
จริยธรรม และกฎหมาย 
ในการประกอบวชิาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ 
 

รองศาสตราจารย์พรจันทร์  สุวรรณชาต 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



แนวคดิเกีย่วกบัคุณธรรม 
 

คุณธรรม คอื องค์ประกอบของคุณงาม 

ความด ีทีม่คีวามเป็นจริง และความถูกต้อง 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 
ความมีคุณธรรม แสดงออกให้เห็นได้ทั้ง 

ทางความคดิ การพูด และการกระท า 

ทีม่ีความต่อเน่ืองและสม า่เสมอ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



แนวคดิเกีย่วกบัจริยธรรม 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

 

 จริยธรรม  คอื  การพฒันาพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ทีส่ าคญั 

   ความเป็นมนุษย์ทีม่จีริยธรรม คอื 

   การด าเนินชีวติ ด้วยการมสัีมพนัธ์กบัมนุษย์ 

        ส่ิงมชีีวติอืน่ และส่ิงทีไ่ม่มชีีวติอย่างถูกต้อง 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

 

 จริยธรรม   หมายความวา่ 
           หลกัเกณฑใ์นการประพฤติปฏิบติัของมนุษย ์เพื่อด ารง 
หรือพิทกัษค์วามจริง ความดี ความถูกตอ้ง 
 

จรรยา    หมายความวา่ 
              ความรู้ ความประพฤติในส่ิงท่ีควรประพฤติ ท่ีเป็นความ
จริง ความดี ความถูกตอ้ง 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

หลกัจริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพฯ 

ความรู้สึกผดิชอบ (Moral) หรือ  

หลกัจริยธรรม (Ethical principles) 

ทีผู้่ประกอบวชิาชีพฯ  ต้องใช้เป็นแนวปฏิบัต ิต่อ 

ผู้ใช้บริการ ม ี 6  ประการ คอื 

 



หลกัจริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพฯ (ต่อ) 

1.  ให้ผู้ป่วยมคีวามเป็นอสิระ (Autonomy) 

    ในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยปราศจากการ 

      บังคบั ควบคุม และแทรกแซงจากภายนอก 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

 หลกัจริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพฯ (ต่อ) 
 

2.  ปฏิบัตภิารกจิในหน้าทีด้่วยความเมตตา กรุณา  
    โอบอ้อมอารี  (Beneficence) มุ่งมัน่ให้บังเกดิ 
     ส่ิงทีด่ทีีสุ่ดแก่ผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ 
3.  ปฏิบัตภิารกจิในหน้าที่ โดยตระหนักถึงมาตรการ 
     ในการป้องกนั หรือ หลกีเลีย่งการกระท าที่อาจ 
     ก่อให้เกดิความเสียหาย หรืออนัตราย  
    (Nonmaleficence) แก่ผู้ใช้บริการ 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

หลกัจริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพฯ (ต่อ) 
 

4.  ท าหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Fedility)  

       ต่อพนัธะรับผดิชอบที่มี 

5.  ปฏิบัตต่ิอผู้ใช้บริการทุกคนอย่างยุตธิรรม   

     (Justice) โดยไม่ค านึงถงึ  ความแตกต่างทั้งหลาย 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

หลกัจริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพฯ (ต่อ) 

6. การพูดความจริง (Veracity) มีความส าคญั คอื 

    6.1  เป็นการสนับสนุนตามสิทธิทีม่ขีองผู้ป่วย 

    6.2  เป็นการเคารพนับถอืผู้ป่วยในฐานะบุคคล 

    6.3  เป็นไปตามหลกัการของ  Autonomy 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัจริยธรรม 

จริยธรรม   เป็นแนวคิดเชิงปรัชญา ท่ีท าการศึกษา  
                   วเิคราะห์ ค่านิยม การกระท าและ 
                   ทางเลือก เพ่ือการพิจารณาวา่ถูกและผดิ 
กฎหมาย    ไดก้ าหนดโดยผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีตราเป็น 
                   ขอ้บญัญติัท่ีใชบ้งัคบัในสถานการณ์ท่ี 
                   ก าหนด 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

