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การขับเคลื่อนในการกาวสูการเปนผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง (Advance Practice Nurse = APN) 

สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก :  จุดเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน และทิศทางสูอนาคต 

 

น่ิมนวล  มันตราภรณ * RN,CRNA,MPA,อพย. (สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก) 

*อดีตเลขาธิการคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทย สภาการพยาบาล 

*ประธานอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูเฉพาะทางสาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

  

งานของวิสัญญีพยาบาล  (Nurse Anesthetist) เปนการปฏิบัติงานในการใหยาระงับความรูสึกแกผูปวย โดย

เร่ิมต้ังแตการประเมินและวินิจฉัยปญหาของผูปวยเพื่อเลือกและวางแผนการดําเนินการใหยาระงับความรูสึก

ไดอยางเหมาะสมกับผูปวยแตละราย ภายใตระเบียบหรือกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติการ

ชวยผูปวยในภาวะวิกฤติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและใหการอภิบาลผูปวยภาวะวิกฤติภายหลังการไดรับ

ยาระงับความรูสึก 

ขอบเขต หนาท่ีความรับผิดชอบของวิสัญญีพยาบาล 

ระเบียบของกระทรวงวสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2539 ขอ 12 (2) ใหผูประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

หรือผูประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภซึ่งไดรับประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตร

วิสัญญีพยาบาลจากกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานครหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทําการให

ยาสลบไดเฉพาะการใหยาสลบชนิด General Anesthesia คือการทําใหหมดความรูสึกตัว แตไมรวมถึงการให

ยาชาทางไขสันหลังหรือการระงับความรูสึกทางไขสันหลัง ทั้งน้ีอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางใกลชิด 

กลุมวิสัญญีพยาบาลเร่ิมถามถึงการเปนผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง (Advance Practice Nurse = APN) 

 สภาการพยาบาลมีแนวคิดและเร่ิมดําเนินการเกี่ยวกับการออกวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญ

เฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ ต้ังแตพ.ศ. 2537 และไดออกวุฒิบัตรคร้ังแรก เมื่อพ.ศ. 2546  
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ในตางประเทศ ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงมี  4 สาขา ซึ่งประกอบดวย พยาบาลเวชปฏิบัติ (Nursing 

Practitioner) พยาบาลผูเชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinical Nurse Specialist) พยาบาลวิสัญญี (Certified Register 

Nurse Anesthetist) และพยาบาลผดุงครรภ (Certified Nurse Midwifery)  แตทําไมในประเทศไทย วิสัญญี

พยาบาลไมสามารถเปนพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาลได  คําตอบคือการฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล

ในประเทศไทย ไมใชหลักสูตรการฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ พ.ศ. 2537 ตามประกาศสภาการ

พยาบาล แตเปนโครงการฝกอบรมจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหง   

ประเทศไทย ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของแพทยสภา  คําถามที่ตามมาคือ จะมีผลตอความกาวหนาและ

คาตอบแทนในวิชาชีพอยางไร ซึ่งขณะน้ันวิสัญญีพยาบาลทราบแนชัดวามีผลตอความกาวหนาและ

คาตอบแทนในวิชาชีพแนนอน นับจากป พ.ศ. 2546 วิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลที่ยังไมไดสังกัดกับ    

ฝายการพยาบาล ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงและยายมาสังกัดกับฝายการพยาบาล ยกเวนผูที่อยูในโรงเรียนแพทย 

ยังคงสังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร เหมือนเดิม 

การขับเคลื่อนเพื่อใหวิสัญญีพยาบาลไดกาวสูการเปนผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

1. จุดท่ีพบกันกับคณะกรรมการ APN ของสภาการพยาบาล 

 กลุมวิสัญญีพยาบาลที่เปนคณะกรรมการของชมรมฯไดทําการศึกษาประวัติวิสัญญีพยาบาลใน

สหรัฐอเมริกา และการที่จะเปนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงไดน้ันจะตองจบการศึกษาในระดับปริญญาโท

และเสนทางที่จะไปสูเปาหมายดังกลาวเราจะไปไดดวยวิธีใด (เพราะวิสัญญีพยาบาลไมไดรับอนุญาตให    

ลาศึกษาตอ) เร่ิมตนโดยการศึกษาเรียนรูจาก exper ience ของวิสัญญีพยาบาลในตางประเทศ 

 เมื่อวันที่  28 เมษายนและวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 กลุมตัวแทนของวิสัญญีพยาบาลไดรับความ

กรุณาจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ

สาขาตางๆของสภาการพยาบาลไดแก รศ.ดร.ศิริอร สินธุ  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห   

เปนตน ไดใหคําแนะนําและนําตัวอยางหลักสูตร Nurse Anesthesia ของตางประเทศ ไดแก Pensilvania 

University  University of Maryland School of Nursing และไดนําหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาล 

สาขาตางๆ ตามเกณฑของสภาการพยาบาลมาใหศึกษาและวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการจัดทําหลักสูตร

การพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก หลังจากน้ันไดมีการนัดพบอีก 2-3 คร้ัง 

เพื่อดูความกาวหนาและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
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 คุณสมพร  คําพรรณ และคุณกานดา เลาหศิลปสมจิตร ไดชวยกันศึกษาหลักสูตร APN การพยาบาล

ในการใหยาระงับความรูสึกของ  Pensilvania University และไดเปรียบเทียบกับหลักสูตรการฝกอบรม

วิสัญญีพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งอบรม 1 ป ภาคทฤษฎี 468 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ประมาณ 1300 ชั่วโมง   

เมื่อเทียบเปนหนวยกิตได  44-50 หนวยกิต ซึ่งมากกวาจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาในระดับปริญญาโทใน

ขณะน้ันคือ 42 หนวยกิต 

 คุณน่ิมนวล  มันตราภรณ ไดศึกษาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาลสาขาตางๆ

ที่สภาการพยาบาลกําหนดไว และไดเขียนเปนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับ

ความรูสึก (เปนฉบับรางเพื่อเปนแนวทางที่จะเปดเปนหลักสูตรปริญญาโทในอนาคต) ตามรูปแบบกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดไว และไดนํา

ขอมูลทั้งหมดปรึกษา รศ.ดร.ศิริอร สินธุ พิจารณาและแนะนําในการดําเนินการตอไป 

 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการชมรมวิสัญญีพยาบาลแหงประเทศไทย โดย     

การนําของคุณกุณฑลี สูตรสุวรรณ ประธานชมรมฯ ไดทําจดหมายตนเร่ือง การขอใหสภาการพยาบาล

พิจารณาการขอเปนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก พรอมขอมูล

ตางๆที่ไดจัดเตรียมไว 

2. การพบกันคร้ังแรกอยางไมเปนทางการระหวางตัวแทนของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหง    

ประเทศไทย ตัวแทนของสภาการพยาบาลและตัวแทนจากชมรมวิสัญญีพยาบาลแหงประเทศไทย 

ในชวงปพ.ศ.2549-2550 ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย คือรองศาสตราจารย

แพทยหญิงธารทิพย ประนุทณรพาน ซึ่งคณะกรรมการชมรมฯไดขอพบและขอคําแนะนํา ประมาณ     

2-3 คร้ัง เราไดรับคําแนะนําและใหความชวยเหลือหลายอยาง และไดแตงต้ังใหศาสตราจารยเกียรติคุณ 

แพทยหญิงเพลินจิตต ศิริวันสาณฐ และแพทยหญิงสุรีรัตน ศรีสวัสด์ิ ผูซึ่งเกี่ยวของกับโครงการผลิต

วิสัญญีพยาบาลของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยมาเปนที่ปรึกษาในคณะทํางานเฉพาะกิจ

เพื่อออกวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทางฯ สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

ตามประกาศสภาการพยาบาล เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรม เพื่อใหวิสัญญีพยาบาลมี

คุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

ดานการใหยาระงับความรูสึก 
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 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 มีการประชุม 3 ฝาย ที่หองประชุมภาควิชาวิสัญญี โรงพยาบาล

รามาธิบดี ตัวแทนฝายราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยฯ มี 2 ทาน คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง 

เพลินจิตต ศิริวันสาณฐ และแพทยหญิงสุรีรัตน ศรีสวัสด์ิ ตัวแทนฝายสภาการพยาบาลมี 2 ทาน คือ 

ศาสตราจารย ดร. สมจิต หนุเจริญกุล อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 และรองศาสตราจารยสุจินต 

วิจิตรกาญจน เลขาธิการสภาการพยาบาล ตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมวิสัญญีพยาบาลแหง   

ประเทศไทย มี  2 ทาน คือคุณกุณฑลี สูตรสุวรรณ ประธานชมรมฯ และคุณน่ิมนวล  มันตราภรณ      

รองประธานชมรมฯ คนที่  1  เน้ือหาสาระในการประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงเพลินจิตต 

