตฯ ที่หมดอายุแล้วไปให้บริษัทดังกล่าว              
เมื่อบริษัทได้ท าการปลอมแปลงแล้ว บริษัทจะส่งกลับมาให้
ตนรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วน าไปใช้รายงานตัวเมื่อต้องเข้า
ไปปฏิบัติงานเป็นพยาบาลประจ าห้องปฐมพยาบาล ซึ่ ง
รวมทั้งบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้ด้วย  
 

 พยาบาลวิชาชีพยอมรับว่า มิได้ต่อใบอนุญาตฯ ให้
เป็นปัจจุบัน เนื่องจากหยุดปฏิบัติหน้าที่พยาบาลไประยะ
หนึ่ง โดยไปท าธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ประสบความส าเร็จและ
เห็นประกาศรับพยาบาลประจ าห้องปฐมพยาบาลแล้วสนใจ
ท่ีจะท างานดังกล่าว จึงสมัครเข้าท างานและใช้ใบอนุญาตฯ 
ปลอมเข้าไปรายงานตัวเพื่อการท างาน    
 

วิเคราะห์กรณี 
สาเหตุ 
 1) ความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจจากธุรกิจที่ไม่
ประสบความส าเร็จ ท าให้จ าเป็นต้องกลับมาปฏิบัติงานเป็น
พยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพเดิมของตนเอง 
 2) ขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ข้อกล่าวอ้างว่า ไม่ได้
เป็นผู้แก้ไขใบอนุญาตฯ เอง แต่การท่ีตนเองยอมรับและลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต้องในใบอนุญาตฯ ปลอม ย่อม
แสดงให้เห็นถึงการขาดความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
ต่อการกระท าผิด 

....อ่านต่อหน้า  7  
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ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน    
  การกระท าความผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 4 “ผู้ประกอบ
วิชาชีพ ย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพ
ต่อกฎหมายบ้านเมือง” และ ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อม
ไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ” อันเป็นการประพฤติผิดจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษา
จริ ยธรรมแห่ งวิ ชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์              
พ.ศ. 2550 เห็นควรลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็นเวลาสามเดือน 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยให้ลงโทษพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นระยะเวลาสามเดือน อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 41 วรรคสาม (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  
 ทั้งนี้  การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์จะด าเนินการหลังจากพยาบาลวิชาชีพ
ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ใหม่ และ 
สอบผ่านได้รับใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว. 
   

 

รักบริสุทธิ์: อารมณ์ที่ปราศจากทุกข์โทมนัส 
 

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงสอนให้คนเข้าใจว่า "ท่ีใดมีรัก ท่ีน่ันมีทุกข์"  มิได้หมายความว่าพระองค์ทรงปฏิเสธ
ความรัก มองโลกในแงร่้าย แตเ่พราะพระองค์ทรงมองเห็นวา่ โลกเป็นอนิจจัง มีการพลัดพรากหล่นหายไปจากกันได้ 
 

 เมื่อเรารักสิ่งใด หากสิ่งนั้นหลุดมือเราไป เราก็เป็นทุกข์ เพียงสร้อยคอถูกขโมยไป เราก็เสียใจไปหลายเดือน 
นับประสาอะไรกับการตอ้งสูญเสียสิ่งอื่นที่มากกว่า 
 

 พระองค์จึงทรงสอนให้มีสติในรัก แม้จะเป็นรักที่บริสุทธิ์เช ่นรักของพ่อแม่ลูกก็ตาม ทุกอย่างล้วนแฝงไว้
ด้วยการพลัดพรากทั้งสิน้ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ จึงเป็นอมตวาจาที่ไม่มทีางคัดค้านได้ 
 

 ขอให้เราทั้งหลายมาท าความเข้าใจในค าว่า "รัก" จะเป็นรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของพ่อแม่ลูกก็ตาม หรือเป็นรักที่
ร้อนแรง หรอืร้อนรนก็ตาม เราตอ้งตามให้ทัน อารมณร์ักมักเป็นอารมณส์ุดโต่ง เป็นอารมณท์ี่อยู่เหนอืความเป็นจริง 
 

 ขอให้พิจารณาให้ดีวา่ ทุกครั้งที่เรารักใครหรอืรักอะไร อารมณเ์ราจะเบิกบาน ช่ืนบาน ตัวเบา วาบหวิวผิดปกติ เป็น
อารมณ์ดีใจที่ได้มาเหมือนได้ครอบครองอะไรไว้ เหมือนมีทิพยสมบัติอยู่กับเรา แต่ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าได้อะไรมา 
ครอบครองอะไรไว้ ต่อเมื่อสิ่งนั้นหลุดลอยไปจงึฟื้นสตขิึน้มาได้ เสียใจ โศกเศร้า พิไรร าพัน อาลัยอาวรณ์ อารมณ์รักสุดโต่ง
อย่างนี้ท่านจงึบอกว่า รักมากทุกข์มาก ทุกข์เพราะตามอารมณข์องตัวเองไม่ทัน 
 