ประเภท ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายและจริยธรรม 

ประเภทที ่1   การพยาบาลทีผ่ดิทั้งจริยธรรมและกฎหมาย 

ประเภทที ่2   การพยาบาลทีอ่าจจะมองได้ว่ามีจริยธรรม 

                      แต่ผดิกฎหมาย 

ประเภทที ่3   การพยาบาลทีอ่าจมองได้ว่า ถูกกฎหมายแต่ 

                     ไม่มจีริยธรรม 

ประเภทที ่4   การพยาบาลทีผ่ดิทั้ง กฎหมายและจริยธรรม 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

       พระราชบัญญัติวชิาชีพการพยาบาลและ       
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  และที่แก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบัญญัตวิชิาชีพการพยาบาลและ          
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

มาตรา 4 
     “การพยาบาล” หมายความว่า การกระท าต่อมนุษย์
เกีย่วกบั 
      1. การดูแลและการช่วยเหลอืเมือ่เจ็บป่วย 
      2. การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกนัโรค และการส่งเสริม
สุขภาพ 
      3. การช่วยเหลอืแพทย์กระท าการรักษาโรค 
 

ทั้งนี ้โดยอาศัยหลกัวทิยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

     “การประกอบวชิาชีพการพยาบาล” หมายความว่า 
การปฏิบัตหิน้าทีก่ารพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยการกระท าต่อไปนี ้
      1. การสอน การแนะน า การให้ค าปรึกษา และการ
แก้ปัญหาเกีย่วกบัสุขภาพอนามยั 
      2. การกระท าต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้ง
การจัดสภาพแวดล้อม เพือ่การแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย 
การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

      3. การกระท าตามวธีิที่ก าหนดไว้ในการรักษาโรค
เบือ้งต้น และการให้ภูมิคุ้มกนัโรค 
      4. ช่วยเหลอืแพทย์กระท าการรักษาโรค 
 
      ทั้งนี ้ โดยอาศัยหลกัวทิยาศาสตร์และศิลปะการ
พยาบาลในการประเมินสภาพ  การวนิิจฉัยปัญหา      
การวางแผน  การปฏบิัติ  และการประเมินผล 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

      โดยทีส่ภาการพยาบาลเป็นองค์กรวชิาชีพที่เกดิขึน้
ตามพระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
พ.ศ. 2528  
 

      มาตรา 6 ให้สภาการพยาบาลมีวตัถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้
                     ให้สภาการพยาบาลเป็นนิตบุิคคล 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

 มาตรา 7  สภาการพยาบาลมีวตัถุประสงค์ คอื 
 

      1.  ควบคุมความประพฤตขิองผู้ประกอบวชิาชีพ         
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

       2.  ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวจิัย และ
ความก้าวหน้าในวชิาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
        3.  ส่งเสริมความสามัคค ีและผดุงเกยีรตขิอง
สมาชิก 
        4.  ช่วยเหลอื แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษา
แก่ประชาชน และองค์กรอืน่ในเร่ืองที่เกีย่วกบัการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข   



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

       5.  ให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกีย่วกบัปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการ
สาธารณสุข 
        6.  เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวชิาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ในประเทศไทย 
        7.  ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวสัดกิาร
ให้แก่สมาชิก 



มาตรา 32  
        
ผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ต้องรักษา 
จริยธรรม แห่งวชิาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในข้อบังคบั 
สภาการพยาบาล 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



   ข้อบังคบัสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวชิาชีพ การพยาบาลและการผดุง
ครรภ พ.ศ. 2550 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



บททั่วไป 

•   ผู้ประกอบวชิาชีพย่อมด ารงตนให้สมควรใน
สังคม โดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