ไดสรุปชี้แจงและแนะนําเกี่ยวกับการใชคําศัพทตางๆ ในทางวิสัญญี ไดแก ชื่อวุฒิบัตร แสดงความรู

ความชํานาญการพยาบาลขั้นสูงเกี่ยวกับการใหยาระงับความรูสึก ใหใชคําวา Diplomate Thai Board of 

Advance Practice Nursing in Anesthesia รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน (Guideline) ในการ

ใหบริการทางวิสัญญีของวิสัญญีพยาบาลและอัตราเสี่ยงจากการใหยาระงับความรูสึก 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาเพิ่มของวิสัญญีพยาบาลท่ีจะกาวสูการเปนผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

จะมีสถาบันการศึกษาใดที่จะเปดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม และมีกระบวนการในการศึกษา

เพิ่มเติมอยางไร 

กวาจะถึงเสนชัยในการกาวสู APN สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

 เมื่อวันที่  14-15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 สภาการพยาบาลไดจัดประชุมวิชาการเร่ือง การจัดการศึกษา

เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย ในการประชุมคร้ังน้ีคณะผูจัดทําฯไดรวบรวมขอบังคับ

สภาการพยาบาล กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

ตลอดจนไดกําหนดสมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาตางๆ 10 สาขา เพื่อประกอบการ

พิจารณาในการระดมความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม สรุปไดกําหนดสมรรถนะไว 9 สมรรถนะ แต

สําหรับสาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก จะมี 14 สมรรถนะ แตปจจุบันไดรวมใหเหลือ 9 

สมรรถนะ ดังน้ี 

สมรรถนะที่ 1  มีความสามารถในการดูแลผูปวยที่มารับการใหยาระงับความรูสึกเฉพาะกลุม เฉพาะโรคที่มี  

                        ปญหาสุขภาพซับซอน (Direct Care)  

สมรรถนะที่  2  มีความสามารถในการพัฒนา จัดการและกํากับระบบการดูแลผูปวยที่มารับการใหยาระงับ- 
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                        ความรูสึกเฉพาะกลุมหรือเฉพาะโรค (Care Management) 

สมรรถนะที่  3  มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration) 

สมรรถนะที่  4  มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowering) การสอน (Educating)  

                        การฝก (Coaching) การเปนพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ (Mentoring) 

สมรรถนะที่  5  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผูปวยที่มารับการใหยาระงับ- 

                         ความรูสึกเฉพาะกลุมที่ตนเองเชี่ยวชาญ (Consultation) 

สมรรถนะที่  6  มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)   

สมรรถนะที่ 7  มีความสามารถในการใหเหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  

                      (Ethical  Reasoning and Ethical Decision Making) 

สมรรถนะที่  8  มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Practice) 

สมรรถนะที่  9  มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ (Outcome management and evaluation) 

ผูท่ีสอบผานเปนผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

 ต้ังแตสภาการพยาบาลจัดการเปดใหมีการสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

เฉพาะทางสาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก เร่ิมในป พ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2556 มีผูที่สอบ

ผานเปนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก  รวมทั้งสิ้น 165 คน จาก

จํานวนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ทุกสาขา 1967 คน 

ในปพ.ศ. 2553 สภาการพยาบาล ไดออกขอบังคับวาดวย วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูง แหง

ประเทศไทย ใหดําเนินการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรูหรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพ    

การพยาบาลและการผดุงครรภสาขาตางๆ ตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยหลักเกณฑการออกวุฒิบัตร

แสดงความรูความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ 

การพัฒนาผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ของสภาการพยาบาล ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในระดับที่

สูงขึ้น และไดออกขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับ
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ความรูหรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 โดยสภาการ-

พยาบาลจะออกหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรในของแตละสาขา ดังน้ี 1) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-

ศัลยศาสตร 2) สาขาการพยาบาลเด็ก  3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  4) สาขาการพยาบาล

ผูสูงอายุ 5) สาขาการผดุงครรภ 6) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  7) สาขาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ

และการควบคุมการตดเชื้อ  8) สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก  9) สาขาการพยาบาลมารดา 

ทารก 10) สาขาการพยาบาลชุมชน และจัดทําหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ใชระยะเวลา

ในการอบรม 3 ป ซึ่งสาขาการพยาบาลชุมชน จะไปรวมกับสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  และสาขา