บทความโดย:  พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชชฺโช) 
จาก: หนังสือรวบรวมค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เผยแพร่เป็นธรรมทาน  

       "ความจริง เกี่ยวกับ ความรัก ความโกรธ และความเมตตา"  
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โครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความเห็นผู้ให้บริการ(วิชาชีพพยาบาล) 
ตามมาตรา 18(13) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 

 รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธานพิธเีปดิการประชมุการสือ่สารขอ้มลูและรบัฟังความคดิเหน็ผูใ้หบ้รกิารตาม              
มาตรา 18(13)  ปงีบประมาณ  2562  ครัง้ที ่1 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื วนัที ่21-22 มกราคม 2562 ณ หอ้งประชมุโรงแรมเทพนคร จงัหวดับรุรีมัย ์
และครัง้ที ่2 ภาคกลาง วนัที ่11-12 กมุภาพันธ ์2562 ณ หอ้งประชมุโรงแรมไมดา้ แกรนด ์จงัหวดันครปฐม เปน็โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจาก
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิซึง่มภีารกจิในการด าเนนิงานดา้นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มขององคก์รภาคทีีเ่กีย่วขอ้งตา่ง ๆ  เพ่ือใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพทีไ่ดม้าตรฐานและมคีณุภาพ และจากพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 มาตรา18(13) 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาต ิมกีารรบัฟังความเหน็โดยทัว่ไปจากผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารเปน็ประจ าทกุป ีโดยมุง่ทีห่นว่ยบรกิาร                 
ทีม่ปีญัหา ส าหรบัป ี2561-2562 เนน้กลุม่พยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในหอ้งอุบตัเิหตฉุกุเฉนิในโรงพยาบาลระดบัตา่ง ๆ และพยาบาลวชิาชพีใน
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล (รพ.สต.) ในประเดน็เฉพาะการคุม้ครองสทิธิผ์ูใ้หบ้รกิาร มาตรา 18(4) และผูร้บับรกิาร มาตรา 41 ไดแ้ก ่การบรกิาร
ผูป้ว่ยฉกุเฉนิวกิฤต รองรบันโยบาย UCEP /ประเดน็การบรกิารผูป้ว่ยดา้นสตูกิรรม รวมทัง้การสนบัสนนุระบบบรกิารปฐมภมูทิีเ่ชือ่มโยงกลไกคลนิกิ
หมอครอบครวั (PCC) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือชีแ้จง สือ่สารขอ้มลู และรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอตอ่การพัฒนาระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 
และเพ่ือสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มกบัองคก์รวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ในการพัฒนาระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 
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การประชมุการสื่อสารข้อมูลและรับฟงัความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 
ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรมัย์ 

(21-22 มกราคม 2562) 

การประชมุการสื่อสารข้อมูลและรับฟงัความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า แกรนด ์จ.นครปฐม 

(11-12 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ในการนีน้ายกสภาการพยาบาลไดบ้รรยายพิเศษ หวัขอ้ “บทบาทพยาบาลกบัการพฒันาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และ “สถานการณ์การปฏิรูประบบการบริการสุขภาพในระดับ            
ปฐมภมู ิ: การจดัภารกจิทีไ่ดม้าตรฐานและคุม้คา่ของพยาบาลและทมีหมอครอบครวั” พรอ้มทมีวทิยากร
รว่มบรรยายในหวัขอ้ตา่ง  ๆดงันี ้“การปฏริปูระบบบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ : ภาคเีครอืขา่ย ฐานบรกิาร 
ภารกจิพยาบาลและทมีเพ่ือการเขา้ถงึมาตรฐานบรกิารของผูป้ว่ยฉกุเฉนิ”  โดย รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุ                   
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 “สถานการณ์การผดงุครรภ์และทิศทางการพฒันาคณุภาพ”                  

 นอกจากนีม้กีารท ากจิกรรมกลุม่เพ่ือรวบรวมประเดน็บทบาทพยาบาล
ฉกุเฉนิ/ปฐมภมู/ิผดงุครรภก์บัปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอในการบรหิารจดัการ
กองทนุ การก าหนดนโยบาย ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิโดยม ี                
คณุกรรณกิา ปญัญาอมรวฒัน ์คณุวทิย ์มงคลวสิทุธิ ์กรรมการสภาการพยาบาล
และทมี นางนวลขนษิฐ ์ลขิติลอืชา ผูช้ว่ยเลขาธกิารสภาการพยาบาล และ                
คณุโสรจัจ ์จนัทรเสนยี ์เปน็วทิยากรกลุม่ โดยมสีมาชกิสภาการพยาบาลให ้             
ความสนใจเขา้รว่มประชมุทีจ่งัหวดับรุรีมัย ์จ านวน 259 คน และจงัหวดั
นครปฐม จ านวน 261 คน 