• ผู้ประกอบวชิาชีพ ย่อมประกอบวชิาชีพโดย
เจตนาดี ไม่ค านึงถึงฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
สังคม หรือสิทธิการเมือง 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



•  ผู้ประกอบวชิาชีพ ย่อมไม่ประพฤต ิหรือ
กระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้เส่ือมเสีย
เกยีรติศักดิ์แห่งวชิาชีพ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



  
 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

การปฏบิัตต่ิอผู้ใช้บริการ 

•  ตอ้งรักษามาตรฐานของวชิาชีพตามท่ีสภา
การพยาบาลประกาศก าหนดโดยไม่เรียกร้อง 
สินจา้งรางวลัพิเศษ  นอกเหนือจากค่าบริการท่ี
ควรไดรั้บตามปกติ 



•  ต้องปฏบิัตต่ิอผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 
โดยสุภาพ และปราศจากการบังคบัขู่เขญ็  
•  ต้องไม่ประกอบวชิาชีพโดยไม่ค านึงถงึ
ความไม่ปลอดภัยและความส้ินเปลอืงของ
ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 
 
 รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



•  ต้องไม่เปิดเผยความลบัของผู้ป่วย หรือ
ผู้ใช้บริการ ซ่ึงตนทราบมา เน่ืองจากการ
ประกอบวชิาชีพ  เว้นแต่ด้วยความยนิยอม
ของผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการหรือเมือ่ต้องปฏบิัติ
ตามกฎหมายหรือตามหน้าที ่ 
  

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



•  ต้องไม่ปฏเิสธการช่วยเหลอืผู้ทีอ่ยู่ในระยะ
อนัตราย จากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับค าร้องและ
ตนอยู่ในฐานะทีจ่ะช่วยได้ 

 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



  ต้องไม่ใช้ หรือสนับสนุนให้มกีารประกอบ
วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การ
ประกอบวชิาชีพด้านการแพทย์ หรือการ
สาธารณสุข หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผดิ
กฎหมาย 

 
รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



การปฏิบัตผู้ิร่วมวชิาชีพ 

  พงึยกย่องให้เกยีรตแิละเคารพในศักดิ์ศรีของ
ผู้ร่วมงาน 

  ไม่ทบัถมให้ร้าย หรือกลัน่แกล้งผู้ร่วมงาน 

  พงึส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวชิาชีพของ
ผู้ร่วมงาน 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



การความคุมการประกอบวชิาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ 

มาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิได้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพ 

   กระท าการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ 

   หรือแสดงด้วยวธีิใดๆ ให้ผู้อืน่เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ
ประกอบวชิาชีพดังกล่าว โดยมไิด้ขึน้ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวชิาชีพ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



หน่วยงานของรัฐ มาตรา 27(4) / เอกชน มาตรา 27(8) 

     บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้กระท าการพยาบาลหรือ  

การผดุงครรภ์ อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที ่ 

ซ่ึงเป็นผู้ประกอบวชิาชีพตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 

 โดยประกาศในภารกจิจานุเบกษา 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



บุคคลเหล่านี ้ต้อง 
1. ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  1 ปี 

2.   เป็นหลกัสูตรฝึกอบรม ทีส่ภาการพยาบาลให้ความ
เห็นชอบ 

3.   ปฏิบัตภิาระกจิภายในกรอบที่สภาการพยาบาล
ก าหนด 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ข้อบังคบัสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ ากดัและ
เงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและ           

การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 
 การประกอบวชิาชีพการพยาบาล 

     (การพยาบาล การท าหัตถการและการรักษา
โรคเบือ้งต้น) 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



การพยาบาล  ผู้ประกอบวชิาชีพช้ันหน่ึง จะให้ยา
ผู้ป่วยได้เฉพาะทีแ่พทย์ ซ่ึงเป็นผู้บ าบัดโรค ได้ระบุ
ไว้ในแผนการรักษาพยาบาล  หรือเมื่อเป็นการปฐม
พยาบาล 

