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1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล





โทษในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ

พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์          
พ.ศ. 2528 

1. ว่ากล่าว

2. ตกัเตือน

3. พกัใช้

4. เพิกถอน



การกล่าวหา/กล่าวโทษผู้ประกอบวชิาชีพ

มาตรา 33   บุคคลผูซ่ึ้งไดร้ับความเสียหายเพราะผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภห์รือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภป์ระพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภมี์สิทธิกล่าวหาผูก้่อใหเ้กิดความเสียหายนั้น โดย
ทาํเร่ืองย่ืนต่อสภาการพยาบาล



การกล่าวหา/กล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ

มาตรา 33 :ผูมี้สิทธิส่งเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมต่อสภาฯ

-กล่าวหา โดยผูป่้วย ผูร้ับบริการ ทายาทโดยธรรมของผูป่้วย หรือ
ผูร้ับบริการท่ีไดร้ับความเสียหาย  โดยทาํเร่ืองยืน่ต่อสภาการพยาบาล

-การกล่าวโทษ โดย  กรรมการสภาการพยาบาล

-กาํหนดระยะเวลาในการส่งขอ้กล่าวหาหรือกล่าวโทษภายใน 1 ปีนบัแต่
วนัท่ีรู้เร่ืองและรู้ตวัผูก้ระทาํแต่ทั้งน้ีไม่เกนิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประพฤติผิด



คณะกรรมการมีอ านาจวนิิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ยกขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ

(2) ว่ากล่าวตกัเตือน

(3) ภาคทณัฑ์

(4) พกัใชใ้บอนุญาตมีกาํหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกนิสองปี

(5) เพิกถอนใบอนุญาต







โทษทางวินยัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ภาคทณัฑ ์ เป็นโทษสาํหรับกรณีกระทาํผดิวนิัยเล็กน้อย หรือมีเหตุ
อนัควรลดหย่อนโดยให้ทาํทณัฑบ์นเป็นหนังสือหรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได้

๒. ตดัเงินเดือน   เป็นการลงโทษตดัเงินเดือนเป็นจาํนวนเปอร์เซ็นตข์อง
เงินเดือนและเป็นจาํนวนเดือน เมื่อพน้เวลาลงโทษก็จะไดรั้บเงินเดือนตามปกติ
๓. ลดเงินเดือน เป็นการลงโทษโดยลดเงินเดือนเป็นจาํนวนเปอร์เซ็นต์
เช่น ลดเงินเดือน 2% หรือ 4% ของอตัราเงินเดือนของผูก้ระทาํผดิ
๔. ปลดออก เป็นการลงโทษให้พน้จากราชการ โดยไดรั้บบาํเหน็จ บาํนาญเสมือนผูน้ั้นลาออกจาก
ราชการ
๕.ไล่ออกเป็นการลงโทษให้พน้จากราชการ โดยไม่ไดรั้บบาํเหน็จ บาํนาญ



จุลสารข่าววินยัและคุณธรรม ฉบบัท่ี ๑/๒๕๖๐ 

๑. นายทศพล ขา้ราชการ ขาดราชการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตการลา รวม ๑๑๗ วนัโดยไม่
ติดต่อกนั  มาสายหลงัจาก ๘.๓๐ น. รวม ๓๕ วนั  ออกกอ่นเวลาพกัเท่ียง หรือกลบับา้น
กอ่น ๑๖.๓๐ น. อีกทั้งในการปฏิบติังานกไ็ม่เรียบร้อย มีความผิดพลาดบ่อยคร้ัง

โทษ   ผิดวินยัไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ฐานไม่
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กดิผลดีหรือความกา้วหนา้แกร่าชการดว้ยความตั้งใจอุตสาหะ เอา
ใจใส่รักษาผลประโยชน์แกท่างราชการ และฐานละท้ิงหนา้ท่ีราชการลงโทษลดเงินเดือน
ในอตัราร้อยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดรั้บ



หนีหน้ี
นางสาวกญัญา เป็นพยาบาลเวร ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการไดอ้อกใบเสร็จรับเงินให้กบัผูป่้วยชื่อ

นายหม่องวนิ ชาวพม่า จาํนวนหน่ึงหมื่นบาท เมื่อรับเงินมาแลว้ นางสาวกญัญาไม่ไดน้าํเงินส่งให้กบั
เจา้หน้าที่การเงินของโรงพยาบาล

หลงัจากน้ันประมาณ ๓ เดือน ไดม้ีการตรวจสอบพบเร่ืองน้ี นางสาวกญัญาจึงนาํเงินจาํนวนดงักล่าว
มาคืนให้กบัทางราชการ

ในระหวา่งที่ มี การสอบสวนเร่ืองน้ีนางสาวกญัญาไดล้ะทิ้งหน้าที่ราชการไปโดยไมก่ลบัมาปฏบิตัิ
หน้าที่ราชการอีกเลยยงัพบวา่มีหน้ีสินเป็นจาํนวนมากทั้งหน้ีในระบบและหน้ีนอกระบบจนไม่สามารถ
จดัการหน้ีสินของตนได ้และถูกเจา้หน้ีติดตามทวงถามเกี่ยวกบัหน้ีสินเกือบทุกวนั 

โทษ เป็นการกระทาํผดิวนิัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบตัิหน้าที่ราชการโดยทจุริต และฐานละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ลงโทษไล่ออกจากราชการ



ให้ระวงับตัรเครดิต 
นายวศิน ขา้ราชการไดล้กับตัรเครดิตท่ีธนาคารส่งมาท่ีตูจ้ดหมายของ

หน่วยงานของตน หลงัจากนั้นไดท้าํการคน้หาขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้สียหาย ๓ 
คน จากโปรแกรม Hos xp ของหน่วยงาน แลว้แจง้ขอเปิดใชบ้ตัรแบบอตัโนมติั
กบัทางธนาคาร ๓ แห่ง หลงัจากนั้นไดน้าํบตัรเครดิตไปกดเงินสดจากตูก้ดเงิน
สดอตัโนมติั (ATM) โดยกดเงินสดไปจาํนวน ๕ คร้ัง เป็นเงินรวมทั้งส้ิน
จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

โทษวินยั    เป็นการกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรงฐานกระทาํการอนัไดช่ื้อว่าเป็น
ผูป้ระพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  ลงโทษปลดออกจากราชการ



ฉบบัท่ี ๓/๒๕๖๐

นายธาดา ขา้ราชการ ไดข้บัรถยนตข์องทางราชการออกจากหน่วยงาน เพื่อไปทาํธุระ
ส่วนตวัปรากฏว่าใน ระหว่างการเดิน ทางซ่ึงยงัอยู่ในวนัและเวลาราชการ นายธาดาไดแ้วะ
ด่ืมเบียร์หลงัจากนั้นไดข้บัรถไปชนรถยนตข์องนางเลก็ซ่ึงเป็นประชาชนจนไดรั้บความ
เสียหาย

โทษ  เป็นการกระทาํผิดวินยัอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ฐานละท้ิงหนา้ท่ีราชการ และฐานไม่รักษาช่ือเสียงของตนและไม่รักษาเกยีรติ
ศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย ลงโทษตดัเงินเดือนในอตัราร้อยละ 
2 ของเงินเดือนท่ีไดรั้บในวนัท่ีมีคาํสั่งลงโทษ เป็นเวลา 2 เดือน



ไม่ทาํงาน
นายโต ขา้ราชการ มีหนา้ที่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมSMART TB แต่กไ็ม่ทาํการบนัทึก

ขอ้มูลดงักล่าว ทาํให้โรงพยาบาลไม่ไดร้ับเงินสนบัสนุนในการดูแลรักษาผูป่้วยวณัโรคจาก  
สปสช. และเมื่อหวัหนา้งานมอบหมายงานดว้ยวาจาให้ไปร่วมปฏิบตัิงานกบัเจา้หนา้ที่อื่น เช่น 
การไปฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ การตรวจสุขภาพนกัเรียนนายโตกไ็ม่ไปโดยมกัหลบเลี่ยง 
และบอกกบัเพื่อนร่วมงานวา่เหตุที่ตนไม่ไปร่วมทาํงาน เพราะวา่หวัหนา้งานไม่ไดม้อบหมาย
งานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

โทษ  เป็นการกระทาํผิดวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความกา้วหนา้แกร่าชการดว้ยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชนข์องทางราชการ 
และฐานไม่ช่วยเหลือกนัในการปฏิบตัิราชการ ระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบตัิ
ลงโทษภาคทณัฑ์



เยี่ยมบ้านนักพนัน

นายสมชาย ขา้ราชการ มีหน้าที่รักษาพยาบาล ไดอ้อกปฏิบตัิงานเยี่ยมบา้นผูป่้วยและบ้านผูสู้งอายุที่
บา้นนางสมศรี โดยทาํการวดัความดนัตรวจฟังปอดและให้ความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตนแก่นางสมศรี  
มีชาวบา้นจาํนวนหลายคนกาํลงัเล่นการพนันกนัอยู่ในห้องอีกห้องหน่ึงซ่ึงอยู่ห่างจากห้องที่นางสมศรี 
พกัอยู่ประมาณ ๓ เมตร

ตาํรวจจบันายสมชาย  นางสมศรีและนักพนันไปที่สถานีตาํรวจและไดแ้จง้กบันายสมชายวา่คดีน้ีเป็น
คดีลหุโทษเสียค่าปรับแลว้คดีก็จบลง ทาํให้นายสมชายไม่ทราบวา่คดีอาญาจะมีผลถึงเร่ืองวนิัย จึงรับ
สารภาพเพือ่ให้คดีจบลงและไม่ไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหา

ต่อมานายสมชายไดถู้กลงโทษตดัเงินเดือนในอตัราร้อยละ ๔ของเงินเดือน เป็นเวลา  ๒ เดือน ฐานไม่
รักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศกัดิ์ ของตาํแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย  ต่อมา 
อกพ. กระทรวง มีมติยกโทษทางวนิัยแก่นายสมชาย



เอาไปทั้ง 2 ท่ี
 นางคาํกอง ขา้ราชการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ทางดา้นการเงิน ของ รพ.สต.เม่ือนางคาํกอง ไดร้ับเงินโอนราชการมาแลว้แต่ก็ไมไ่ด้

บนัทึกลงในบญัชีทางการเงิน เม่ือ มีการ นาํเงินฝากธนาคาร ก็ไมบ่นัทึกลงในบญัชีทางการเงิน นอกจากน้ี นางคาํกอง ยงัไดล้ง
บนัทึกในบญัชีการเงินวา่ไดน้าํเงินราชการฝากเขา้บญัชี ธนาคารแต่ความจริงกลบัไมป่รากฏวา่มีรายการฝากเงินในสมดุ บญัชี
ธนาคาร รวมทั้ง ได ้ทาํการถอนเงินจาก บญัชีธนาคาร โดยไมมี่ หลกัฐานการขออนุมติัใชจ้า่ยในงานราชการ และไมบ่นัทึกลง
ในบญัชีทางการเงิน โดยนางคาํกอง ไดก้ระทาํการดงักล่าวจาํนวนหลายครั้ ง  ต่อมานางคาํกองยา้ยไปท่ี รพ.สต.แหง่ใหมแ่ละมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบปฏิบติังานดา้นการเงินนางคาํกอง ก็ ทาํการปลอมลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจลงนามเบิกถอนเงิน ของ รพ.สต.  
ถอนเงินราชการไปอีกจาํนวนหลายครั้ ง   และได ้นาํเงินทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั รวมเงินราชการ ของหนว่ยงานทั้ง
สองแห่งท่ีเกิดจากการทจุริตของนางคาํกองจาํนวน 600,000 บาท ทั้งน้ี นางคาํกองไดใ้หก้าร รับ วา่ ตน ไดก้ระทาํการดงักล่าว 
จริง และยงัไมไ่ดมี้การชดใชคื้นใหก้บัทางราชการแต่อยา่งใด

 พฤติการณ์ ของนางคาํกองดงักล่าว  เป็นการกระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ฐานปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทจุริต และฐานกระทาํ
การอนัไดช่ื้อวา่ เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และมาตรา 85(4) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ    
พลเรือน พ.ศ.2551