การพยาบาลมารดา ทารก ไปรวมกับสาขาการผดุงครรภ สถาบันที่จะเปดอบรมไดจะตองเปน

สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภที่เปดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญา

โทและเอกมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองมีคณาจารยที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล ในสาขาที่เปดการฝกอบรม จํานวน 

ไมนอยกวา 3 คน จากคุณสมบัติดังกลาว ทําใหสถาบันที่จะเปดการฝกอบรมไดน้ันมีนอย  และสําหรับสาขา

การพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก ไมสามารถเปดการฝกอบรมระดับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษา

พยาบาลได เน่ืองจากเหตุผลดังกลาว  ดังน้ันสาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึกจึงขอสอบ

หนังสืออนุมัติไดเพียงอยางเดียว โดยวิชาแกนที่จะสอบ สมาคมผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจะเปดอบรมใน

การประชุมของสมาคมในหัวขอที่ตองการ สําหรับวิชาเฉพาะสาขา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศ-

ไทย จะเปดอบรมในโครงการ ฟนฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาล ซึ่งไดจัดทําใหทุกป 

ความสําเร็จของผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ในระดับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร 

 เน่ืองจากหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรไดเปดเปนปแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2557 

ยังไมครบ 3 ป ดังน้ันในป 2557 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทยไดเปดใหมีการสอบ

เพื่อรับหนังสืออนุมัติ รุนที่ 1 ประกาศผลการสอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีผูผานการสอบทั้งหมด 17 

คน ดังน้ี 1) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร จํานวน 4 คน 2) สาขาการพยาบาลเด็ก  จํานวน 1 คน 

3) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  จํานวน 2 คน 4) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จํานวน 3 คน 

5) สาขาการพยาบาลชุมชน จํานวน 1 คน 6) สาขาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 

จํานวน 1 คน 7) สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก  จํานวน 5 คน 
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สําหรับการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ รุนที่ 2 ประกาศผลการสอบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีผูผานการ

สอบทั้งหมด 10 คน ดังน้ี 1)สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร  จํานวน 3 คน 2)สาขาการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน จํานวน 1 คน 3)สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก  จํานวน 6 คน 

ในอนาคต ความกาวหนาของวิสัญญีพยาบาลในการเปนผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  

การพัฒนาการของ วิสัญญีพยาบาลไทยในการกาวสูการเปน ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  สาขาการ-

พยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก จะแบงออกเปน 2 ระดับ 

1. ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระดับความชํานาญ ตามขอบังคับของสภาการพยาบาลฯ ปพ.ศ. 

2551 การดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อใหกาวสูการเปนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลดาน       

การใหยาระงับความรูสึก ซึ่งการขับเคลื่อนทําไดยากลําบาก แตดวยความมุงมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพ ทําใหเรา

สามารถกาวผานมาไดอยางสมศักด์ิศรี ทัดเทียมกับสาขาอ่ืนๆ จํานวน 165 คนภายใน 5 ป เมื่อเทียบกับ

จํานวนทั้งหมด 1967 คน 

2. ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระดับเชี่ยวชาญ การขับเคลื่อนจะเปนไปตามขั้นตอนของ            

ขอบังคับฯ ป พ.ศ. 2556 แตมีปญหาเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรฝกอบรมผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับ

วุฒิบัตร จากเหตุผลดังกลาวขางตน  แตก็มิไดเปนการปดหนทางที่กาวสูการสอบหนังสืออนุมัติ  ถือวาเปน

ความกาวหนาในวิชาชีพในระดับเดียวกัน 

สําหรับความกาวหนาในวิชาชีพอยูในระหวางการผลักดันใหสามารถกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นทั้งใน

ระดับชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ 

ดังน้ันวิสัญญีพยาบาลไทยจะมุงมั่นพัฒนาตนเองตอไป เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทางคลินิก            

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถใชหลักฐานเชิงประจักษ กระบวนการวิจัย ระบบสารสนเทศและการ

ทํางานรวมทีมสหสาขาที่พัฒนาวิชาการไปอยางไมหยุดยั้ง พัฒนานวัตกรรม ระบบบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพ  

ที่เปนประโยชนกับประชาชน และมีวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทางที่ทัดเทียมกับวิชาชีพแพทย 

ทันตแพทย และเภสัชกร โดยอยูภายใตการกํากับของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทย 

สภาการพยาบาล 

 