 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



การใหย้า อย ูภ่ายใตเ้ง่ือนไข 

• ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อ
บุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลอืดด า 
เฉพาะที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด 

1. Contrast media ทุกชนิด 

2. กลุ่มยาระงบัความรู้สึกทีใ่ห้ทางหลอดเลอืดด า 

   Thiopental sodium 

   Ketamine hydrochloride 

   Propofal และ Etomidate  
รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



3. การให้ยาเคมีบ าบัดทางหลอดเลอืดด า 

• ต้องผ่านการอบรมตามที่สภาการพยาบาล
ประกาศก าหนด 

• ต้องเป็นกลุ่มยาเคมบี าบัดทีไ่ด้มกีารเตรียม 
หรือผสมเรียบร้อยแล้ว 

• ต้องให้ได้เฉพาะทางหลอดเลอืดด าส่วนปลาย 
หรือทางหลอดเลอืดด าทีเ่ปิดไว้แล้ว โดยผู้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

การท าหัตการ 

1. การท าแผล การตกแต่งบาดแผล การเยบ็แผล การ
ตัดไหม การผ่าฝีในต าแหน่ง ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อ
อวยัวะส าคญัของร่างกาย การถอดเลบ็ และการจีหู้ด 
จีต้าปลา 

 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

2. การผ่าตดัเอาส่ิงแปลกปลอมทีอ่ยู่ในต าแหน่งที ่
ไม่เป็นอวยัวะส าคญัของร่างกาย โดยฉีดยาระงับ
ความรู้สึกทางผวิหนัง 

3. การล้างตา 
 



การรักษาโรคเบือ้งต้น 

  ตามข้อก าหนดในการรักษาโรคเบือ้งต้น และการ
ให้ภูมิคุ้มกนัโรค และตามมาตรฐานของการประกอบ
วชิาชีพการพยาบาล โดยเคร่งครัด 

 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



• การประกอบวชิาชีพที่เกีย่วกบัพระราชบัญญัติ 

วธีิพจิารณาผู้บริโภค 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1.พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

2.พระราชบัญญัตวิธีิพจิารณาผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

3.พระราชบัญญัติความรับผดิต่อความเสียหายที่เกดิ 

    จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



พ.ร.บ. วธีิพจิารณาผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

คดผู้ีบริโภค หมายความว่า 

 (1)  คดแีพ่งตามระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มี
อ านาจผ้องคดแีทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือ ตาม
กฎหมายอืน่กบัผู้ประกอบธุรกจิ ซ่ึงพพิาทกนัเกีย่วกบั
สิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย อนัเน่ืองมาจากการ
บริโภคสินค้า หรือบริการ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 

2. คดีแพ่งตามกฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิต่อความ
รับผดิชอบผดิต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย 

3. คดีแพ่งที่เกีย่วพนักนักบัคดีตาม (1) หรือ (2) 

4. คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วธีิพจิารณาตาม
พระราชบัญญัตินี ้
 
รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ผู้บริโภค  หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความ
รวมถงึผู้เสียหายตามกฎหมายทีเ่กยีวกบัความรับ
ผดิต่อความเสียหายที่เกดิขึน้จากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยด้วย 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ผู้ประกอบธุรกจิ 
 หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกจิตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความรวมถงึ
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิต่อ
ความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าที่ไม่ปลอดภยัด้วย 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

  ผู้ประกอบธุรกจิ / ผู้ให้บริการ 

  ผู้บริโภค / ผู้รับบริการ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



วธีิพจิารณา มีหลกั 4 ประการ 

1.  หลกัความสะดวกและประหยดั  โดยมาตรา 18 
ก าหนดว่าให้ผู้บริโภคได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรม
เนียมทั้งปวง หรือ  มาตรา 20 และมาตรา 26 สามารถ
ยืน่ฟ้องหรือให้การด้วยวาจาได้ 
 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