โดย รศ.พรจนัทร ์สวุรรณชาต ทีป่รกึษาสภาการพยาบาล และคณุมยรุ ีสขุปุญัญารตัน ์ผูแ้ทนสภาการพยาบาล รว่มกบัการบรรยายของวทิยากร
ผูท้รงคณุวฒุ ิและผูบ้รหิารจากส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ น านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ น าโดย ผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ                   
น านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Widya Mandala และ 
STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และ
หอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการก ากับคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลของ            
สภาการพยาบาลไทย” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน
สภาการพยาบาล เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ                     
การพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและ                 
การผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ                 
การพยาบาลหลังส าเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย  

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
น าอาจารย์พยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
เพ่ือพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในกลุ่มประเทศ SEARO น าอาจารย์พยาบาลจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ านวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ 
“บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และ              
การจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

ม.สยาม (11 มกราคม) วพบ.กรุงเทพ (7 มกราคม) ม.อัสสมัชัญ (17 มกราคม) วพบ.ต ารวจ (1 กุมภาพันธ)์ 

ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
(8 กุมภาพันธ)์ 



 

 

สมาชกิถามมา... ...สภาตอบ 

 A : ส าหรับปัญหาเรื่องการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นั้น 
สามารถแบ่งกลุ่มผู้ที่ปลอมแปลงงใบอนุญาตเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

   1. พยาบาลปลอมใบอนุญาตตนเอง ปัญหามักจะมาจาก ลืมวันหมดอายุ กับเก็บหน่วย
การศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ การแก้ไขวันหมดอายุในใบอนุญาต และน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ มีความผิดตามกฎหมาย
บ้านเมือง คือ ปลอมและใช้ใบอนุญาตอันเป็นเอกสารสิทธิปลอม และมีความผิดตามข้อบังคับจริยธรรม คือ ประพฤติ
ช่ัว ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองและท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาลก าหนด
แนวทาง คือ ให้สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม ่หลังได้ใบอนุญาตแล้วจะถูกลงโทษจริยธรรมพักใบอนุญาต 3 เดือน และ
ในช่วงที่รอสอบจะถูกย้ายหน้าที่ไปท างานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วย เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
และอาจถูกสั่งให้คนืเงินค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ช่วงถอืใบอนุญาตปลอมด้วย 

   2. การลักลอบปลอมใบอนุญาตและน าไปใช้ท างานเป็นพยาบาล จับกุมได้ จะถูกด าเนิน
คดีอาญาฐานปลอมและใช้ใบอนุญาตซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอม และแสดงตนเป็นพยาบาลโดยไม่มีสิทธิถูกเรียก
ค่าเสียหายท าให้เสียหายด้านชื่อเสียง ศาลให้ค่าเสียหายกับเจ้าของใบอนุญาตตัวจริงที่ถูกลักลอบน าไปปลอม              
ครั้งล่าสุดศาลใหส้ภาการพยาบาลเป็นผู้เสียหายที่ได้รับชดใชค้่าเสียหายด้วย 
 

  สมาชิกสามารถชว่ยสภาการพยาบาลในเรื่องดังกล่าวนี ้ได้ดังนี ้ 

   กรณีพยาบาลปลอมใบอนุญาตตนเอง เป็นความรับผิดชอบของพยาบาลทุกคนที่ต้อง
ตระหนักว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นสิทธิสว่นบุคคลของเรา ซึ่งออกให้ตามกฎหมายมีอายุคราวละ 5 ปี เมื่อครบ
ก าหนดตอ้งมกีารตอ่อายุโดยปฏิบัติตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ทุกคนจงึควรต้องรู้ว่าใบอนุญาตของตนจะหมดอายุเมื่อใด 
และต้องด าเนินการต่ออายุ สมาชิกทุกคนสามารถช่วยเหลือดูแลกันและกันได้โดยการให้ข้อมูลในหน่วยงานเดียวกัน 
หัวหน้าพยาบาลสามารถจัดระบบเพื่อควบคุมก ากับเรื่องใบอนุญาตของผู้ใต้บังคับบัญชา การกระตุ้นเตือน การจัด
โอกาสให้เข้าอบรม ประชุมวิชาการ เพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง การตักเตือนเป็นรายบุคคลเมื่อใกล้เวลา
ต้องต่อใบอนุญาตฯ 