 ลงโทษไล่ออกจากราชการ



โทษทางแพง่
ละเมิด  ม. 420 , 425 ,427

คุม้ครองผูบ้ริโภค
1. กระทาํโดยจงใจ / ประมาท

2. มีหนา้ท่ีตอ้งกระทาํ แต่งดเวน้ไม่กระทาํ

3. กระทาํใหบุ้คคลอื่นเสียหายแกชี่วิต ร่างกาย 

อนามยั  เสรีภาพ ทรัพยสิ์นตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน



โทษทางอาญา

ม. 288 ฆ่าโดยเจตนา

ม. 291 ประมาทเป็นเหตุใหเ้สียชีวิต 

ม. 297 ทาํร้ายร่างกายเป็นเหตุใหไ้ดร้ับอนัตรายสาหัส

ม. 295 ทาํร้ายร่างกายไดร้ับบาดเจ็บ

ม. 390 ประมาทเป็นเหตุใหไ้ดร้ับอนัตรายสาหสั 



พยาบาลฉีดยาผิด





รพ.รัฐบาล
ทายาทตอ้งฟ้องหน่วยงานของรัฐ คือกระทรวงสาธารณสุขหรือสาํนกังานปลดั 

จะฟ้องพยาบาลเป็นจาํเลยท่ี 1 ไม่ได ้

รพ.เอกชน
คดีแพ่ง  ทายาทฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากพยาบาล  เป็นคดีละเมิด โดยถือว่า

พยาบาลประมาทเลินเล่อ และฟ้อง เจา้ของโรงพยาบาลในฐานะนายจา้ง โดยยืน่ฟ้องต่อ
ศาลแขวงถา้ทุนทรัพยไ์ม่เกนิ 300,000 บาท / ศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดั > 300,000

คดีอาญา พยาบาลมีความผดิฐานการะทาํโดยประมาท เป็นเหตุให้ผูอ้ื่นถึงแก่ความ
ตาย โดยทายาทผูต้ายร้องทุกขต์่อพนักงานสอบสวน เพือ่ให้อยัการยื่นฟ้องต่อศาลอาญา
หรือศาลจงัหวดั หรือทายาทอาจแต่งตั้งทนายฟ้องคดีเองได ้



กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

ความรู้เบ้ืองต้นกฎหมายอาญา 



ความส าคัญของกฎหมายอาญา

ม. 64 บุคคลจะแก้ตัวไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้
พ้นความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ 



ความหมาย

กฎหมายอาญา  เป็นกฎหมายมหาชนว่าด้วย
ความผิดและโทษทางอาญาระหว่างรัฐกบัประชาชน 



ความผิดต่อแผ่นดินที่เกี่ยวกับทรัพย์ 



ความผิดต่อแผ่นดินที่เกี่ยวกับร่างกายและชีวิต



ความผิดอาญาอันยอมความได้ 



โทษทางอาญา

➢ประหารชีวิต
➢จ าคุก
➢กักขัง
➢ปรับ
➢ริบทรัพย์สิน





ผูเ้สียหายยื่นฟ้อง

ต่อศาล

ส่งคาํฟ้องใหผู้ถู้กฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องทาํหนงัสือแจง้
ผู้บงัคับบญัชาและขอ
พนกังานอัยการแกต้่าง

ผูบ้งัคบัชาทาํหนงัสือ
ถึงอยัการจงัหวดั

อัยการจังหวัดแจ้งรับ / ไม่
รับแกต้่างให้ผู้บงัคบับญัชา

ทราบ

นดัไต่สวนมลูฟ้อง

ไมมี่มลู  ยกฟ้อง มีมลูประทบัรับฟ้อง

ศาลออกหมายเรียก

ขอประกนัตวั / ปล่อย
ตวัชัว่คราว



การกระท าผิดกฎหมายอาญาที่เก่ียวกับการพยาบาล

การประมาทในการประกอบวิชาชีพ
• การไม่ช่วยเหลือหรือปฏิเสธการประกอบวิชาชีพ
• การทอดท้ิงหรือละเลยผูป่้วย
• การพยาบาลโดยผูป่้วยไม่ยินยอม
• การหน่วงเหน่ียวกกัขงัผูป่้วย หรือทาํให้ผูป่้วยขาดเสรีภาพ
• การเปิดเผยความลบั
• การปลอมเอกสาร
• การทาํหรือรับรองเอกสารเท็จ
• การทาํให้หญิงแทง้ลูก



ประมาท

๑.การกระท า ที่มิได้กระท าโดยเจตนา  

๒.แต่กระท าโดยปราศจากความ ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นน้ัน  
จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 

๓.และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่าน้ันได้ แต่หาได้ใช้ให้
เพียงพอไม่



ผู้อื่นได้รับอันตรายเล็กน้อยแก่ร่างกายหรือจิตใจ
(ปอ.มาตรา 390)

ผู้ใด
กระท าโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย 
แก่กายหรือ จิตใจ

จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส (ปอ. มาตรา 300)

ผู้ใด

กระท าโดยประมาท

เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท / เสียอวัยวะสืบพันธ์ุ หรือความสามารถ
สืบพันธ์ุ / เสียแขน ขา มือ เท้า น้ิว หรืออวัยวะอื่นใด/
หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว/ แท้งลูก/ จิตพิการอยา่งติดตัว/ ทุพพลภาพหรือเจบ็ปว่ยเรือ้รงั/  
ทุพพลภาพหรือเจ็บปว่ยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน (ปอ. มาตรา 297) 



ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส
พยาบาลป้อนนมเด็กอายุ 3 เดือน แต่ไม่ระมัดระวังถือขวดนมให้ดี 

จนเด็กล าลักและตกจากมือ เด็กหมดสติ  หัวใจหยุดเต้น  เลือดค่ังใน
สมอง  หลังผ่าตัดกลายเป็นคนพิการทางสมอง



ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย   (ปอ.มาตรา 291)

- ผู้ใด
- กระท าโดยประมาท
- เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย 
จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ

แพทย์สั่งฉีด KCL ในน้ าเกลือ แต่พยาบาล
ฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรง ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต



การประมาทในการประกอบวิชาชีพ

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ไม่ถูกตอ้ง 

ความบกพร่องด้านการสื่อสาร 

ความบกพร่องด้านการบันทึก 

ความบกพร่องด้านการประเมินและเฝ้าระวังอาการ 

ความบกพร่องด้านการไม่พทิักษส์ทิธิผูป้ว่ย 



การประมาทในการประกอบวิชาชีพ

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ





การประมาทในการประกอบวิชาชีพ

ใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ไม่ถูกต้อง 



หลงัผา่ตดัเสร็จผูป่้วยมีอาการหนาวส่ัน  แพทยส่ั์งให้พยาบาลวางกระเป๋านํ้าร้อนบริเวณหน้าอก  
แต่กระเป๋านํ้าร้อนชาํรุด  ทาํให้นํ้าร้อนลวกหน้าอกผูป่้วยเป็นแผลลึก  ใชเ้วลารักษาบาดแผล 2 
เดือน  เสียค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท  ทาํให้ขาดรายไดจ้ากการคา้ขายเคร่ืองประดบัอญัมณี
คิดเป็นเงิน 100,000 บาท ทาํให้เสียโฉมตลอดชีวติ  มีแผลนูนดาํบริเวณหน้าอก ทาํให้เกิดความ
อับอาย  ไม่สามารถใส่ชุดวา่ยนํ้าหรือชุดราตรีได ้ ทาํให้เสียสุขภาพจิต คิดค่าเสียหาย 850,000   

ขอให้บงัคบัจาํเลยชาํระค่าสินไหมให้แก่โจทก ์เป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี 

ตรวจสอบแลว้กระเป๋านํ้าร้อนมิไดช้าํรุด แต่การที่นํ้ าร้อนร่ัวถือเป็นเหตุสุดวสัิย ไดท้าํการรักษา
แผลดงักล่าวเป็นอย่างดี  แต่การที่แผลติดเชื่อเพราะผูป่้วยลา้งแผลเองไม่มารพ.และใชส้มุนไพร
จีนและวา่นหางจระเขพ้อกแผล  โจทกป์ระกอบอาชีพแม่บา้นไม่ไดค้า้ขายอญัมณีตามที่กล่าว
อา้ง 



การประมาทในการประกอบวิชาชีพ

ความบกพร่องด้านการส่ือสาร 



ความบกพร่องด้านการบันทึก





แง่มุมด้านกฎหมายของเวชระเบียน

คดีแพ่ง   หากมีพยานเอกสาร  ศาลมกัจะฟังพยานเอกสารเป็นสาํคญั  
คดีปกครอง  เป็นวิธีพิจารณาคดีท่ีใชเ้อกสารเป็นหลกั
คดีอาญา     ทาํดี บนัทึกดี                       รอดคุก

ทาํไม่ดี บนัทึกไม่ดี              นอนคุก
ท าด ี ไม่บนัทึก                    รอนอนคุก
ทาํไม่ดี บนัทึกดี              นอนคุกถา้จบัได้



ความบกพร่องด้านการประเมินและเฝ้าระวังอาการ 



การปฏิเสธการประกอบวิชาชีพ(ปอ. มาตรา 374)

 ผู้ใด 
 เห็นผู้อ่ืนตกอยู่ในอันตรายแห่งชีวิต
ตนอาจช่วยได้ โดยไม่กลัวอันตรายแก่ตนหรือผู้อ่ืนแต่ไม่ช่วยตาม

ความจ าเป็น
เจตนา
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ





ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ป่วย

ผู้ใด

มีหน้าที่ตามกฎหมาย/ สัญญา ต้องดูแลผู้ซ่ึงพึ่งตนเองมิได้ 

ทอดทิ้งน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

เจตนา

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ





ความผิดฐานละเลยผู้วิกลจริต

ผู้ใด

ควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต 

ปล่อยปละละเลยให้ผูวิ้กลจริตออกไปเที่ยวโดยล าพงั

เจตนา



ความผิดต่อเสรีภาพ   (ปอ. มาตรา 309)
ผู้ใด 
ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท า  ไม่กระท าการใด หรือ

จ ายอมต่อสิ่งใด
ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท า
เจตนา
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ความผิดฐานเปิดเผยความลับ (ปอ. มาตรา 323)

ผู้ใด

ล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงความลับของผู้อ่ืนจากการ
ประกอบอาชีพ

เปิดเผยความลับ ที่น่าเกิดความเสียหายแก่ผู้ใด

โดยเจตนา

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ข้อยกเว้นความผิดฐานเปิดเผยความลับ 

ข้อผูกพันหรือหน้าท่ี 
โรคติดต่อร้ายแรงเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย 
ผู้ป่วยไม่อาจรับผิดชอบหรือตัดสินใจด้วยตนเอง
ค าสั่งศาล 
ผู้ป่วยรับรู้และยินยอมให้เปิดเผย 
การรายงานการทุบตีท าร้ายร่างกายในครอบครัว 
รายงานบาดแผลท่ีผู้ป่วยมารักษาท่ีอาจเกิดขึ้น เน่ืองจากก่อคดีอาชญากรรม 



การปลอมเอกสาร  (ปอ.มาตรา 264)
ผู้ใด 

ท าเอกสารปลอมท้ังฉบับ/ บางส่วน

น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

ผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารจริง

เจตนา 

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

การปลอมเอกสาร = กรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด, มีลายมือชื่อ
ของผู้อื่น ,ไม่ได้รับความยินยอม , ใช้ในกิจการ ท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด



การรับรองเอกสารเท็จ  (ปอ.มาตรา 269)
ผู้ใด 

ประกอบการงานในวิชาแพทย์ / พยาบาล

ท าค ารับรองเอกสารอันเป็นเท็จ ผู้ใดโดยทุจริตใช้ หรือ
อ้างค ารับรอง

น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่น

เจตนา

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ



กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายทีร่ับรองและคุ้มครองสิทธ ิโดยให้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้บุคคลผู้เสียหายคืนสู่ฐานะเดมิให้ได้
ใกล้เคียงที่สุด   สิทธิเรียกร้องนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิทธิทวงหนี ้มีสาเหตุดังนี้
1.  สัญญา

2.  ละเมิด
3.  จัดการงานนอกส่ัง
4.  ลาภมิควรได้



1.   สัญญา 

คือความตกลงด้วยใจสมัครระหว่างบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไป ว่าจะ
กระท าการหรืองดเว้นการกระท าอันชอบด้วยกฎหมาย (ป.พ.พ.       
ม.112)

ป.พ.พ.  ม 112  อันว่านิติกรรมน้ันได้แก่ การใดๆ อันท าลงโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อเปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ



2. ละเมิด

คือการกระท ารวมถึงการงดเว้นกระท าที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวิตร่างกาย อนามัย เสรีภาพ   ทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ ตาม  

ป.พ.พ. ม. 420

ความเสียหายจากการละเมิด

1) คิดค านวณค่าเป็นเงินได้ เช่นค่ารักษาพยาบาล

2) ไม่อาจคิดค านวณค่าเป็นเงินได้ เช่นเสียใจ เศร้าใจ



ละเมิด  ม. 420 , 425 ,427

คุ้มครองผู้บริโภค

กระท าโดยจงใจ / ประมาท

มีหน้าท่ีต้องกระท า แต่งดเว้นไม่กระท า

กระท าให้บุคคลอื่นเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 

อนามัย  เสรีภาพ ทรัพย์สินต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน



ค าว่า “จงใจ” 

เป็นการกระท าที่ผู้กระท า  กระท าโดยรู้ส านึกถึงผล
เสียหายที่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของตน

(คือ รู้ว่าความเสียหายจะต้องเกิดข้ึนแน่ๆ   และเมื่อได้
กระท าแล้ว ความเสียหายก็เกิดข้ึนจริงๆ)



ประมาท

๑.การกระท า ท่ีมิได้กระท าโดยเจตนา  

๒.แต่กระท าโดยปราศจากความ ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนั้น  จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 

๓.และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้
ให้เพียงพอไม่



ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
1. มีลักษณะไปในทางที่บคุคลนัน้ได้

กระท าไปโดยขาดความระมัดระวัง
2.เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่าง

มากเช่น พึงคาดได้ว่าความเสยีหาย
อาจเกิดข้ึนได้ว่าความเสียหายอาจ
เกิดข้ึนได้ หรือหากระวังสักเล็กน้อยก็
คงคาดเห็นการอันอาจเกิดความ
เสียหายเช่นกัน 



การใช้สิทธิไล่เบีย้



คดีตัวอย่าง
3 กค 16.30 นางเอ ถูกงูกดั ญาติแจง้ว่าเป็นงูเขียวหางไหมก้ดัแพทยใ์หฉี้ด Tramal Dexa

และท า VCT 

17.30 น. Admit ศญ. พยาบาลยงัไม่ไดดู้ผูป่้วยทนัทีเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนเวร 

19.00 น. ผูป่้วยซึมลง พยาบาลให ้O2 รายงานแพทยเ์วรติด OR เมื่อมาถึงจึง On ET tube 
ต่อเคร่ืองช่วยหายใจ ใหเ้ซรุ่ม

4 กค. 16.40 น. ผูป่้วยเสียชีวิต 

ญาติฟ้องเรียกใหช้ดใชค้่าเสียหาย 400,000 บาท



ศาลชั้นตน้พิพากษาให ้การกระทาํของแพทย ์พยาบาลเป็นการกระทาํโดยประมาท
เลินเล่ออนัเป็นการละเมิดแลว้ พิพากษาใหช้ดใชค้่าเสียหาย 400,000 บาทพร้อม
ดอกเบ้ีย ศาลอุทธรณ์พิพากษายนื

 2 ก.ค 56 หน่วยงานไดน้าํเงินจาํนวน 497,164.38 บาทใหแ้กญ่าติ



หน่วยงานใช้สิทธิไล่เบีย้ 

1.พยาบาล กระทาํการประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง จึงใหช้ดใชค้่าสินไหมร้อยละ 40 
ของค่าเสียหาย ท่ีคาํนวณจากร้อยละ 50 ของเงินตน้ 400,000 บาท (80,000 บาท) และ
ลงโทษตดัเงินเดือนอตัราร้อยละ 4 จาํนวน 6 เดือน 

2.แพทยเ์วร กระทาํการประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง จึงใหช้ดใชค้่าสินไหมร้อยละ60
ของค่าเสียหาย ท่ีคาํนวณจากร้อยละ 50 ของเงินตน้ 400,000 บาท(120,000 บาท) 



คดีท่ี 2

 เด็กอายุ 2 เดือน มีไขสู้ง หลงัไดรั้บวคัซีน DPT  OPV  HPV   พาไปพบแพทย ์ก. ที่คลินิก แพทยใ์ห้ไป 
Admit รพ.โดยเป็นเจา้ของไข ้

 เด็กอาการชกั ทรุดลง สมองพกิาร    ฟ้องเรียกค่าเสียหาย  6,080,175 บาท  

ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์พพิากษาวา่การที่แพทยไ์ม่ให้ยา Acyclovir ทนัทีหลงัจากวนิิจฉัยไดว้า่เด็ก
ติดเชื้อเริมในสมอง  ถือวา่แพทยก์ระทาํการโดยประมาท  พพิากษาให้กระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
จาํเลยที่ 1  ชดใช ้2,430,000 บาท

คดีน้ีกระทรวงการคลงัเห็นวา่แพทยท์่านน้ีเป็นเพยีงแพทยท์ัว่ไป ไม่ใช่แพทยเ์ฉพาะทาง การที่เกิดการ
ผดิพลาดในการรักษาถือเป็นประมาทธรรมดา ไม่ไล่เบี้ยแพทยท์่านน้ี ตั้งแต่ถูกฟ้อง แพทยเ์ก็บตวั และ
อยู่ในความทุกขห์ลายปี จนกระทัง่กระทรวงการคลงัตดัสินวา่ไม่ไล่เบี้ย  จึงหมดทุกข ์และบอกวา่จะ
ไม่ให้ลูกหลานเรียนหมออีกต่อไป



- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ



พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาล

1 พระราชบญัญติัวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ.2528

2 พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ.2540

มาตรา 4 “การพยาบาล” หมายความว่าการกระทาํต่อมนุษยเ์ก ีย่วกบัการดูแล
และช่วยเหลือเม่ือเจบ็ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกนัโรค และการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทยก์ระทาํการรักษาโรค ทั้งน้ีโดยอาศยัหลกั
วิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 





ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชีพ

1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานครเมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินอื่น  หรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ     
เวชกรรมพ.ศ. 2539
 “เจา้หน้าที่”  หมายความวา่  ขา้ราชการ พนักงานหรือลูกจา้งสังกัดกระทรวง  

ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย 



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชีพ
2.  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพการพยาบาลตามขอ้กาํหนดใน
การรักษาโรคเบื้องตน้และการให้ภูมิคุม้กนัโรคพ.ศ. 2545

ข้อ 4 ในระเบียบน้ี

“การประกอบวชิาชีพการพยาบาล” หมายความวา่การปฏิบตัิหน้าที่การพยาบาลต่อบคุคล
ครอบครัวและชุมชนโดยการกระทาํการรักษาโรคเบื้องตน้หรือการให้ภูมิคุม้กนัโรคตามที่
กาํหนดในระเบียบน้ี

“การรักษาโรคเบื้องตน้” หมายความวา่การตรวจ การวนิิจฉัยการบาํบดัรักษาเบื้องตน้เพือ่
การแกปั้ญหา การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย บรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรคให้ผูป่้วยพน้
ภาวะความเจ็บป่วยหรือภาวะวกิฤต ทั้งน้ีรวมถึงการประเมินผลการรักษาเบื้องตน้ดว้ย

“การให้ภูมิคุม้กนัโรค” หมายความวา่ การให้วคัซีนป้องกนัโรค



2.  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวชิาชีพการพยาบาลตาม
ข้อก าหนดในการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการให้ภูมิคุ้มกนัโรค พ.ศ. 2545

ข้อ 6  ผูท่ี้มีสิทธิทาํการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามระเบียบน้ีตอ้งไดรั้บ
การศึกษา/ ฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีสภาการพยาบาลกาํหนดและตอ้งข้ึน
ทะเบียนเป็นผูผ้่าน

การอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบติั
ทัว่ไป(การรักษาโรค เบ้ืองตน้) ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลว่าดว้ย

ขอ้จาํกดัและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์



ขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลปฐมภูมิ

ประกาศสภาการพยาบาล
เร่ือง มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับปฐมภูมิ 

มีท้ังหมด 9 มาตรฐาน



ประกาศสภาการพยาบาลเร่ือง 
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ

 มาตรฐานท่ี 1 การจดัองค์กรและบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล

2.1 ดา้นบคุลากรพยาบาลผูใ้หบ้ริการเต็มเวลาโดย

2.1.1 พยาบาลวิชาชีพหน่ึงคนใหก้ารดูแลประชากรไมเ่กิน  2,500 คน

2.1.2 พยาบาลวิชาชีพคนหน่ึงรับผิดชอบครอบครัวไมเ่กิน   250 ครอบครัว

2.1.3   มีพยาบาลเวชปฏิบัติซ่ึงผ่านการอบรมตามหลกัสูตรท่ีสภาการพยาบาล
กาํหนดหรือผูมี้วฒิุปริญญาโททางการพยาบาลชุมชน หรือผูมี้วฒิุบตัรพยาบาลผูป้ฏิบติัขั้นสูงสาขาวิชาการ
พยาบาลชุมชนอยา่งนอ้ย 1 คนในทกุหน่วยบริการสุขภาพในระดบัปฐมภมิู



ประกาศสภาการพยาบาลเร่ือง 
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ

มาตรฐานที่ 3 การจดัระบบงานและกระบวนการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 4 การพฒันาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 5 การปฏิบตัิการพยาบาลและการผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 6 การรักษาสิทธิของผูป่้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ

มาตรฐานที่ 7 การให้บริการพยาบาลที่บา้น

มาตรฐานที่ 8 การบนัทึกและการรายงานจดัระบบขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจใน
การบริการพยาบาล

มาตรฐานที่ 9 ดา้นผลลพัธ์



บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ

1. ด้านการประเมินสุขภาวะสุขภาพและการรักษาโรคเบ้ืองต้น

2. ด้านการสร้างสุขภาพ

3. ด้านการป้องกนัโรค

4. ด้านการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ

5. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง 





ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการ ผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง ให้กระท าการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลตามข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคได้
จะต้องได้รับการศึกษา / อบรมตามหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลก าหนด และ
ต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสตูร การพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป ( การรักษาโรคเบื้องต้น ) 
ตามประกาศของสภาการพยาบาล 



ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550

 ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดงุครรภ์ สาขา
เวชปฏิบัติชุมชน กระท าการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตาม
ข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องตน้และการให้ภูมิคุ้มกันโรคได ้และต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก าหนดในการรักษาโรค
เบื้องต้นและการใหภู้มิคุ้มกันโรค ตามประกาศของสภาการพยาบาล



ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ ากัดและเง่ือนไข
ในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550

 ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ช้ันหนึ่ง ตามข้อ 10 และข้อ 11 ต้องกระท าการรักษาโรคเบื้องต้นตาม
ข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมคิุ้มกันโรคของสภาการ
พยาบาลโดยเคร่งครัด จะต้องท าการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค โดย

12.1 ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลโดยเคร่งครัด

12.2 ให้ผู้ป่วยไปรับการบ าบัดรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เม่ือปรากฏ ตรวจพบ
หรือเห็นว่าอาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพิ่มข้ึน มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน เป็นโรคติดต่อท่ี
ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรอื่น ๆ เก่ียวกับการบ าบัดรักษา
เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ การบ าบัดรักษาหรือ เวชภัณฑ์ เป็นต้น



บทบาทพยาบาลเวชปฏิบติั   (สภาการพยาบาล,2551)

1.ประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉยัแยกโรค  การดูแลท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน้ และ
การใหภู้มิคุม้กนั

2.รักษาโรคและอาการท่ีพบบ่อย รวมไปถึงการทาํหตัถการ และการส่งต่อเพื่อ
รับการดูแลท่ีเหมาะสม

3.ติดตามผลการรักษาและใหก้ารช่วยเหลือ

4.รับดูแลต่อเพื่อใหก้ารดูแลต่อเน่ือง



ขอบเขตการใหก้ารรักษาโรคเบ้ืองตน้ตามขอ้กาํหนดในการรักษาโรคเบ้ืองตน้การ
ใหย้า รักษาโรค และการใหภู้มิคุม้กนัโรค  ในการรักษาดว้ยยา  ครอบคลุม 3 กลุ่ม
อาการ ดงัน้ี (สภาการพยาบาล, 2551) 