2. หลกัความรวดเร็ว  เพือ่ให้ผู้บริโภคได้รับการ
เยยีวยา ความเสียหาย โดยเร็วและไม่ให้เกดิผล
กระทบต่อผู้ประกอบธุรกจิเกนิสมควร มาตรา 24 
และมาตรา 35 ก าหนดให้การนัดพจิารณา คร้ังแรก
ต้องกระท าโดยเร็ว และต้องสืบพยานติดต่อกนัโดย
ไม่เลือ่นคด ี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น มาตรา 49 
ก าหนดให้การพจิารณาพพิากษาในศาลช้ันอุทธรณ์
เป็นศาลช้ันทีสุ่ด 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



3.  หลกัไม่เป็นทางการ  ไม่เคร่งครัดเหมือนคดีแพ่ง
ทั่วไป  ไม่ต้องมีหลกัฐานหรือแบบนิติกรรม (มาตรา10) 
เน้นหลกัการใช้กระบวนการไกล่เกลีย่ (มาตรา 25) 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



4.  หลกัความสุจริต มาตรา 12 การใช้สิทธิหรือ
การช าระหนี ้ผู้ประกอบธุรกจิต้องท าด้วยความ
สุจริต มาตรา 18 วรรค 2 ถ้าผู้บริโภคน าคดมีา
ฟ้องโดยไม่มเีหตุผลอนัควร ศาลมอี านาจส่ังให้
ช าระค่าฤชาธรรมเนียมกไ็ด้ 
 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 

 

 มาตรา 29  ผู้ประกอบธุรกจิ/ผู้ให้บริการมี
ภาระการพสูิจน์ข้อเทจ็จริงทีเ่กีย่วกบัการผลติ การ
ประกอบ การให้บริการ หรือด าเนินการใดๆ ซ่ึงอยู่
ในความรู้เห็น โดยเฉพาะของผู้ประกอบธุรกจิ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 

 

การรักษาพยาบาล   

อยู่ในความหมายของค าว่า “บริการ” 

เป็นการรับจัดท าการงาน โดยมีค่าตอบแทน   

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ผู้ประกอบกจิการโรงพยาบาล  เป็นผู้ให้บริการในฐานะ
เป็นผู้ประกอบธุรกจิไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ
หรือ โรงพยาบาลเอกชน จะมีข้อแตกต่างเฉพาะในเร่ือง
ความรับผดิชอบของบุคลากรทางการแพทย์ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 กรณทีีเ่ป็นโรงพยาบาลของรัฐ  ผู้บริโภคทีไ่ด้รับ
ความเสียหายฟ้องได้แต่เฉพาะหน่วยงานของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 

สิทธิผู้บริโภค ตามมาตรา 4 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค  2522  

1. สิทธิทีจ่ะได้รับข่าวสาร ค าพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและ
เพยีงพอเกีย่วกบัสินค้า หรือบริการ 

2. สิทธิทีจ่ะมอีสิระในการเลอืกหาสินค้าหรือบริการ 
 

 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ
บริการ 

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 

5. สิทธิที่จะได้รับการพจิารณา และชดเชยความ
เสียหาย 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



หน้าทีผู้่บริโภค 

1. หน้าทีก่่อนซ้ือสินค้าหรือบริการ 

 1.1  ระมดัระวงัในการเลอืกซ้ือสินค้า หรือบริการ 

 1.2  การเข้าท าสัญญาตามกฎหมาย  แบบนิติกรรม 

 1.3  ข้อตกลงต่างๆ ที่ต้องการให้มผีล ท าเป็นหนังสือ 

 ลงช่ือผู้ประกอบธุรกจิ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



2.  หน้าที่หลังซือ้สินค้า หรือบริการ 

 2.1  เก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆ 

 2.2  กรณีมีการท าเป็นหนังสือ ต้องเก็บเอกสาร 

 ต่างๆ ทัง้ 

 เอกสารการโฆษณาและใบเสร็จรับเงนิ 

 2.3  ร้องเรียนตามสิทธิของผู้บริโภค 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ผลกระทบต่อพยาบาล 
 ทีเ่กดิจากการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