   กรณีการลักลอบปลอมใบอนุญาตและน าไปใช้ท างานเป็นพยาบาล ท่านไม่ควรส่ง
ใบอนุญาตทาง Line ให้กับบุคคลที่ไม่รู้จัก และหากสงสัยและพบว่าเพื่อนร่วมงานจะเป็นพยาบาลปลอม ต้องได้ส าเนา
ใบอนุญาตปลอมและสถานที่ที่น าใบอนุญาตปลอมไปใช้ด้วย จึงจะครบองค์ประกอบของการเข้าจับกุม สถานที่ท างาน
หรอืที่น าใบอนุญาตปลอมไปใช้เป็นสาระส าคัญยิ่งของการเข้าจับกุม 

  สภาการพยาบาลใคร่แจ้งเตือนมายังสมาชิกทุก ๆ ท่านว่า การปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ เป็นความผิดทางอาญาและผิดทางจริยธรรมทางประกอบวิชาชีพ ท่านจึงกระท า
มิได้ ไม่ว่าท่านปลอมใบอนุญาตของตัวท่านเอง หรือท่านยินยอมให้ผู้อื่นน าใบอนุญาตของท่านไปคัดลอก ปลอมแปลง 
เพื่อสวมสิทธิ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ตัวท่านจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบด้วยเช่นกัน 

Q : ขณะนี้ได้ทราบว่ามีการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
มีพยาบาลปลอมใบอนุญาตของตนเองและคนอื่นปลอมใบอนุญาตของพยาบาล อยากทราบว่า            
สภาการพยาบาลจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร และสมาชิกจะช่วยอะไรสภาการพยาบาลได้บ้าง 
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           เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2561 ระหวา่งที ่ร.ต.อ.หญงิ สนุสิา ชาลทีา เดนิทางไปออกหนว่ย
ช่วยเหลอืประชาชน ในพืน้ทีต่า่งอ าเภอ ขณะขบัรถผา่นบรเิวณหนา้โรงเรยีนรัว้ตะวนั อ.เมอืง            
จ.ยะลา พบเหน็กลุม่คนจ านวนมากก าลงัมงุอยู ่บรเิวณใกลเ้คยีงกนันัน้พบรถจกัรยานยนตล์ม้อยู ่
ยงัไมม่หีนว่ยแพทยห์รอืรถฉกุเฉนิ จงึตดัสนิใจเขา้ช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ โดยไดป้ระเมนิสถานการณ ์ 
พรอ้มทัง้ปดิกัน้บรเิวณถนนใหเ้ปน็พืน้ทีป่ลอดภยั พบผูป้ระสบอบุตัเิหตเุปน็ชาย 2 คน คนแรกอายุ
ประมาณ  50  ป ีนอนหลบัตา บน่วา่เจบ็บรเิวณศรีษะตลอดเวลา มสีตถิามตอบได ้Neuro Sign 
ปกต ิ ชีพจรและการหายใจปกต ิตรวจรา่งกายพบแผลถลอกทีบ่รเิวณขมบัขวา จ านวน 2 แผล ได้
ท าการปฐมพยาบาลหยดุเลอืด ไมพ่บกระดกูหกั คนที ่2 วยัรุน่ชายอาย ุประมาณ 25 ป ีรูส้กึตวัด ี
สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ มแีผลถลอกบรเิวณหนา้จงึช่วยปดิแผล ขณะนัน้รถพยาบาลมาถงึที่
เกดิเหต ุจงึช่วยเหลอืในการน าสง่ผู้บาดเจบ็ทัง้ 2 คน ไปยงัโรงพยาบาล 