1. กลุ่มอาการ ความเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีตอ้งรีบช่วยเหลือและส่งต่อไปรับบริการท่ีเหมาะสม 
จาํนวน 38 อาการ

2. กลุ่มอาการ ความเจ็บป่วยท่ีอาจเป็นความเจ็บป่วยท่ีร้ายแรง ตอ้งการการส่งต่อเพ่ือ รับ
การวินิจฉัยและรักษา ซ่ึงพบแพทยใ์นเวลาท่ีกาํหนดคือ 1- 7 วนั  จาํนวน  28 อาการ

3 กลุ่มอาการ ความเจ็บป่วยโรคท่ีพบบ่อยท่ีให้การบรรเทาอาการให้การรักษาได้ 8 ระบบ



1. กลุ่มอาการ ความเจบ็ป่วยฉุกเฉินท่ีตอ้งรีบช่วยเหลือและส่งต่อไปรับบริการท่ี
เหมาะสม จาํนวน 38 อาการ

1. การหยุดหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตไม่ทาํงาน (Cardiopulmonary arrest)  
2. การหมดสติ (Unconsciousness)

3. ภาวะชอ็ค (Shock)                                                                           

4. ชกั (Seizure)

5. การแพอ้ย่างรุนแรง(Anaphylaxis)                                                       

6. เป็นลม (Syncope /Fainting)

7. โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke/Cerebrovascular disease)                          

8. จมนํ้ า (Drowning และ Near drowning)



 9. ตกเลือดรุนแรง (Massive blood loss)               10.ไฟฟ้าช็อต(Electrical injury)
 11. ฟ้าฝ่า (Lighthing injury)                                 12. ตกจากท่ีสูง (Falling)
 13. กระดูกหกั (Fracture)                                      14. ภาวะฉุกเฉินทางตา (Eye emergency)
 15. ภาวะฉุกเฉินทางหู (Ear emergency)         16.ภาวะฉุกเฉินทางคอ (Throat emergency)
 17. ภาวะฉุกเฉินทางจมกู (Nasal emergency   18. ซิบติดหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศ
 19. การบาดเจบ็ทรวงอก (Cheat injury)          20. การบาดเจบ็ช่องทอ้ง (Abdominal injury)
 21. การบาดเจบ็ท่ีสันหลงั (Spinal injury)        22.บาดแผลไหม ้(Burn) (ถา้มีอาการรุนแรง)
 23. อุบติัภยัหมู ่(Mass casualty) 24. ไดร้ับสารพิษหรือยาเกินขนาด (Toxic substance/Drug overdose)        
 25. คนกดั (Human bite)                                   26. งูกดั (Snake bite) (ถา้เป็นงูมีพิษหรืออาการรุนแรง)                           
 27. สัตวก์ดั (Animal bite)                                28. ผ้ึง ต่อ แตนต่อย (Bee/Wasp/Hornet Sting)(ถา้มีอาการรุนแรง)
 29. แมลงป่องต่อย ตะขาย แมงมมุกดั (Scorpion sting/Centipede/Spider bite)(ถา้ทีอาการรุนแรง)
 30. เมน่ทะเลดาํ(Sea urchins)(ถา้มีอาการุนแรง)      31. ไดร้ับพิษจากแมงกะพรุน (Jellyfish dermatitis)
 32. พยายามฆา่ตวัตาย ( Suicide)                            33.ถูกข่มขืน (Rape)
 34. คลุม้คลัง่ อาละวาด (Violence)                           35. กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั ( Acute myocardial infarction)
 36. หอบหืดรุนแรง ( Status asthmaticus)                37. เป็นลมจากคล่ืนความร้อน (Heat stroke)                     
 38. ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช



2. กลุ่มอาการ ความเจบ็ป่วยท่ีอาจเป็นความเจบ็ป่วยท่ีร้ายแรง ตอ้งการการส่งต่อเพื่อ        
รับการวินิจฉยัและรักษา

 1. มีไข้เกิน 7 วนั                                                                        2. ไข้หนาวสั่น                                        3. ดีซ่าน                

 4. บวม                                                                                       5. ท้องมาน                                             6. นํ้าหนกัลด หรือ เพ่ิมข้ึนเร็ว

 7. ตามวั เห็นภาพซ้อน                                                               8. หูอ้ือ หูตึง                                            9. กลืนลาํบาก         

 10. อาเจียนเป็นเลือด                                                                 11. ไอเป็นเลือด                                       12. ปัสสาวะ อุจาระเป็นเลือด

 13. เลือดออกจากช่องคลอด/ ประจาํเดือนมาผิดปกติ                 14. คอพอก                                             15. มีจุดแดง จ ํ้าเขียว

 16. มีกอ้นในท่ีต่างๆ (เช่น ข้างคอ ไหปลาร้า เต้านม รักแร้ ช่องท้อง ขาหนีบ อณัฑะ)                              17. แขนขาเกร็ง/ ออ่นแรง                                                           

 18. มือสั่น                                                                                   19. กลา้มเน้ือออ่นแรง                            20. หนงัตาตก

 21. ข้อมือตก/ ข้อเท้าตก                                                            22. ปากเบ้ียว                                            23. ข้ออกัเสบ (บวมแดงร้อน)        

 24. หนองในท่อปัสสาวะ                                                          25. Condylorma (หงอนไก)่                      26. ปวดศีรษะรุนแรง

 27. เวียนศีรษะ                                                                           28. ไอเกิน 14 วนั



3 กลุ่มอาการ ความเจบ็ป่วยโรคท่ีพบบ่อยท่ีใหก้ารบรรเทาอาการใหก้ารรักษาได้ 8 ระบบ

 1. อาการในระบบทางเดินหายใจ : -ไขห้วดั คดัจมูก/นํ้ ามูกไหล ไอ หอบ เสียงแหบ

 2. อาการระบบทางตา หู คอ จมูก  ตามวั คนัตา ตาแดง/ ตาแฉะ ปวดตา/เคืองตา  เจ็บคอ เจ็บหู/หูอื้อ/หูตงึ

 3. อาการในระบบทางเดินอาหาร ปวดฟัน มีรอยโรคในช่องปาก ปวดทอ้ง เบื่ออาหาร  ทอ้งเดิน ทอ้งผูก คลื่นไส้ 
อาเจียน

 4. อาการทางระบบโลหิตวทิยา/ อาการในระบบหวัใจและหลอดเลือด  จุดแดง/จํ้ าเขียว ซีด (ยกเวน้ที่มีขอ้บ่งช้ี      

ที่มิใช่โรคร้ายแรง) เจ็บหนา้อก ใจส่ัน

 5. อาการในระบบสืบพนัธ์ และทางเดินปัสสาวะ  ปัสสาวะบ่อย ขดัเบา   ตกขาว ประจาํเดือนไม่มา/ขาด

 6. อาการทางผิวหนงั : ผิวหนงัขึ้นเป็นผื่นหรือตุ่ม อาการคนั

 7. อาการทางระบบประสาท/กลา้มเน้ือ/กระดูก/ขอ้  ชา ชกั/มือเทา้เกร็ง ปวดศีรษะ เวยีนศีรษะ ปวดขอ้ ปวดเมื่อย   

ตามขอ้/กลา้มเน้ือ ปวดหลงั

 8. อาการในระบบอืน่ๆ เช่น อาการไข ้อ่อนเพลีย บวม(ยกเวน้ที่มีขอ้บ่งช้ีที่มใิช่โรครา้ยแรง)



การท าหัตถการ(สภาการพยาบาล, 2551) 

พยาบาลเวชปฏิบตัิสามารถทาํหัตถการไดต้ามแนวทางที่กาํหนดดงัน้ี

การทาํแผล  การตกแต่งบาดแผล  การเย็บแผลการตดัไหม

 การเลาะซีสต์ (Cyst) (ในบริเวณที่ไม่อนัตราย) 

การผา่ฝี  การจ้ีหูด   การถอดเล็บ

 การทาํแผลช่องเปิดของลาํไส้ทางหน้าทอ้ง (Colostomy)

 การดูแลแผลเจาะคอ

การลา้งตา

การสวนลา้งกระเพาะอาหาร  การสวนปัสสาวะการตรวจหลงัคลอด และการทาํ Pap Smear

 หัตถการที่จะกระทาํไดโ้ดยพยาบาลตอ้งผา่นการอบรมและไดรั้บใบรับรองจากสภาการพยาบาล
ไดแ้ก่การใส่และถอดห่วงคุมกาํเนิดการคุมกาํเนิดดว้ยวธีิการฝังและถอดยาคุมกาํเนิด



รายการยา 19 ประเภท

ทีส่ภาการพยาบาลก าหนด   ส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง  ทีไ่ด้รับวฒุิบัตร หรือหนังสือรับรองสาขา
เวชปฏิบัติ

1.ยาแกป้วด ลดไข ้และยาตา้นอกัเสบท่ีใม่ใช่สเตียรอยด์
Paracetamal , Ibuprofen

2.ยาแกแ้พ ้Chlorpheniramine maleate



3. ยาแกอ้าการแพเ้ฉียบพลนั Adrenaline (Epinephrine)

4.ยาออกฤทธ์ิต่อระบบทางเดินหายใจ ยาแกไ้อ / ขบัเสมหะ  , ยาผูป่้วยโรคหืดหอบ
(กรณี refill ยาโรคหืดหอบ)

5. ยาระบบทางเดินอาหาร ยาขบัลม, ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร, ยาแกค้ลื่นไส้อาเจียน, 
ยาลดอาการปวดเกร็ง, ยาระบาย, ยาแกท้อ้งเสีย

6. วิตามิน และเกลือแร่ Vitamin B6 , Vitamin B complex - Multivitamin 

7. ยาบาํรุงโลหิต  Ferrous sulfate

8. ยาถ่ายพยาธิ Alendazole



9. ยาปฏิชีวนะ Amoxycillin , Penicillin V ,  Erythromycin Co-trimoxazole
Doxycycline ,Cloxacillin sodium ,Norfloxacin
10 ยาทาภายนอก

11. ยาสมุนไพร

12. ยาชาเฉพาะท่ี

13. ยาฆ่าเช้ือโรค

14. กลูโคสและสารนํ้ า 

15. ยาคุมกาํเนิด



16. สารวินิจฉยั Pregnancy  test  specific for  HCG

17. กลุ่มยาท่ีใชใ้นกรณีใหย้าเพิ่มเติมแกผู่ป่้วยโรคเร้ือรังต่างๆ (refill)

18. ยาปฏิชีวนะต่อตา้นเช้ือราและยีสต์ Mycostatin Oral Suspension

19. วคัซีน

- Immunoglobulin

- Rabies vaccine





การรักษาโรคเบ้ืองต้นและการให้ภูมิคุ้มกนัโรคในสถานพยาบาลทีพ่ยาบาลเป็น
ผู้ด าเนินการ

- ปัญหา การมียาไว้ในสถานพยาบาลตามคู่มือยา 19 กลุ่ม เพ่ือจ่ายให้กบั
ผู้รับบริการของพยาบาลเวชปฎบัิตกิบัการขัดกนัของ พ.ร.บ ยา พ.ศ.2510
มาตรา 13



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล ว่าดว้ยขอ้จาํกดัและเง่ือนไขการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2550 (ต่อ)

เง่ือนไขการรักษาโรคเบ้ืองตน้

1. ตรวจวินิจฉยัและบาํบดัโรคตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพฯ

2. ใหผู้ป่้วยไปรับการบาํบดัรักษาจากผูป้ระกอบวิชาชีพอื่นเมื่อ
 อาการไม่ทุเลา

 อาการรุนแรงเพิม่ขึ้น

 มีโรคหรือภาวะแทรกซอ้นที่โรคติดต่อที่ตอ้งแจง้ความตามกฎหมาย

 มีเหตุอื่นๆเกี่ยวกบัการบาํบดัรักษา เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเวชภัณฑ ์



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล ว่าดว้ยขอ้จาํกดัและเง่ือนไขการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 (ต่อ)

เง่ือนไขการรักษาโรคเบ้ืองตน้

3. ตอ้งใชย้าตามคู่มือยาท่ีสภาฯกาํหนด

4. ตอ้งใหภู้มิคุม้กนัโรคตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด

5. ตอ้งบนัทึกรายงานเกีย่วกบัประวติัผูป่้วย อาการของโรค การ
รักษาพยาบาลหรือบริการท่ีไดรั้บ ใหบ้นัทึกตามแบบของสภาฯและ
เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน (อยา่งนอ้ย 5 ปี)