1. ผู้บริหารโรงพยาบาล / แพทย์ ใช้พยาบาล ให้ท าเวชกรรม โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

2. ผู้บริหารโรงพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล/พยาบาล ใช้บุคลากรไม่
เป็นไปตามมาตรา 27(4) (8) แห่งพระราชบัญญัตวิชิาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



3. หัวหน้าพยาบาล/พยาบาลหัวหน้าหน่วย (หอผู้ป่วย) 
จัดอตัราก าลงัพยาบาลไม่ได้ตามมาตราฐาน   

4. การให้พยาบาลขึน้ปฏิบัติงานเกนิ 12 ช่ัวโมงใน 24 
ช่ัวโมง และต่อเน่ืองกนัมากกว่า 40 ช่ัวโมง ในหน่ึง
สัปดาห์ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



5. การให้พยาบาลกระท า Informed Consent 

6. การใช้พยาบาลเป็นผู้ช่วยแพทย์ท าการผ่าตดั 

7. การให้พยาบาลเฝ้าระวงั ระหว่างที่ท าการรักษาด้วยยา
อนัตราย หรือการท าหัตการ เช่น ให้ยา  Cytotec, 
เจาะถุงน า้คร ่าในผู้คลอด 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



  

การกระท าตามค าส่ังของเจ้าพนักงาน มาตรา 70 ป.อ. 

 

 ผู้ใดกระท าตามค าส่ังของเจ้าพนักกงาน แม้ค าส่ังน้ัน
จะมชิอบด้วยกฎหมายถ้าผู้กระท ามหีน้าที ่ หรือเช่ือโดย
สุจริตว่ามหีน้าทีต้่องปฏิบัตติาม ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ เว้นแต่
จะรู้ว่าค าส่ังน้ันเป็นค าส่ังซ่ึงมชิอบด้วยกฎหมาย 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ความผดิของผู้ใช้ให้กระท า  ตามมาตรา 84 ป.อ. 

 ผู้ใดก่อให้ผู้อืน่กระท าความผดิไม่ว่าด้วยการใช้
บังคบั ขู่เขญ็  จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวธีิ
อืน่ใด ผู้น้ันเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผดิ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 ถา้ผูถู้กใชไ้ดก้ระท าความผดินั้น ผูใ้ชต้อ้งรับ
โทษเสมือนเป็นตวัการถา้ความผดิมิไดก้ระท าลง 
ไม่วา่จะเป็นเพราะผูถู้กใชไ้ม่ยอมกระท า ยงัไม่ได้
กระท าหรือเหตุอ่ืนใด  ผูใ้ชต้อ้งระวางโทษหน่ึงใน
สามของโทษท่ีก าหนด  

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



การกระท าโดยงดเว้น (มาตรา 59 วรรคท้าย ป.อ.) 

 งดเว้นไม่กระท าในส่ิงทีต่นมีหน้าทีต้่องกระท าเพือ่
ป้องกนัไม่ให้เกดิผลร้ายแรง เช่น 

  การไม่รายงานแพทย์เมือ่สมควรต้องรายงาน 

  การปล่อยให้สารน า้ทางหลอดเลอืดด าหมดจนเกดิ
อนัตรายแก่ผู้ป่วย 

  การไม่ไปดูผู้ป่วยเมือ่ถูกตาม 

  การไม่ด าเนินการป้องกนั อุบัติเหตุอนัตรายทีอ่าจเกดิ
ขึน้กบัผู้ป่วย รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



          บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้พทิกัษ์
สิทธิของผู้ป่วยนัน้ จะต้องลดช่องว่างระหว่าง
กฎหมายและจริยธรรม จะเป็นการลดปัญหาการ
ฟ้องร้องเกี่ยวกับเร่ืองการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่
เกดิจากผู้ป่วย ไม่พงึพอใจในบริการที่ได้รับ 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



ตัวอย่างความไม่พงึพอใจในบริการ เช่น 

• ไม่ให้เกียรต ิหรือเคารพในสิทธิของผู้ป่วย  

• ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

• ละเลยต่อการดแูล 

• พดูจาไม่สุภาพ 

• ไม่ให้ข้อมูลตามที่ควรจะได้ 

   ฯลฯ รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



 

         กรณีศึกษาการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่อาจเป็นปัญหา
ทางด้านจริยธรรมและกฎหมาย 

รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 



กรณ ี :  การท าหัตถการ 

1.  เดก็ชายอายุ 12 ปี ไปตรวจคลีนิกเวชกรรม 
มีเม็ดต้องการให้ตรวจรักษาเม็ดในปาก ที่คลินิก
มีพยาบาล 3 คน คนหน่ึงบอกพยาบาลผู้ท าการ
หตัถการว่า ผู้อ านวยการฝากท า circumcision 
พยาบาลรับทราบและไปด าเนินการท า 
circumcision  

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



ให้แม่/พี่ชายคนไข้รอข้างนอกนาน 30 นาท ี
 

แม่จงึไปดเูหน็ก าลังขลิบปลายอวัยวะเพศ 
 

จงึไปพบ ผู้อ านวยการ พยาบาลออกมา
ชีแ้จงประโยชน์ของการขลิบและก็ท าการ
ผ่าตัดตุ่มที่ปลายออก 
 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



    ที่มารดาบอกว่าเป็นพยาบาล 3 คน ที่เรียก
บัตร  นุ่งกางเกงด าเสือ้ขาว อีก 2 คน  ขาวทัง้
ชุด ไม่มีหมวก และไม่มีป้ายช่ือ 
 

ค าถาม 
    พยาบาลมีสิทธิท าหตัการนีห้รือไม่ พยาบาล
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ 
 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



กรณี : การดแูลรักษาพยาบาล 
 

 ผู้ป่วยหญิงอายุ 79 ปีรับการรักษาที่ 
รพ.เอกชน ด้วยอาการขาหกั ญาตไิม่ประสงค์
ท าการผ่าตัด  มีแผนการรักษาให้อาหารและ
ยาทางสายยาง ให้สารน า้และยาทางหลอด
เลือดด า 
 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



ท าแผลที่ก้น เช้า-เยน็ ถ่วงน า้หนักขาข้างที่หกัด้วย
ถุงทราย พลิกตะแคงตวัผู้ป่วยทุกๆ 2 ช่ัวโมง การ
ตรวจสัญญาณชีพ เฝ้าระวังอาการผิดปกตเิมื่อ
อาการทรุดหนัก หายใจล าบากให้ O2 mask  ช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ เสียชีวติจากการตดิเชือ้ในกระแสเลือด 
 

ค าถาม 
     การดูแลผู้ป่วยในสภาวะนี ้ควรต้องเป็นอย่างไร 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



กรณี : การส่ือสาร 
ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี เข้ารับการรักษาที่
รพ.ชุมชนด้วยอาการปวดท้อง จุกแน่นใต้
ลิน้ป่ี แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตวัด ีความดนั
เลือก 130/80  มม.ปรอท หวัใจเต้น 168 
ครัง้/นาท ีพยาบาลบอกญาตว่ิาชีพจร  
เต้นเร็ว 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



ต่อมาญาตเิหน็ว่าท าการตรวจที่หวัใจ ให้สารน า้ ให้
ยา ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก ท่อใส่อาหารทางจมูก 
ใส่สายสวนปัสสาวะ และผู้ป่วยซมึ จนไม่รู้สึกตัว 
ญาตมีิความเข้าใจว่า มารดาแข็งแรงดีมาตลอด แต่
เพราะการรักษาท าให้มีผลมารดาเสียชีวิตในที่สุด 
 