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. นางโสภา อิสระณรงค์พันธ์ ได้เดินทางโดยเครื่องบิน
โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อไปประชุมวิชาการที่กรุงเทพฯ  ระหว่างเดินทางเพื่อนร่วมงานที่เดินทางไปประชุม
พร้อมกันได้สังเกตเห็นว่าพนักงานบนเครื่องไปรุมกันอยู่บริเวณแถวหน้าของตัวเครื่อง ขณะเดียวกันได้ยินเสียงประกาศ
จากสายการบินว่าต้องการความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ด้านหน้าเครื่อง จึงรีบไปยังบริเวณดังกล่าว 
พร้อมทั้งแสดงตัวว่าเป็นพยาบาล ภาพที่เห็นเป็นหญิงไทยอายุประมาณ 70 ปี อยู่ในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอน ขณะที่สอบถาม
ข้อมูลอาการผู้ป่วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจชีพจรและการหายใจ ผู้ป่วยเรียกไม่รู้สึกตัว ตัวเย็น คล าพบ          
ชีพจรเบาเร็ว จึงได้ท าการปฐมพยาบาลเท่าที่จะกระท าได้ภายใต้สถานการณ์คับขันนั้น โดยการจัดท่า คลายเสื้อผ้าให้
หลวม และให้ออกซิเจน canular  ผูป้่วยเริ่มรู้สึกตัวและหายใจได้เอง  พยายามดึงสายออกซิเจนออก จึงขอสลับเบาะที่นั่ง
กับผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจะได้ให้การพยาบาลและดูแลผู้ป่วยได้ใกล้ชิดตลอดทางจนกว่าจะถึงสนามบินดอนเมือง
ขณะเดียวกันก็ได้พูดคุยให้ผู้ป่วยและญาติคลายความกังวลเกี่ยวกับอาการที่เป็นอยู่ ระหว่างนั้นมีพยาบาลอีกท่านได้ 
แสดงตัวเข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้ร่วมด้วย จากการสอบถามพบว่า ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวหลายโรค มีถ่ายเหลวและ
ไม่ได้แจง้บอกลูกหลานเนื่องจากเกรงว่าลูกหลานที่เดินทางมาจากต่างประเทศและวางแผนพายายไปเที่ยวจะต้องยกเลิก
การเดินทางทั้งหมดจึงอดทนไว้ไม่บอกใคร เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมืองได้เฝ้าดูแลอาการจนแนใ่จว่าปลอดภัยและ
ญาติผู้ป่วยมารับตัวไปรักษาต่อแล้วจึงเดินทางไปยังที่พักซึ่งภายหลังทราบจากญาติผู้ป่วยว่าคุณยายได้เข้านอนพักที่
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 1 วันแล้วกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านบุตรชาย 

ชื่อ:     ร.ต.อ.หญิง สุนิสา ชาลีทา 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    ค่ายพญาลไิท กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 

ชื่อ:     นางโสภา อิสระณรงค์พันธ์ 
ต าแหน่ง:    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ปฏิบัติงาน:    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน  
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วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย                
ดา้นความปลอดภยั เพือ่พัฒนาร่างแผนปฏบิัตกิารดงักลา่ว ซึง่สอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรค์วามปลอดภยัของผูป้ว่ยและบคุลากรสาธารณสขุ (2P Safety) และ 
Clinical governance ของสภาการพยาบาล โดยมี  ดร.ธีรพร สถิรอังกูร                      
เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร ทัง้นีเ้พือ่น าเสนอตอ่ทีป่ระชุม
คณะกรรมการขบัเคลือ่นนโยบายความปลอดภยัของผูป้ว่ยและบคุลากรสาธารณสขุ 
ซึง่มรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุเปน็ประธาน  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 2  สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสภาการพยาบาล วาระ                         
พ.ศ. 2561-2562 ครัง้ที ่3/2561 เพือ่ตดิตามผลการด าเนนิงาน รวบรวมเสนอตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครัง้ที ่7/2561 ตอ่ไป โดยม ีผศ.องัคณา 
สรยิาภรณ ์เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ 
 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจรบังานบรกิารท าความสะอาด โดยม ี          
นางพชิชุดา วริชัพนิท ุหวัหนา้ส านกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธาน  
ณ หอ้งประชุมเลก็ ช้ัน 2 สภาการพยาบาล 
 2. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน               
การสอบสวน กรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถกูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่
วชิาชีพ โดยม ีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.พมิพพ์รรณ ศลิปะสวุรรณ เปน็ประธาน 
ณ หอ้งประชุม ดร. วรรณวไิล จนัทราภา  
 3. ประชุมคณะกรรมการก ากบันโยบายสภาการพยาบาล ครัง้ที ่6/2561 
โดยม ีรศ. ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม
คณุอดุม สภุาไตร  
 

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะอนกุรรมการจรยิธรรม ชุดท่ี1 เพ่ือท าหนา้ท่ีแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิกรณสีมาชิกสภาการพยาบาลถกูกลา่วหาวา่ ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่
วชิาชีพการพยาบาล การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์โดยม ี                
ผศ.นนัทวรรณ เภาจนี เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วรรณวไิล จนัทราภา  
 2.  ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ               
เพือ่ด าเนนิงานการพฒันาประเดน็นโยบายสาธารณะฯ  ครัง้ที ่17/2561 โดยม ี              
รศ.ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วนัพฤหสับดี ที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1. คณะนกัศกึษาตามโครงการแลกเปลีย่นของคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิลจาก St. Luke’s International University กรงุโตเกยีว ประเทศ
ญีปุ่น่ จ านวน 6 คน และจาก PAPRSB Institute of Health Science, Universiti of 
Brunei Darussalam ประเทศบรไูนดารสุซาลาม เขา้ศกึษาดงูานสภาการพยาบาล 
โดยม ีรศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์เปน็วทิยากรบรรยาย 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 1. ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565             
ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาการด าเนินงานของสภาการพยาบาล อาท ิ               
การด าเนนิการดา้นจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบอาชีพ                  
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์การรบัรองสถาบนัการศกึษาและหลกัสตูรวชิา                 
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์โดยม ีรศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล
เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง  
 2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง            
การพยาบาล ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาและเตรียมการการจัดประชุม
วิชาการ 33 ปี สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็น
ประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล  
 3. ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ วาระพิเศษ ณ ห้องประชุม            
ดร.ทัศนา บุญทอง เพื่อพิจารณาเรื่อง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่                
7 สิงหาคม 2561 เห็นชอบและรับทราบ “ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ฤ ษ ฎี ก า รั บ ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ . ศ . . . . .                                
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอไปตรวจสอบพร้อมกับ ร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง”  ผลของการประชุม
สมาพันธ์ โดยสรุป คือ ให้ท าหนั งสือขึ้น 3 ฉบับ ถึ ง เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม เพื่อเสนอความเห็นและ             
ขอเข้าพบ  
 4. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่  4 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จ านวน 94 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.อรพรรณ  โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล 
เป็นวิทยากร  
 