พ.ร.บ.ยา พ.ศ 2510 มาตรา 13

การผลติ การน าเข้าของกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การ
เภสัชกรรม

การผลติยาตามค าส่ังแพทย์เพ่ือผู้ป่วยเฉพาะราย

การจ าหน่ายยาสมุนไพรทีไ่ม่ใช่ยาอนัตราย ยาสามัญประจ าบ้าน

การจ าหน่ายยาของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ทนัตแพทย์ ให้กบัผู้ป่วย
ของตนเองหรือสัตวแพทย์

การน ายาเข้ามาเพ่ือใช้ต่อตนเองไม่เกนิ 30 วนั



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539

1. พยาบาลวชิาชีพท าการรักษาโรคได้ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบฯ

2. การให้ยาผู้ป่วย – ตามorder แพทย์ หรือแผนการรักษาหรือ
เม่ือเป็นการปฐมพยาบาล

3. เม่ือปฏิบัติงานในสถานพยาบาลราชการเท่านั้น



การแกไ้ขปญัหา

สภาการพยาบาลเป็นผู้ให้ค ารับรองสิทธิในการประกอบวชิาชีพ ตามกฎหมาย

ขอแก้ไข พรบ. ยา มาตรา 13  ให้ครอบคลุมการใช้ยาของพยาบาลเวชปฏบิัติทัง้
การปฎบิัติงานในราชการและเอกชน และสนันสนุนร่าง พรบ.ยา.....พ.ศ.... 
ม.22(5) ก าหนดให้ พยาบาลเป็นวชิาชีพทีส่ามารถจ่ายยาให้กบัผู้รับบริการ
เฉพาะทีต่นเป็นผู้ดูแลได้

ก่อนการแก้ไข พรบ. ยาแล้วเสร็จ ให้ความส าคญักบักระบวนการรักษาพยาบาล 
ห้ามจ่ายยาโดยไม่มีหลกัฐานการตรวจ ห้ามมียาเกนิ





ปัญหาของพยาบาลเวชปฏิบัติคือ 

ความไม่ชดัเจนในบทบาท ภาระงาน การบริหารจดัการของ
องคก์ร ซ่ึงเช่ือมโยงกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล 
และความเส่ียงจากท่ีตอ้ง ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทย ์โดยการ
“ทาํแทนแพทย”์ ซ่ึงบางคร้ังตอ้งกระทาํการรักษาโรคเกินกวา่ท่ีสภาการ
พยาบาลกาํหนด ขณะเดียวกนัจะตอ้งทาํงานในหลายส่วนของพยาบาล
วิชาชีพโดยทัว่ไป รวมทั้งงานดา้นธุรการ
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ปฏิบติังานเกนิขอบเขต
17.30 น. หัวหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน ทาํการตรวจผูป่้วยที่มาโรงพยาบาลดว้ย

จกัรยานยนตล์ม้ แฮนดก์ระแทกบริเวณทอ้ง และส่ังให้ Admit เพือ่สังเกตอาการโดยไม่ไดร้ายงาน
แพทย์

23.00 น. ผูป่้วยปวดทอ้งมากขึ้น  พยาบาลใส่ NG tube ให้และฉีด Tramal 1 amp โดยไม่รายงาน
แพทยแ์ละไม่บนัทึกอาการในเอกสารใดๆ

7.00 น. ผูป่้วยปวดทอ้งมากขึ้น พยาบาลจึงฉีด Tramal ให้อีกคร้ัง โดยไม่บนัทึกเช่นเดียวกนั

10.00 น. แพทยต์รวจผูป่้วย และ Refer ไปรับการผา่ตดัที่โรงพยาบาลจงัหวดั ภายหลงัผา่ตัดผูป่้วย
เสียชีวติ



ประเดน็ทางกฎหมาย
 1. การเสียชีวติของผูป่้วยหลงัการทาํผา่ตดัทีโ่รงพยาบาลจงัหวดัถือวา่เป็นผลโดยตรงมาจากการ

มิไดใ้ชม้าตรฐานวชิาชีพที่ดีในการดูแลผูป่้วย เป็นการกระทาํโดยประมาทเลนิเล่อ เป็นเหตุให้
ผูอ้ื่นถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสิบปีและปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท”

 2. การเสียชีวติของผูป่้วยจากกการกระทาํโดยประมาทเลินเล่อพยาบาลอาจตอ้งรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผูป่้วยดว้ย เพราะเป็นการกระทาํผิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
มาตรา 420

 กรณีน้ีมิไดม้ีการดาํเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพง่เน่ืองจากครอบครัวของผูป้วยพอใจความ
ช่วยเหลือที่ไดร้ับจากโรงพยาบาล

 ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาลไดม้ีมติใหล้งโทษพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน และพยาบาลหอ
ผูป่้วยในใหว้า่กล่าวตกัเตือน ตามมาตรา 41(4)แห่งพระราชบญัญตัิวชิาชีพการพยาบาลฯ พ.ศ.2528



ค าถาม :  หากแพทย์ ไม่มาตรวจคนไข้ ตามท่ีพยาบาลรายงาน พยาบาลต้องท าอย่างไร 
เพ่ือไม่ให้ เป็นการพาดพิงแพทย์ และตนเอง เมื่อมีการฟ้องร้อง

คาํตอบ:  การรายงานอาการผู ้ป่วย พยาบาลตอ้งรายงานตามความเป็นจริง และตอ้งบนัทึก
การรายงานไว ้ในเวชระเบียนหรือบนัทึกการพยาบาลอย่างละเอียด

 หากแพทยไ์ม่มาตรวจหรือส่ังการรักษาอย่างไร พยาบาลตอ้งบนัทึกไว ้เสมอ เมือ่มี เหตุไม่
พงึประสงค ์เกิดขึ้น บนัทึกการพยาบาลดงักล่าวจะเป็นหลกัฐานแสดงวา่ พยาบาลได ้
ปฏิบตัิ หน้าที่ถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพแลว้ ไม่มี ความผดิ 

แต่หากไม่มีบนัทึกไว ้พยาบาลตอ้งหาวธีิพสูิจน์ วา่ได ้ดาํเนินการตามมาตรฐานว ิชาชีพ
แลว้ซ่ึงเป็นการยาก เพราะศาลจะถือเอกสารเวชระเบียนเป็นสาํคญั ถา้ไม่มีบนัทึกไวถ้ือวา่
ไม่ไดท้าํ



แพทย ์ไม่มาตรวจคนไข ้

นางสร้อย ขา้ราชการ มีหน้าที่รักษาพยาบาลผูป่้วย ในการปฏิบตัิหน้าที่เวรนอกเวลา
ราชการหรือปฏิบตัิงานที่ห้องอุบตัิเหตุและฉุกเฉินในเวลาราชการ ส่วนใหญ่นางสร้อยมกั
ส่ังการรักษาพยาบาลทางโทรศพัทโ์ดยไม่มาตรวจวนิิจฉัยผูป่้วยดว้ยตนเอง และมาทาํการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยล่าชา้ ทาํให้ผูป่้วยที่อยู่ ในความรับผดิชอบของนางสร้อยเสียชีวติไป
จาํนวน ๓ รายในช่วงเวลา ๗ วนั

โทษ  เป็นการกระทาํผดิวนัิยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอนัสมควร
อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการอนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ



คดีตวัอยา่ง ท่ี 1

โจทกฟ้์องเมื่อวนัที่ ๑ กุมภาพนัธ์ นาย น. บุตรชายโจทก ์ไดรั้บอุบตัิเหตุรถยนต ์ชนเสาไฟฟ้า ได้รับ
บาดเจ็บ สาหัส ถูกนาํตวัส่งโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั

นายแพทย ์ก. ไม่ไดใ้ห้การรักษานาย น. ตามควรแก่กรณี ในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพแพทย์ อ้างว่า 
เพือ่รอดูอาการของผูป่้วยก่อน 

 โจทกจึ์งขอให้ ส่งตวันาย น. ไปโรงพยาบาลอื่น แต่นายแพทย ์ก. ไม่ยินยอม

ใชเ้วลา 4 ชม.จึงไดย้า้ยนาย น. มีอาการช็อค ความดนัโลหิตต ํ่า

ตวัซีดหายใจลาํบาก ใส่ท่อช่วยหายใจ เสียชีวติ



การท่ีนายแพทย ์ก. ไม่ยอมให้ การรักษานาย น. เป็น
เวลานาน ๔ ชัว่โมง และไม่ยอมให้ ยา้ยโรงพยาบาล 
จนทาํให้ นาย น. ตอ้งเสียชีวิต เป็นการละเมิด ต่อโจทก ์
เรียกค่าเสียหาย    

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท



ขอ้เทจ็จริงจากการสืบพยาน
๑๔.๒๐ น. นาย น. มาหอ้งฉุกเฉิน 
๑๔.๒๕ น. แพทยต์รวจ (ซ่ึงไม่ถือวา่ชา้) 
๑๕.๒๓ น. เอ็กซเรย ์ทรวงอกและ เชิงกราน
๑๕.๔๕ น. นาํนาย น. เขา้หอ้งผูป่้วยหนกั  BP drop ทาํ

Cut down
(ขณะนั้นมีเคสนาย ธ.เพ่ือนนาย น. Arrest
ทาํ CPR และ dead at 16.05 น.)



ศาลอุทธรณ์
การรักษาหาได ้หมายความวา่ แพทยจ์ะตอ้งมาคอยดูแลอยู่ที่ตวัผูบ้าดเจ็บตลอดทั้ง

ขณะนั้นมีผูบ้าดเจบ็หลายคน  
ในส่วนการผ่าตดั ผูต้ายได ้รับบาดเจบ็หลายระบบ การนาํผูบ้าดเจบ็เขา้
ผ่าตดั ตอ้งขึ้นกบัพยาธิสภาพของผูน้ ั้น และองคป์ระกอบอื่นอีกหลายประการ เพื่อที่
ผ่าตดัแลว้มี โอกาสปลอดภยั มิใช่แพทย ์จะทาํการผ่าตดัไดท้นัทีทนัใดเสมอไป การรอดู
อาการในกรณี เช่นน้ี เห็นไดว้า่เป็นไปเพื่อตวัผูบ้าดเจบ็เอง จะไดไ้ม่เส่ียงชีวติเกนิไป  
เพราะสัญญาณชีพยงัไม่คงที่ 
จาํเลยให้การรักษาผูต้ายตามหลกัการแพทย ์แลว้ไม่ถือวา่เป็นการละเลยไม่รักษาผูต้าย
อย่างที่แพทยผ์ูป้ระกอบวชิาชีพจะพึงกระทาํ จึงไม่เป็นการทาํละเมิดตามฟ้อง 

พิพากษายืน ใหย้กฟ้อง



ศาลฎีกา

เวลาท่ีรักษาอยู่นานประมาณ ๓ ชัว่โมงนั้น จาํเลย และเจา้หนา้ท่ีพยาบาลขอ งโรงพยาบาล
ประจาํจงัหวดัไดรั้กษาผูต้ายตลอดเวลา โจทกเ์องกย็อมรับว่าไดเ้ห็นจาํเลยตรวจดูฟิลม์
เอก็ซเรย ์ของผูต้าย การท่ีจาํเลยไม่ได ้อธิบายอาการของผูต้ายให ้โจทกท์ราบ กไ็ม่เป็นการ
บ่งช้ีว่า จาํเลยไม่ไดเ้อาใจใส่ดูแลรักษาผูต้ายเพราะขอ้เทจ็จริงไดค้วามว่าในขณะนั้น นาย 
ธ. เพื่อนผูต้ายมี อาการหนกักว่ามาก ผูต้ายเองยงัมีสติ พอรับรู้อยู่บา้ง

ดงันั้นการรักษาคนเจบ็ทั้งสองรายน้ี จาํเลยในฐานะแพทยเ์วร กย็่อมจะตอ้งมุ่งรักษานาย ธ. 
ท่ีถือว่า มีอาการบาดเจบ็สาหสัท่ีหนกักว่า ไม่เป็นการทาํละเมิดตามฟ้อง

พิพากษายืน ให้ยกฟ้อง



องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหฝ่้ายจาํเลยชนะคดี 

1. มีการบนัทึกการรักษา (เวชระเบียน) ของผูต้ายและผูป่้วยอ่ืนอยา่ง

ละเอียดเป็นลาํดบั จึงสามารถยนืยนัถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ี

ถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นหลกัฐานท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี ยงัมีเอกสารทาง วิชาการทางการแพทย ์สนบัสนุน 

เพ่ิมนํ้าหนกัของการยนืยนัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง



องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหฝ่้ายจาํเลยชนะคดี 

2. การนาํสืบพยานหลกัฐานของพนกังานอยัการมีความ

สมบูรณ์ ซ่ึงท่ีเป็นเช่นนั้น เพราะแพทย ์พยาบาล ผูเ้ก ีย่วขอ้งไดใ้ห้
ขอ้เท็จจริงอยา่งชดัเจนและเพียงพอ 

3. แพทย ์พยาบาล ไดท้าํการรักษาพยาบาลอยา่งเตม็ ความสามารถ
และรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุด



เร่ืองน้ีเป็น กรณีตวัอย่างท่ีดีมากท่ีจะนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานของ

แพทย ์พยาบาล รวมถึงเจา้หนา้ท่ีอื่นๆ จึงขอฝากไว ้๒ ขอ้ คือ

1. ขอใหเ้อาใจใส่ดูแลผูป่้วยอย่างเตม็ท่ีและปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ตอ้งมีการบนัทึกการรักษาพยาบาลในเวชระเบียนอย่างละเอียด อ่านงาน และ
เป็นระบบ หากสามารถทาํไดท้ั้ง ๒ ประการน้ี เช่ือแน่ว่า ท่านจะทาํงานไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
สบายใจ เพราะสามารถตอบคาํถามไดทุ้กขอ้ ทุกประเดน็ ทุกปัญหา 



คดีตวัอยา่งท่ี 2

 เมื่อวนัที่ ๑๕ มีนาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. เด็กหญิง (โจทก ์) ไดรั้บอุบตัิเหตุ

ทางรถยนต ์แพทยเ์อกซเรย ์ขาขา้งซา้ยของเด็กที่ได ้รับบาดเจ็บพบวา่ มีกระดูกหักสองจุด  เวลาประมาณ 
๑๒.๔๕ น. โรงพยาบาล ท. รับเด็กไวรั้กษาที่หอผูป่้วยศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 

ต่อมาในวนัที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๐๙.๔๕ น. นายแพทย ์ส. แพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นศลัยกรรมกระดูกและ
ขอ้ เจา้ของไข ้มาตรวจดู อาการของเด็กในคร้ังแรกให้พยาบาลนาํเคร่ืองดึงกระดูกแบบถว่งนํ้าหนักดว้ยถุง
ทราย

มาติดแลว้ดึงขาขา้งซา้ยที่หัก 

ต่อมาวนัที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น.นายแพทย ์ส. ส่งเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
มหาราชเชียงใหม่



โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ไดรั้บแจง้จากโรงพยาบาล ท. ดว้ยวา่มีเหตุสงสัยบริเวณจุดที่กระดูกหัก  
น่าจะได ้รับบาดเจ็บ จึงทาํการผา่ตดับริเวณที่กระดูกหักเขา้ไป กดทบัเส้นเลือด พบเส้นเลอืดบริเวณหน้าแขง้
ซา้ยมีลกัษณะฟกชํ้ามีลิ่มเลือดอุดตนัเส้นเลือด กลา้มเน้ือบริเวณขามี สีคล ํ้าไม่มีการขยบัแสดงวา่กลา้มเน้ือ
บริเวณดงักล่าวขาดเลือดมาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๖ ชัว่โมง เมื่อทาํการผา่ตดัต่อเส้นเลือดเพือ่ทดลองวา่กลา้มเน้ือ
สามารถกลบัมาทาํงานได ้หรือไม่ แต่เมื่อต่อเส้นเลือดแลว้กลา้มเน้ือบริเวณดงักล่าวไม่ทาํงานและยงัคลาํ
ชีพจรบริเวณหลงัเทา้ซา้ยไม่ได ้จึงทาํการตดัขาขา้งซา้ยของเด็กบริเวณเหนือหัวเข่าแม่ของเด็กและญาติไม่
พอใจมากเพราะเห็นวา่ นายแพทย ์ส. ละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นเหตุ ให้ตอ้งถูกตดัขา

จึงฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย ๘,๔๓๑,๐๐๐ บาท



คดีน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ๓ ประเด็น คือ

๑. ประเดน็ไม่มาดูผูป่้วย

จากการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการเห็นว่าการท่ี
นายแพทย ์ส. แพทยเ์จา้ของไขไ้ม่มาดูผูป่้วยตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ 
น. จนถึง ๑๖ มีนาคม เวลา ๐๙.๔๕ น. รวมเวลาประมาณ ๒๑ ชัว่โมง มีส่วนขาด
ความระมดัระวงัอยู่บา้ง



๒. ประเด็นว่ามีการเฝ้าระวงัภาวะคอมพาทเมนท์ซินโดรมหรือไม่ 

จากการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดคณะกรรมการเห็นว่ามีการเฝ้า
ระวงัภาวะคอมพาทเมนท์ซินโดรม โดยมีหลกัฐานคือ บนัทึกการพยาบาลและ
แบบเฝ้าระวงัคอมพาทเมนท์ซินโดรม แม่เด็กและญาติยนืยนัว่าไม่มีการตรวจ
และเฝ้าระวงัหรือคลาํชีพจรใดๆ เลย เอกสารดงักล่าวมีการทาํข้ึนหลงัจากเกดิเหตุ
และถูกฟ้องแลว้และเป็นเท็จ



ในวนัท่ีแม่ของเด็กมาขอคดัสาํเนาเวชระเบียนประวติัการรักษาท่ี
โรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลคดัสาํเนารับรองความถูกตอ้งใหเ้พียง          
๕ แผ่น โดยได ้รับอนุมติัจากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และไม่มีบนัทึกการ
พยาบาลรวมทั้งไม่มี แบบเฝ้าระวงัภาวะคอมพาทเมนท์ซินโดรม

แต่เม่ือศาลมีคาํส่ังเรียกเวชระเบียนกลบัส่งมาจาํนวน ๒๖ แผ่น โดยมี
บนัทึกการพยาบาลและแบบเฝ้าระวงัมาดว้ย 



๓. ประเด็นว่าความน่าเช่ือถือขอพยานหลกัฐาน
๑.  พยาน(พยาบาลเวร)ยนืยนัว่าวนัท่ี ๑๖ มีนาคม ช่วง ๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. 

รวม ๘ ชัว่โมงมีการคลาํชีพจรเทา้ทุก ๒ ชัว่โมง แต่ในบนัทึกการพยาบาลไม่มี 
คงมีแต่ในแบบเฝ้าระวงั ซ่ึงไม่น่าเช่ือว่าจะลืมบนัทึกเพราะเป็นเร่ืองสาํคญัหาก
เกดิภาวะคอมพาทเมนท์ซินโดรมตอ้งผ่าตดัทนัที

๒.กรณีพยาบาลอา้งว่าคลาํชีพจรหลงัเทา้ชดัเจนเท่ากนัทั้งสองขา้งขดักบั
คาํใหก้ารของนายแพทย ์ส.ท่ีบอกว่าคลาํชีพจรเทา้ซา้ยเบากว่าเทา้ขวา



 ดว้ยเหตุพิรุธหลายประการ พยานจาํเลยจึงไม่มีนํ้าหนกั

ใหร้ับฟังขอ้เท็จจริงรับฟังได ้วา่ไม่มีแพทย ์ พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล
หรือเจา้หนา้ท่ีทาํการเฝ้าระวงัภาวะคอมพาทเมนทซิ์นโดรมตั้งแต่รับ
เด็กเขา้มาและไม่มีการตรวจชีพจรหลงัเทา้ซา้ยทุก ๒ ชัว่โมง ตามท่ี
กล่าวอา้ง 



ดงันั้นการท่ีเด็กตอ้งถูกตดัขาเป็นผลโดยตรงจากการงดเวน้การ
กระทาํท่ีเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล ท. มีหนา้ท่ีตอ้งกระทาํตามมาตรฐาน
วิชาชีพแพทยเ์ป็นการละเมิดต่อโจทกท์ั้ งยงัปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาล ท. ทาํบนัทึกทางการพยาบาลและแบบประเมินเฝ้าระวงั
อาการภาวะคอมพาทเมน้ทซิ์นโดรมอนัเป็นเท็จ เพ่ือท่ีจะอา้งวา่ตนได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพแลว้ ซ่ึงความจริงหาเป็นเช่นนั้น
ไม่    



 จึงใหก้าํหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษใหจ้าํเลยชดใช ้ แก่โจทก ์อีกเป็น

เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ รวมเป็นเงินท่ีจะตอ้งชดใช้

ทั้งหมด ๓,๓๒๔,๘๐๐ บาท จึงพิพากษาให ้จาํเลยชาํระเงิน
แก่โจทกด์งักล่าวพร้อมดอกเบ้ีย



ศาลอุทธรณ์

สรุปว่าศาลเห็นว่าแพทย ์พยาบาล ไม่ไดดู้แลเดก็อย่างท่ีนาํสืบ เพราะหากทาํจริงตอ้งทาํการ
รักษาทนั เดก็กต็อ้งไม่ถูกตดัขา 

คดีน้ีส้ินสุดในชั้นอุทธรณ์ เพราะคดีทางการแพทยเ์ป็น คดีผูบ้ริโภคจะฎีกาไดเ้ฉพาะเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะหรือเป็นเร่ืองสําคญัจริงๆ เท่านั้น  สํานกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขจึงจ่ายเงินตามคาํพิพากษาไปจาํนวนทั้งส้ิน ๔,๒๕๑,๓๗๗.๓๑ บาท



๒๑  แผน่   =   ๑  ลา้นบาท



เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

กรณีพยาบาลวิชาชีพใชค้อนโดของตนเองเปิดใหบ้ริการฉีดสารกลูตาไธโอนและ
โบท็อกซ์ สาํหรับค่าบริการในการฉีดคิดคร้ังละ 1,000

ถูกจบักุม ถูกแจง้ขอ้หา และถูกดาํเนินคดีอาญาใน 3 ขอ้หา ดงัน้ี

1) เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

2) แสดงตนเป็นแพทยโ์ดยไม่ใช่แพทย์

3) มียาอนัตราย และไม่ไดข้ึ้นทะเบียนอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 



ปรับบทความผิดตามกฎหมาย

พระราชบญัญติัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาตรา 26และมาตรา 43 คือ หา้มมิใหผู้ใ้ด
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดว้ยวิธีใด ๆ ว่าพร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดย
มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และหากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปีหรือปรับ
ไม่เกนิสามหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ

พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา16 และมาตรา 57 คือ หา้มมิใหบุ้คคลใด
ประกอบกจิการสถานพยาบาล เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต และหากฝ่าฝืนตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกนิหกหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 และมาตรา101 คือ หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขาย หรือนาํหรือ
สั่งเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาแผนปัจจุบนั เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต และหากฝ่าฝืน
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหา้ปีและปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท



ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยข้ีขาดใหล้งโทษพกัใชใ้บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นระยะเวลาหกเดือน 
อาศยัอาํนาจตามมาตรา 41 วรรคสาม (4) แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528



พยาบาลรับจา้งเจาะเลือดไดห้รือไม่ 
การจบักุมผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล ขณะทาํการจดัเก็บตวัอย่างเลือดในการตรวจสุขภาพให้กบั

พนักงานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ในนาํไปสู่การส่งฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลขอ้หาความผิด ทาํการ
ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทยห์รือแสดงดว้ยวธีิการใด ๆ ให้ผูอ้ื่นเขา้ใจวา่ตนมีสิทธิเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพเทคนิคการแพทยโ์ดยตนมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทยต์ามพระ ราชบัญญตัิ 
วชิาชีพเทคนิคการแพทยพ์.ศ. 2547

ประเด็นขอ้กฎหมาย

การเจาะเลือดเป็นเพยีงการเก็บส่ิงตวัอย่างมนุษย ์ยงัไม่ถือวา่การเจาะเลือดเพือ่เก็บส่ิงตวัอย่างเป็นการ
ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทยท์ี่สมบูรณ์เน่ืองจากยงัไม่มีการตรวจ ทดสอบ วเิคราะห์ วิจยัและถือวา่
พยาบาลเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพอื่นตามความหมายในมาตรา 28 (6) แห่งพระราชบญัญตัิเทคนิคการแพทย ์
การจดัเก็บตวัอย่างเลือดของพยาบาลตามแผนหรือตามการส่ังการของแพทยพ์ยาบาลวชิาชีพสามารถ     
กระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเทคนิคการแพทยค์วบคุม

