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ในปี 2555 นีม้ สี ถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย ทีเ่ ป็นสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 82 แห่ง อยูใ่ น 6 สังกัด
ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันเป็น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนพยาบาล สำนักวิชาพยาบาล ภาควิชา
พยาบาลและสาขาวิชาพยาบาล ดังมีรายชื่อสังกัด และรายชื่อสถาบันการศึกษาที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้
(วิกพิ เี ดีย, 2555; สภาการพยาบาล, 2555; สกอ., 2555 )
1. สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 27 สถาบันได้แก่
1. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
กรุงเทพมหานคร
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**
ขอนแก่น
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*
เชียงใหม่
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**
มหาสารคาม
5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี*
นครราชสีมา
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**
ปทุมธานี
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร**
พิษณุโลก
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา*
พะเยา
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม**
นครพนม
10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ **
นราธิวาส
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*
ชลบุรี
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล*
กรุงเทพมหานคร
*ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดล
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13. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล*
14. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล*
15. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง*
16. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**
18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**
20. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช**
21. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ **
23. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา**
24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม*ิ *
25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม**
26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี**
27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี**

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
นครศรีธรรมราช
นครนายก
สงขลา
อุบลราชธานี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ
นครปฐม
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี

(*เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ** เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2. สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน จำนวน
21 สถาบัน ดังนี้
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร*ี
กรุงเทพมหานคร
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน*
นครปฐม
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี*
ปทุมธานี
4. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ มหาวิทยาลัยพายัพ*
เชียงใหม่
5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต*
ปทุมธานี
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี*
อุบลราชธานี
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี * วิทยาเขตอุดรธานี
อุดรธานี
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล*
นครราชสีมา
9. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ *
กาญจนบุรี
10. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ *
ปทุมธานี
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม*
กรุงเทพมหานคร
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12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ*
13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ*
14. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย*
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย*
16. คณะพยาบาลศาสตร์มชิ ชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ *
17. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา**
18. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์**
19. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาอินติ**
20. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย**
21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน* (มหาวิทยาลัยปิดดำเนินการ)

สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
ศรีษะเกษ
กรุงเทพมหานคร
นครนายก
ขอนแก่น
ขอนแก่น

(* มหาวิทยาลัยเอกชน, ** วิทยาลัยเอกชน)
3. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 29 สถาบัน
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กรุงเทพมหานคร
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ชัยนาท
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ชลบุรี
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
สระบุรี
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
สระบุรี
8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ราชบุรี
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรชั
ราชบุรี
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
เชียงใหม่
12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ลำปาง
13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
พะเยา
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
พิษณุโลก
15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์
16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ขอนแก่น
18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
อุดรธานี
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นครราชสีมา
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์

อุบลราชธานี
สงขลา
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ตรัง
ยะลา
เพชรบุรี
จันทบุรี
มหาสารคาม
สุรนิ ทร์

4. สังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 3 สถาบัน
1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
3. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

5. สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 สถาบัน
1. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

กรุงเทพมหานคร

6. สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 สถาบัน
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรุงเทพมหานคร

การมีสถาบันการศึกษาพยาบาลถึง 82 แห่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนสถาบันการศึกษาที่
ผลิตนักวิชาชีพอืน่ ๆ ในทีมสุขภาพ เช่นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และนักการสาธารณสุขอืน่ ๆ และสูงกว่าสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตครูไปแล้ว จากการ
ประสบปัญหาพยาบาลขาดแคลนในประเทศไทย และวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพในสาขาขาดแคลน ในระบบการศึกษา
พยาบาลของไทย จึงได้มกี ารเพิม่ จำนวนการผลิตพยาบาลในสถาบันการศึกษาทีม่ อี ยูท่ ส่ี ามารถรองรับปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
และได้มีการเปิดสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่ๆ เกิดขึ้น ในอนาคตคาดว่า หากสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีอยู่
ยังไม่สามารถผลิตพยาบาลให้ตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ และมีความขาดแคลนยังคงมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากความต้องการพยาบาลยังคงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้อัตราส่วนของพยาบาลต่อ
ประชากรอยูใ่ นระดับทีไ่ ด้มาตรฐานสากล และการก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 อาจส่งผลให้พยาบาลไปทำงาน
ในต่างประเทศเพิม่ ขึน้ หรือมีผรู้ บั บริการสุขภาพจากต่างประเทศเข้ามารับบริการในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ การคงรักษา
ให้พยาบาลสามารถทำงานอยูใ่ นระบบ หากทำได้ไม่ดพี อ การสูญเสียกำลังคนพยาบาลจากระบบก็จะยังคงมีอยู่ พยาบาล
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ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพมีอายุการทำงานสั้นเนื่องจากลักษณะงานที่ต้องอยู่เวรทั้งเช้า บ่ายและดึก
ทีส่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพ การปรับตัว และชีวติ ครอบครัว และปัจจัยอืน่ ๆ ในการทำงาน เช่นความเสีย่ งในการถูกฟ้องร้องทาง
กฏหมาย ทำให้ยงั คงมีการลาออกจากการทำงานไปก่อนเวลาทีค่ วรจะเป็น จึงคาดว่าจะยังคงมีการเปิดสถาบันการศึกษา
พยาบาลใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ อีก
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องการการลงทุนที่สูงและเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยของระบบบริหารคุณภาพและระบบประกันคุณภาพการจัดการการศึกษาพยาบาลอื่นๆ ที่มีองค์การระดับชาติ
ควบคุมดูแลอยูห่ ลายประการเช่น ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์พยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพในประเทศไทยทีย่ งั วิกฤติอยูแ่ ละต้อง
ใช้เวลาในการเตรียมอาจารย์ใหม่ ปัญหาสถาบันการศึกษาพีเ่ ลีย้ งทีม่ จี ำนวนจำกัด ปัญหาการสอบให้ผา่ นเพือ่ สามารถ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เมือ่ สำเร็จการศึกษาไปแล้วจากสภาการพยาบาล ฯลฯ อีกประการ
ต้องตระหนักว่าปัญหาการขาดแคลนพยาบาลเป็นวงจรเดียวกับปัญหาพยาบาลล้นตลาด ต่างกันทีร่ ะยะเวลาหรือกาลสมัย
ทีเ่ กิดเหตุการณ์ ในอดีตก็เกิดสลับกันไปมาในแต่ละยุคสมัย ทัง้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพราะเมือ่ ขาดแคลนก็มี
มาตรการป้องกันแก้ไขออกใช้ เช่นผลิตเพิ่ม เมื่อผลิตมาก การขยายตัวของตำแหน่งงานรองรับทำได้ไม่ทันเหตุการณ์
ผู้สำเร็จการศึกษาก็อาจไม่ได้รับตำแหน่งว่าจ้างทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการ นอกจากสามารถประกอบ
อาชีพอิสระได้ ดังนัน้ จำเป็นต้องมีองค์การทีท่ ำหน้าทีศ่ กึ ษารวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์อย่างครอบคลุม ฉับไว
ทันต่อเหตุการณ์ เฝ้าระวังและควบคุมระบบปรับสมดุลขององค์ประกอบในระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง
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