วันศุกร์ที่ 11 - วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการพยาบาลผู้จัดการระบบ
สุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมการลงพื้นที่เพื่อ
ศึกษาเจาะลึกการจัดการของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการ
ดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่ประสบผลส าเร็จที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัด
สระบุรี ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร  
 

วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ                
ครั้งที่ 18/2561 เพื่อหารือและรับฟังความเห็นในการด าเนินการพัฒนา
ประเด็นนโยบายสาธารณะฯ จากคณะอนุกรรมการวิชาการจากส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 



 

  

 

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะท างานเกีย่วกบัการพฒันาระบบคณุภาพการพยาบาล
ฉกุเฉนิ ครัง้ที ่5/2561 เพือ่พจิารณากลัน่กรองแนวปฏบิตักิารพยาบาลตา่ง ๆ  ใน
บริบทของการพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อสรุปและน าเสนอผลการด าเนินงาน                       
ตอ่คณะกรรมการสภาการพยาบาลตอ่ไป โดยม ีรศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน                  
ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 1. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สภาการพยาบาล ประชุมรว่มกบั ท่ีปรกึษา
ไอทจีากมหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่ตดิตามการบ ารงุรกัษาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละ
ฐานขอ้มลู ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 

วนัพฤหสับดีที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1. นกัศกึษาพยาบาล ช้ันปทีี ่4 จากคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฎันครปฐม เขา้ศกึษาดงูานสภาการพยาบาลและเยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละ              
หอจดหมายเหต ุสภาการพยาบาล โดยไดร้บัเกยีรตจิากรศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์
ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล เปน็วทิยากรบรรยาย 
 2. คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน                 
การสอบสวน กรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถกูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่
วชิาชีพ เพือ่น าเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาลตอ่ไป โดยม ี
ศาสตราจารย ์ดร.พมิพพ์รรณ ศลิปสวุรรณ เปน็ประธาน 
 

 

วนัจนัทร์ที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะท างานพจิารณาการจดัท ารา่งประกาศสภาการพยาบาล 
เรือ่ง มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดงุครรภ ์ เพือ่ปรบัปรงุและพฒันา
รา่งประกาศสภาการพยาบาล เรือ่ง มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดงุ
ครรภต์ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุแิละการประชาพจิารณ ์เพือ่ใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณป์จัจบุนั รวมทัง้การด าเนนิการเพิม่เตมิในการทบทวนหลกัเกณฑ ์             
ขดีความสามารถและอตัราก าลงัของบคุลากรพยาบาล ในหนว่ยบรกิารตา่ง ๆ  โดยม ี
รองศาสตราจารย ์ดร.ศริอิร สนิธ ุเปน็ประธาน  ณ หอ้งประชุม ดร.วเิชียร ทวลีาภ  
 2. ประชุมคณะท างานวจิยับทบาทความรบัผดิชอบของทมีพยาบาลใน
การบรกิารระดบัปฐมภมู ิครัง้ที ่4/2561 โดยม ีศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร.สมจติ 
หนเุจรญิกลุ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 3. ประชุมสมาพนัธส์ภาวชิาชีพ ณ หอ้งประชุม ดร.ทศันา บญุทอง  
 

วนัองัคารที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1. คณะนกัศกึษาแลกเปลีย่นคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
จาก Tzu Chi University ประแทศไต้หวัน และ Faculty of Medical Science, 
Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยม ี                      
รศ..ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ใหก้ารตอ้นรบัและเปน็วทิยากรบรรยาย  ณ หอ้งประชุม     
ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

 

 