พนักงานอยัการมีความเห็นไม่ฟ้องผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล ซ่ึงทาํหน้าที่เพยีงเป็นผูจ้ดัเก็บตวัอย่าง
เลือด ไม่ถือวา่เป็นการกระทาํผดิตามพระราชบญัญตัิเทคนิคการแพทยพ์.ศ. 2547





รับจา้งจดทะเบียนสมรส

พยาบาลเอ  ไดติ้ดต่อใหพ้ยาบาลบี รับจา้งจดทะเบียนสมรสเพื่อใหค้นไขท่ี้รับ
การรักษาดว้ยการฟอกไตไดใ้ชสิ้ทธิการรักษาขา้ราชการ  โดยรับค่าจา้งหน่ึง
แสนบาท 

ประเดน็ทางกฎหมาย

มีความผิดอาญา มาตรา 341 กระทาํความผิดฐานฉอ้โกง ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกนิหกพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
คณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติใหพ้กัใชใ้บอนุญาตของพยาบาลทั้ง

สองคนมีกาํหนดเวลา 3 เดือน



พยาบาลติดยา

พยาบาลนาํยาฉีด Pethedine ไปใชก้บัตนเองแลว้นาํของเหลวลกัษณะใส ใส่ใน
หลอดยาเดิม แลว้ใชก้าวเช่ือมติดใหเ้หมือนเดิม 

ประเดน็ทางกฎหมาย 

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ลกัทรัพยน์ายจา้ง  โทษจาํคุก 
1 ปี  ปรับไม่เกนิ 6 พนับาท 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล

พกัใชใ้บอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี



มดลูกแตก

ผูป่้วยรอคลอด มีอาการเจ็บทอ้งมากขึ้นเร่ือย ๆ  แต่พยาบาลวชิาชีพไปดูโทรทศัน์และ
ซ้ือของที่มีคนนาํมาขาย  แพทยท์าศพัทส์อบถามอาการจึงทราบวา่ ปากมดลูกปิด 4 ซม. 
Contraction 45 วนิาที  Interval 2.55 นาที  แพทยจึ์งส่ังทาํการผา่ตดั  ต่อมาพบวา่มดลกูแตก
ในขณะผา่ตดัและบุตรเสียชีวติในเวลาต่อมา 

ประเด็นทางกฎหมาย 

ความผดิอาญา มาตรา 307 ละทิ้งผูป่้วยเป็นเหตุให้ไดรั้บอนัตราย 

ความผดิละเมิด

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

มีมติให้วา่กล่าวตกัเตือน ผูเ้สียหายมิไดด้าํเนินการทางกฎหมาย เน่ืองจากพอใจใน
กระบวนการประนีประนอม



ใบรับรองแพทยห์รือใบรับรองพยาบาล

 ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้นหน่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจาํโรงพยาบาลชุมชน 
และไดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินกิจการสถานพยาบาลประเภทการผดุงครรภ ์พยาบาลไดต้รวจรักษาผูป่้วยรายหน่ึง และ
ผูป่้วยรายน้ีตอ้งการใบรับรองการป่วยเพ่ือนาํไปประกอบการลาป่วยขอหยดุการปฏิบติังาน สถานท่ีทาํงานของผูป่้วยมี
ความสงสัยในการออกหนงัสือรับรองซ่ึงผูอ้อกเป็นพยาบาลและเป็นสถานพยาบาลประเภทการผดุงครรภ ์จึงไดมี้หนงัสือ
สอบถามไปยงัแพทยสภา และแพทยสภาไดส่้งต่อมายงัสภาการพยาบาลเพ่ือขอใหต้รวจสอบการใหบ้ริการของพยาบาล

 ประเด็นเชิงกฎหมาย พยาบาลมีความผิดตาม

พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ในมาตรา34 คือ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งควบคุมและดูแลมิใหมี้
การประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลผิดไปจากสาขาชั้น หรือแผน ท่ีไดร้ับใบอนุญาต หรือมิใหบ้คุคลอ่ืนซ่ึงมิใช่เป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพทาํการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

ผลการพิจารณาคณะกรรมการสภาการพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาลไดมี้มติใหว้า่กล่าวตกัเตือนพยาบาล ตามมาตรา 41 วรรคสาม (2)แห่งพระราชบญัญติั
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ.2528



รับจา้งฉีดวคัซีน

พยาบาล ก,ข,ค,ง ถูกจบักุมขณะร่วมกนัฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ใหก้บั
พนกังานบริษทัแห่งหน่ึง การฉีดวคัซีนบริษทัใชห้อ้งประชุมของบริษทัเป็น
สถานท่ีฉีด ของกลางในคดี คือวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ Flu Quadric ซ่ึงเป็น
วคัซีนนอกแผนของกระทรวงสาธารณสุขทาํใหพ้ยาบาล 4 คน ถูกฟ้องเป็น
คดีอาญา และศาลมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 30,000 
บาท ตามพระราชบญัญติัเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 26, 43 และ
พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 24, 57 โทษจาํคุกใหร้อลง
อาญา 2 ปี ใหไ้ปรายงานตวัต่อพนกังานควบคุมความประพฤติทุก 3 เดือน และ
ใหท้าํกจิกรรมเพื่อสังคม 12 ชัว่โมง



เผือกจนไดเ้ร่ือง

 ผูเ้สียหายไดเ้ขา้แจง้ความกบัตาํรวจวา่ขณะท่ีเดินทางกลบับา้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีโดยรถไฟตู้นอนพดัลม ในช่วง
กลางดึก ถูกล่วงลํ้ าทางเพศจากเจา้หนา้ท่ีรถไฟ และขอใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจดาํเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีรถไฟ หนงัสือพิมพ์ได้
แพร่ข่าว ดงักล่าวอยา่งกวา้งขวาง เจา้หนา้ท่ี   ตาํรวจไดส่้งตวัผูเ้สียหาย ไปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลเพ่ือประกอบคดี 
เม่ือผูเ้สียหายส่งเอกสารใหพ้ยาบาลท่ีเคาน์เตอร์พยาบาลอ่านเอกสารและซกัถามประวติัและเหตุการณ์อีกครั้ ง เพ่ือทาํ
แฟ้มประวติั และใหผู้เ้สียหายนัง่คอยระหวา่งนัง่คอยผูเ้สียหายพบวา่พยาบาลไดน้าํแฟ้มประวติัออกมาใหพ้ยาบาลอีก 2-
3 คน ดูแฟ้มประวติัของเธอพูดคุยกนัและส่งสายตาทกุคู่มองมาท่ีเธอ และมีเสียงวิพากษวิ์จารณ์วา่ กรณีน้ีไงท่ีกาํลงัเป็น
ข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ์ ผูเ้สียหายตอ้งอดทนกบัสายตาและคาํพูดท่ีสะเทือนความรู้สึกในการพูดถึงเร่ืองราวของเธอ 
รู้สึกอบัอายและรู้สึกผิดหวงักบัทา่ทีของพยาบาลในการใหค้วามช่วยเหลือกบัเธอ

 ประเด็นทางกฎหมาย

การกระทาํของพยาบาลเป็นการเปิดเผยความลบัของผูป่้วย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323

ผลการพิจารณาวินิจฉัย ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล

คณะกรรมการสภาการพยาบาลไดมี้มติวา่กล่าวตกัเตือนตามมาตรา 41(2) แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์พ.ศ.2528



พยาบาลปลอม
การขาดแคลนพยาบาลและความตอ้งการพยาบาลเพือ่ปฏิบตัิงานในโรงงานอุตสาหกรรม และร้านคา้
ประเภท Super Store ซ่ึงกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งมีพยาบาลประจาํห้องปฐมพยาบาล ทาํให้เกิดปัญหา
การลกัลอบปลอมแปลงใบอนุญาตการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภเ์พือ่สมคัรทาํงาน
เป็นพยาบาลประจาํห้องปฐมพยาบาลดงักล่าว   กรณีถูกลกัลอบปลอมแปลงใบอนุญาตให้สมาชิกไป
ร้องทุกข ์(แจง้ความ) กบัเจา้หน้าที่ ตาํรวจ ณ ทอ้งที่เกิดเหตุทนัทีในขอ้หาปลอมและใชใ้บอนุญาต
ประกอบวชิาชีพฯปลอม และแจง้เร่ืองให้สภาการพยาบาลทราบ



แผนผงัการปลอม / สวมสิทธิเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

บริษัท/สถาน

ประกอบการ

บริษัทจัดหาพยาบาลประจ า

บริษัท/สถานประกอบการ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้

ประกอบวิชาชีพ

ปลอมใบอนญุาต

สวมสิทธิเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพฯและลงลายมือช่ือปลอมเป็น

บุคคลนั้น

ท าสัญญาจ้าง

จัดหาพยาบาล

ส่งหลักฐาน

ใบอนุญาตฯ



สถานการณ์ที่ตอ้งตดัสินใจ
โดยใชห้ลกักฎหมาย



ผูป่้วยไดรั้บอุบติัเหตุบาดเจบ็ทางศีรษะเลก็นอ้ย ตอ้งรับไวส้ังเกตอาการ 
เมื่อรู้สึกตวัดี  ไดห้นีกลบับา้น แลว้อาการแย่ลง รพ.ตอ้งรับผิดชอบหรือไม่

กรณีผูป่้วยหนีกลบับา้นโดยเจา้หนา้ท่ีไม่ทราบ ยอ่มถือวา่
ผูป่้วยปฏิเสธการรักษา  หากเกิดเหตุไม่พึงประสงคข้ึ์น  
รพ.ไม่มีความผิดตาม ม.8 แห่งพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550



ผูต้อ้งขงั มีผูคุ้มเฝ้า หนีออกจากรพ. ใครรับผิดชอบ

หากพยาบาลเจตนาช่วยเหลือผูป่้วยท่ีเป็นผูต้อ้งขงัหลบหนี ตอ้งรับผิดฐานทาํให้
ผูต้อ้งขงัหลบหนี ถา้ไม่มีเจตนา ไม่ตอ้งรับผิด

กรณีประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนี กฎหมายกาํหนดใหผู้น้ั้น
ตอ้งเป็นเจา้พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีดงักล่าว  แต่พยาบาลไม่ใช่เจา้พนกังาน
ท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีดงักล่าว พยาบาลจึงไม่ตอ้งมีส่วนรับผิดแต่อย่างใด 

แต่พยาบาลกค็วรช่วยดูแลตามสมควร



การใหย้าอนัตรายต่อชีวิต จาํเป็นตอ้งมีแพทยอ์ยู่ดูแลอย่างใกลชิ้ด แต่ถา้ไม่มี
แพทยอ์ยู่ เมื่อเกดิอนัตราย จะถือว่าประมาทหรือไม่

แพทยมี์ความผิดฐานการทาํโดยประมาท

พยาบาล หากเกดิเหตุแลว้รีบตามแพทย ์โดยระหว่างนั้นตอ้ง
พยายามช่วยเหลือผูป่้วยตามหลกัวิชาชีพอยา่งเตม็ท่ี อาจใชเ้ป็น
ประเด็นในการพิจารณาใหพ้ยาบาลไม่ตอ้งรับผิดได้



กรณีทรัพยสิ์นผูป่้วยหาย รพ.ตอ้งรับผิดชอบหรือไม่ทั้งท่ี รพ.มีคาํเตือนไวแ้ลว้

ทรัพยสิ์น อยูใ่นการครอบครองของผูป่้วยเอง ผูป่้วยจึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบ หากมีการสูญหายไม่ถือเป็นความผิด รพ.โดย รพ. 
ตอ้งมีมาตรการในการดูแลความปลอดภยัของทรัพยสิ์นในระดบั
หน่ึง เช่น ป้ายเตือน  เสียงตามสาย

เวน้แต่ ผูป่้วยฝากทรัพยสิ์นไวก้บัเจา้หนา้ท่ี 



กรณีผูป่้วยถูกคู่กรณีตามมาทาํร้ายเสียชีวิต รพ.ตอ้งรับผิดชอบหรือไม่

รพ.มีมาตรการรักษาความปลอดภยัพอควร เช่น การ
กาํหนดเวลาปิดเปิดประตู การกาํหนดเวลาเย่ียม ถือวา่ให้
การระมดัระวงัป้องกนัแลว้ รพ.ก็ไม่ตอ้งรับผิดชอบ



กรณีผูป่้วยนอน รพ. และขอกลบับา้นชัว่คราว จะทาํไดห้รือไม่ และหากเกดิ
อนัตราย ใครตอ้งรับผิดชอบ

การใหล้ากลบับา้นเป็นความเส่ียงอย่างยิ่งทั้งทางดา้นจริยธรรมและ
กฎหมาย หากเกดิอนัตราย รพ.ตอ้งรับผิดชอบ เวน้แต่ไดรั้บอนัตรายจาก
เหตุอื่นไม่เก ีย่วขอ้งกบัโรคท่ีเป็น 

หากมีกรณีจาํเป็นจริงๆ ท่ีตอ้งไปทาํกจิกรรมสําคญั หากแพทยม์ีดุลย
พินิจใหอ้อกไปจากรพ.ได ้ควรทาํเป็นหนงัสือ โดยถือเป็น

หลกัฐานว่าเป็นความประสงคแ์ละยินยอมของผูป่้วย 



อายเุท่าไหร่ถือวา่บรรลุนิติภาวะ สามารถเซ็นใบยินยอมได ้

1.เม่ือมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์

2. ผูเ้ยาวอ์าย ุ17 ปีบริบูรณ์ สมรสโดยความยนิยอมของบิดามารดา 
หรือผูป้กครอง หรือ ผูเ้ยาวท่ี์ศาลอนุญาตใหท้าํการสมรส 



การแจง้ผลเลือด HIV

1. แจง้ญาติไดเ้มื่อผูป่้วยอนุญาต

2. กรณีแจง้ภรรยา/สามี หากแพทยเ์ห็นว่า ภรรยาไดรั้บผลกระทบท่ีอาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือต่อชีวิต กส็ามารถแจง้ได ้โดยอาศัย ม.24(7)
แห่งพรบ.ขอ้มูลข่าวสารของขา้ราชกากร พ.ศ.2540

3.กรณีเป็นผูเ้ยาวย์งัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งแจง้ใหผ้ลเลือดใหพ้่อแม่ทราบ 

4. กรณีเจาะเลือดเพื่อบวชหรือสมคัรงาน แพทยส์ามารถระบุผลเลอืดได ้
ไม่เป็นความผิดแต่ตอ้งมอบผลเลือดใหบุ้คคลนั้นโดยตรง



หลงัเลิกงาน พบเหตุฉุกเฉินภายนอก รพ. พยาบาลไม่ใหก้ารช่วยเหลือ
ไดห้รือไม่ 

หากไม่ใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีช่วยได ้มีความผิดอาญา ม.374 โทษจาํคุก
ไม่เกนิ 1เดือน ปรับไม่เกนิ 1000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับและอาจมีความผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพดว้ย 



ขั้นตอนหรือขอ้ควรระวงัเก ีย่วกบัเวชระเบียนท่ีเส่ียงฟ้องร้อง ควรทาํ
อย่างไร

1.ควรบนัทึกใหล้ะเอียด ครอบคลุม กระบวนการตรวจ วินิจฉยั การพยาบาล

2.การกระทาํท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกบัการรักษา แต่จะมีผลทางกฎหมาย กค็วรเขียนไว ้เช่น 
กรณีไม่ใหก้ารยินยอมแต่จาํเป็นตอ้งรับการรักษา โดยใหม้ีพยานลงลายมือช่ือดว้ย 

3.ควรหลีกเลี่ยงการบนัทึกเพิ่มเติมในภายหลงั 



การถ่ายภาพในโรงพยาบาล

การถ่ายภาพถือเป็นการละเมิดสิทธิของผูป่้วย มีโทษ ปรับไม่เกิน 10000 บาท จาํคุก ไม่เกิน 
6 เดือน หรือทาํจาํทั้งปรับ 

ยกเวน้

1. พนักงานสอบสวนหรือตาํรวจ โดยผูป่้วยยินยอมหรือไม่มีทีท่าขดัขืน แต่ถา้ผูป่้วยอยู่ใน
ภาวะฉุกเฉินตอ้งให้แพทยท์าํการรักษาก่อน พยาบาลควรบนัทึกไวใ้นเวชระเบียนด้วยวา่ตาํรวจ
ไดท้าํการถ่ายภาพ เพือ่ป้องกนัญาติมาร้องเรียนภายหลงั

2.การถ่ายรูปโดยบุคคลอื่น ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูอ้าํนวยการเท่าน้ัน





แนวทางการป้องกันการฟ้องร้อง



สมเด็จพระราชบิดาทรงสอนไว้ว่าอยู่ที ่”ใจเขาใจเรา” “ท่านอยากได้ความ
สบายแก่ท่านอย่างไร กค็วรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น ความตั้งใจ
จริงเป็นยาประเสริฐ ได้ผลคือความเช่ือ และเม่ือคนไข้เช่ือท่านแล้ว เขาจะท า
ตามทกุอย่าง”



สาเหตุของการฟ้องร้อง

มาตรฐานวิชาชีพลดลง

ขาดการส่ือสารท่ีดี

ไม่ใหเ้กยีรติ ไม่รับฟังความคิดเห็น ไม่ใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ความคาดหวงัสูง

กระแสคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิผูป่้วย

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการแพทย์

ส่ือมวลชน 



ปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรฟ้องร้อง

1.ขาดการติดต่อส่ือสารทีด่ีระหว่างผู้ป่วยหรือญาติกบับุคลากรทางการแพทย์
ไม่ได้อธิบายหรืออธิบายน้อยท าให้ขาดความเข้าใจ

2.ปัญหาพฤติกรรมบริการ

3.เหตุมักเกดิในวนัหยุดราชการ มีเจ้าหน้าทีน้่อย



ปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรฟ้องร้อง

4.มักเกดิเหตุช่วงตี 1 ถงึ 6 โมงเช้าหรือช่วงเปลีย่นเวร

5. แพทย์ท างานต่อเน่ือง 24 ชม พกัผ่อนไม่เพยีงพอ การอดนอน สภาพไม่ต่าง
กบัคนเมา

6.ธุรกจิแฝง



กำรป้องกันกำรฟ้องร้อง

1. ถ้าผู้ป่วยหรือญาติสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรเราต้องสงสัยด้วย เช่นเขาสงสัย
ว่าเป็นไข้เลือดออก เราจะต้องตรวจเลือดดูเม็ดเลือด ตรวจหาเช้ือ นัดผู้ป่วยมาดูทุก
วนั แนะน าถงึอาการและสัญญาณอนัตรายของโรค ถ้าเขาสงสัยเราต้องให้ความ
สนใจถงึแม้ว่าเราคดิว่าไม่ใช่เราต้องตรวจให้ แน่ใจว่าไม่ใช่ มิฉะนั้นผู้ป่วยจะกล่าว
เสมอว่าได้บอกแพทย์แล้วแต่แพทย์ไม่สนใจหรือไม่ฟังท าให้เกดิความขัดแย้ง



บอกข้อดีข้อเสียให้ทราบและบันทึก ในการตรวจรักษาเรา
จะต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าเราจะท าอะไรเพราะอะไร 
มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง มีวิธีอ่ืนหรือไม่วิธีอ่ืนมีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร ถ้าไม่ท าอะไรเลยจะเป็นอย่างไร

2. ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 



รายงานแพทย์ ถ้าผู้ป่วยขอย้ายแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจเรา เรา
ต้องให้เขาย้ายพร้อมทั้งติดต่อให้ด้วย ถึงแม้ว่าเรา คดิว่าเรา
สามารถให้การรักษาได้กต็าม พอเวลาเกดิเร่ืองผู้ป่วยมักจะ
อ้างว่าขอย้ายแล้วแพทย์ไม่ยอม

3. ถ้าผู้ป่วยขอย้าย รีบย้ายให้



ถ้าท าแต่ไม่ได้เขียนจะไม่แตกต่างจากไม่ได้ท า  

ในการฟ้องร้องผู้พิพากษาดูหลกัฐานจากเวชระเบียน ถ้าเราอธิบายแต่ไม่ได้
บันทกึไว้เราจะไม่มีหลกัฐานว่าเราได้กระท าอะไรไปบ้าง เราจะเสียเปรียบ
เพราะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปพิสูจน์ความถูกต้องของเราผู้ป่วยมกัจะอ้างว่า
แพทย์ พยาบาลไม่ได้บอก เขาอาจจะลืมหรือพูดเทจ็เพราะฉะน้ันเราต้อง
บันทกึเอาไว้

4. บันทึกข้อมูล โดยคิดเสมอว่าผู้ป่วยจะขอไปดู



ถ้าพยาบาลรายงานแพทย์ว่าผู้ป่วยอาการหนัก และแพทย์
ยังไม่มาดูผู้ป่วย หรืออาจส่ังการรักษาทางโทรศัพท์  ต้อง
บันทึกไว้เสมอ และให้แพทย์ต้องรีบมาเซ็นช่ือในค าส่ังใน
เช้าวันรุ่งขึน้ทันที

5.รายงานอาการผู้ป่วยต้องเขียนบันทึกไว้ 



ไม่มีคนใดรู้ทุกอย่างบางคร้ังเหมือนเส้นผมบังภูเขา 
ถ้าเราไม่แน่ใจควรปรึกษา แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้
ประมาท เราได้ปรึกษาแล้วไม่ได้ดูคนเดียวเป็นการ
กระจายความเส่ียงด้วย การปรึกษาไม่ใช่เร่ืองน่าอาย
หรือเสียหน้า บางคร้ังเราต้องปรึกษาพยาบาลรุ่นน้อง
ด้วยซ ้าเพราะหลายความคิดดีกว่าคนเดียว

6. ถ้ำไม่แน่ใจ ให้ปรึกษำ



อดกลั้นอย่าอารมณ์เสีย ปัญหาหน่ึงที่พบบ่อยคืออารมณ์
เสียเพราะงานมาก ไม่ได้พกัผ่อน บางคร้ังพดูจาไม่สุภาพท า
ให้ผู้ป่วยเกดิความแค้นคอยจับผิด บางคร้ังญาติผู้ป่วยพดูจา
ไม่สุภาพต่อต้องใจเย็นอดกลั้น เพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่
ไปทะเลาะกบัผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย

7. ให้เกียรติผู้ป่วยและญาติ พูดจาสุภาพ 



อัดเสียงถ้าท าได้ ถ่ายภาพบาดแผลเก็บไว้ ในกรณีท่ี
ผู้ป่วยอาการหนัก หรือเป็นผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มว่าจะมี
ปัญหาเราควรอัดเสียงไว้ ถ้าไม่มีปัญหาเราลบทิง้ได้

8. อธิบายให้เข้าใจ 



หรือไม่ปฏิบัติตามท่ีแพทย์ พยาบาลบอก ถ้า
ผู้ป่วยไม่เช่ือใจเราโอกาสมีปัญหามีมาก ควรเปลี่ยนให้
บุคคลอ่ืนให้การพยาบาลแทน

9. หลกีเลีย่งรักษาผู้ป่วยทีไ่ม่เช่ือใจเรา



ปรับปรุงตนเอง และใช้เทคโนโลยีช่วยเม่ือจ าเป็น ความรู้
มีใหม่ตลอดเวลาเราจ าเป็นต้องศึกษาติดตามให้ทันกับ
ความก้าวหน้า นอกจากนีเ้คร่ืองมือสมัยใหม่ช่วยในการ
วินิจฉัยและรักษาได้มาก

10. มีการศึกษาต่อเน่ือง 



อาจจะไม่จริงเสมอไป และนอกจากน้ีเขาอาจจะมีญาติพี่
น้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข หรือสืบค้นจาก 
website ต่าง ๆ ซ่ึงผู้ป่วยอาจจะมีความรู้เพ่ิมเติม

11. อย่าพยายามนึกเหมาเอาว่าผู้ป่วยทีเ่ราก าลงัรักษาอยู่ มีความรู้น้อย
กว่าเรา 



 นพ. ศิวฤทธ์ิ  รัศมจีนัทร์  
อดีตผู้อ านวยการ

 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

เสียเวลาเพียง 10 นาที
ดีกว่าเสียเวลา 10 ปีในศาล