 2. ประชุมคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาขอ้กฎหมายที่เกีย่วข้อง                    
กบัการด าเนนิงานของสภาการพยาบาล ครัง้ที ่3/2561 โดยม ีนางประภสัสร 
พงศพ์นัธุพ์ศิาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม คณุอดุม สภุาไตร  
 3. ประชุมคณะท างานวจิยับทบาทความรบัผดิชอบของทมีพยาบาลใน
การบรกิารระดบัปฐมภมู ิครัง้ที ่4/2561 โดยม ีศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร.สมจติ 
หนเุจรญิกลุ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วนัพุธที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมทางการพยาบาล   
ครัง้ที ่7/2561 เพือ่เตรยีมการจดัประชุมวชิาการ 33 ป ีสภาการพยาบาล และตรวจ
ความพรอ้มของสถานท่ีในการจดัการประชุมวชิาการ โดยม ีรศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ 
เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาล  
 

วนัพฤหสับดีที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1.  คณะขา้ราชการกองทพัอากาศ น าโดย นาวาเอกพรเดชน ์คงปัน้             
เขา้พบ รศ.ดร.ศริอิร สนิธ ุอปุนายกสภาการพยาบาล คนที ่1 และ ผศ.องัคณา สรยิา
ภรณ ์เพือ่แสดงความขอโทษตอ่การทีห่นว่ยราชการ กองบนิ 604 กองทพัอากาศ          
ไดจ้ดังานเลีย้งรุน่รืน่เรงิ โดยมกีารวา่จา้งพรติตี ้แตง่กายคลา้ย/เลยีนแบบพยาบาล  
มาท าหนา้ทีเ่สริฟ์อาหาร ท้ังนีไ้ดก้ระท าไปโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์ 
 2. ประชุมคณะอนกุรรมการสอบสวนประชุมสอบสวนและเสนอส านวน
การสอบสวน กรณผีูป้ระกอบวชิาชีพฯ ถกูกลา่วหาวา่ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่
วชิาชีพ เพือ่น าเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาลตอ่ไป โดยม ี
พว.กรรณกิาร ์ปญัญาอมรวฒัน ์เปน็ประธาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมทางการพยาบาล   
ครัง้ที ่7/2561 เพือ่เตรยีมการจดัประชุมวชิาการ 33 ป ีสภาการพยาบาล และตรวจ
ความพรอ้มของสถานทีใ่นการจดัการประชุมวชิาการ โดยม ีรศ.ดร.อรญัญา เชาวลติ 
เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมศนูยจ์รยิธรรมทางการพยาบาล  
 

วนัอาทติยท์ี ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะท างานพฒันานโยบายสาธารณะฯ เพือ่พฒันารา่งนโยบาย
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนนิงานของส านกังานคณะกรรมการสขุภาพ
แหง่ชาต ิโดยม ีรศ.ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมคณุอดุม 
สภุาไตร   
 

วนัจนัทร์ที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล วาระ                  
พ.ศ. 2561-2565 ครั้งท่ี 1/2561 เพื่อช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีและร่วมวางแผน                   
การประชาสมัพนัธก์จิกรรมตา่ง ๆ ของสภาการพยาบาล โดยม ีรศ.ดร.อรพรรณ               
โตสงิห ์ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร                
ศรสีพุรรณ 
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วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. คณาจารยแ์ละนกัศกึษาช้ันปทีี ่4 จากคณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยั
นานาชาตเิซนตเ์ทเรซา เขา้ศกึษาดงูานสภาการพยาบาลและเยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละ
หอจดหมายเหตสุภาการพยาบาล โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์
ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล เปน็วทิยากรบรรยาย 
 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. รศ.ดร.อรพรรณ  โตสงิห ์ประชาสมัพันธส์ภาการพยาบาล ในฐานะ
ตวัแทนของสภาการพยาบาลรว่มกบัสภาวชิาชีพ 11 แหง่ แถลงขา่วในประเดน็ 
“(รา่ง) พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. .... ผลกระทบตอ่ชีวติและสวสัดภิาพ            
ของประชาชนไทย”  โดยทัง้ 11 สภาวชิาชีพมมีตริว่มกนัวา่ ขอคดัคา้นมาตรา 64 
มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 48 แหง่ (รา่ง) พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา   
พ.ศ. .... ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชน                      
ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 1 กรมประชาสมัพนัธ ์
 2. ประชุมคณะผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาลและผดงุครรภข์ัน้สงูแหง่
ประเทศไทย ครัง้ที ่4/2561 เพือ่พจิารณาเรือ่งการจดัประชุมวชิาการ ในพธิมีอบ
หนงัสอือนมุตัแิละวฒุบิตัรประจ าป ี2561 ในเดอืนกนัยายน 2561 โดยม ีรศ.ดร.เรณ ู
พกุบญุม ีเปน็ประธานณ ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. นิสิตพยาบาล ช้ันปีท่ี 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี             
นพรตันว์ชิระ สงักดัสถาบนับรมราชชนก เขา้ศกึษาดงูานสภาการพยาบาลและ            
เยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตสุภาการพยาบาล โดยไดร้บัเกยีรตจิาก               
รศ.ดร.อรพรรณ โตสงิห ์ประชาสมัพนัธส์ภาการพยาบาล เปน็วทิยากรบรรยาย 
 2. ประชุมเจา้หน้าทีส่ภาการพยาบาล เพือ่รบัทราบปญัหาในการ
ปฏิบัติงาน และชี้แจงระเบียบขอ้ปฏิบัตติ่าง ๆ โดยมี นางพิชชุดา วริัชพินทุ                   
หวัหนา้ส านกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาล เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร 
ศรสีพุรรณ  
 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1. ประชุมคณะอนกุรรมการพิจารณาการขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565ครั้งท่ี 4/2561 โดยม ี               
รศ.ดร.ทศันา บญุทอง เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม ดร.วจิติร ศรสีพุรรณ  
 2. ประชุมคณะท างานพฒันานโยบายสาธารณะฯ เพือ่พฒันารา่ง
นโยบายใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนนิงานของส านกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาต ิโดยม ีรศ.ดร.สจุติรา เหลอืงอมรเลศิ เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุม
คณุอดุม สภุาไตร   
 3. ประชุมคณะท างานจดัท าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ส าหรบั            
ผูจ้บปรญิญาตรสีาขาอืน่) เพือ่พจิารณาการจดัท าหลกัสตูรฯ โดยม ีผศ.ดร.วลัลา     
ตนัตโยทยั เปน็ประธาน ณ หอ้งประชุมคณุอดุม สภุาไตร  

15 จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับท่ี 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562  

ขอเชิญท่านสมาชิกต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 
 

 ตามขอ้มลูรายงานการด าเนนิการตอ่อายใุบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มกราคม 
2562 พบวา่ ในปี พ.ศ. 2561 มีผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้ 1 และชัน้ 2 ใบอนญุาตฯ หมดอายุและยังไม่มาตอ่ 
1,311 ราย และ 145 ราย ตามล าดบั และส าหรบัขอ้มลูจากฐานทะเบยีนในป ีพ.ศ. 2562 นี ้จะมผีูท้ีม่ใีบอนญุาตฯ หมดอาย ุรวมทัง้สิน้ 
28,902 ราย แบง่เปน็ ชัน้ 1 จ านวน 28,695 ราย ชัน้ 2 จ านวน 207 ราย ขณะนีม้ผีูล้งทะเบยีนและสง่เอกสารเพ่ือตอ่อายใุบอนญุาตฯ ทัง้สิน้
เพียง 6,145 ราย โดยมผู้ีประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ั์น 1 และชัน้ 2 ใบอนญุาตฯ หมดอายแุละยงัไม่มาตอ่ 33 ราย และ 
4 ราย ตามล าดบั  
 

 ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัไมใ่หใ้บอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภห์มดอาย ุสภาการพยาบาลจงึขอเชญิชวนทา่นสมาชกิ
ตรวจสอบวนัหมดอายใุนใบอนญุาตฯ และหากพบวา่จะหมดอายใุนปนีี ้ขอใหท้า่นด าเนนิการตอ่อายใุบอนญุาตฯ ซึง่สามารถยืน่ไดล้ว่งหนา้กอ่น
วนัหมดอายใุนใบอนญุาต 180 วนั โดยทา่นสมาชกิทีจ่ะตอ่ใบอนญุาตฯ ใหด้ าเนนิการยืน่ค ารอ้งตอ่อายใุบอนญุาตผา่นระบบ Web Application  
 

  รายละเอียดเพ่ิมเตมิที.่.. http://www.tnmc.or.th/news/43 
  ยืน่ค ารอ้งตอ่อายใุบอนญุาตผา่นระบบ Web Application ไดท้ี.่.. http://services.tnmc.or.th 



 

 
 
 
 
 
 

 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.ศิริอร สนิธุ  ดร.ธีรพร สถิรองักูร  รองศาสตราจารย ์ดร.เรณู พกุบุญมี  

  รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ โตสงิห์ นางประภสัสร พงษ์พนัธุ์พศิาล นางสาวจนัทรทิ์มา กาญจนะวีระ 

  นางพรวลยั ประเสริฐวุฒิวฒันา นางสาวภูษณศิา แกว้เขียว นางอภิญญา วฒันธงชยั  

 เจา้ของ       สภาการพยาบาล 

 พมิพท่ี์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ป. สมัพนัธ์พาณชิย์ 

 จ านวนพมิพ ์     200,000 ฉบบั 
     

 
สภาการพยาบาล

 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
เลขท่ีใบอนุญาต 71/2552  
ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข  

Thailand Nursing and Midwifery Council 
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