ค าถาม 
     ท าไมญาตจิงึเข้าใจว่า แม่ของเขาตายเพราะการ
รักษาพยาบาลฯ 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



กรณี : มาตรฐานสถานบริการ VS จริยธรรม 
 

 ผู้ป่วยชายอายุ 34 ปี ถกูตีด้วยไม้ที่บริเวณ
ศีรษะ ไม่สลบ 30 นาท ีก่อนมาโรงพยาบาล
ผู้ป่วยข่ีจกัรยานยนต์มาเอง แรกรับรู้สกึตวัดี  
มีกลิ่นแอลกอฮอล์ สัญญาณชีพ  ชีพจร 80 
ครัง้/นาที หายใจ 20 ครัง้/นาท ี ความดันเลือด 
118/80 มม.ปรอท 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



ตรวจร่างกายพบบริเวณขมับขวาบวมมี ศูนย์กลาง 3 ซม. 
คล าไม่พบรอยบุบ/แตกแยกของกะโหลกศีรษะ มีอาการมึน
ศีรษะ ไม่มีคล่ืนไส้ อาเจียนแพทย์ให้ยา และสังเกตอาการ
ประมาณ 1 ชม. อนุญาตให้กลับบ้าน วันรุ่งขึน้ญาตนิ าส่ง 
รพ. ด้วยอาการไม่รู้สึกตวั ปลุกไม่ตื่น T39๐C P120 b/m 
R32/m BP.225/147mm.Hg ผลเอกเรย์สมอง ผู้ป่วยมีเลือด
คั่งในสมอง ในจุดที่ส าคัญผ่าตัดไม่ได้ ญาตนิ ากลับบ้านและ
เสียชีวติ 
 

ค าถาม 
     มีผลกระทบต่อจริยธรรมทางการพยาบาลอย่างไรฯ 
 รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



กรณี : เหตุสุดวิสัย VS มาตรฐานการพยาบาล 
     ผู้คลอดครรภ์ที่ 2 อายุ 35 ปี คลอดที่ รพ.ชุมชน แรก
รับปากมดลูกเปิด  4 ซม. ถุงน า้คล ่ายังอยู่ FHS 148 ครัง้/นาท ี
ต่อมาแพทย์เจาะถุงน า้คล ่าให้ยาเร่งคลอด ให้สารน า้คลอด
ปกต ิทารกหนัก 3,090 กรัม Apgar score 9,10 คะแนน น าไป
อยู่กับแม่ ต่อมาพยาบาลไปด ูพบทารกตวัซีด เขียว อ่อน
ปวกเปียก ไม่หายใจ ช่วยฟ้ืนคืนชีพ น าส่ง รพ.จังหวัดและ
เสียชีวติในวันถัดมา 
 

ค าถาม 
     เป็นเหตุสุดวิสัย หรือการพยาบาลไม่ได้มาตรฐาน 

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



กรณี : พยาบาลระดับใด 
 

 

 หวัหน้าทีมพยาบาล ส่ังพยาบาลสมาชิก
ทมี “น้อง เจาะเลือดหาหมู่เลือดเตยีงเจด็”   
พยาบาลรับค าส่ังไปเจาะเลือดเตียงเจด็ โดย
ไม่มีการสอบถามช่ือ 
  

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



     วันต่อมาคนไข้ต้องให้เลือด พยาบาลที่ 
 

รับผิดชอบดแูลได้ตรวจสอบตามขัน้ตอนของ 
 

การให้เลือด ถกูต้องหมด บุตรชายคนไข้มา 
 

พบเหน็เลือดที่ให้เป็นกรุ๊ป A จงึทกัท้วงว่า  
 

พ่อเลือดกรุ๊ป O  

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



3  ระดับพยาบาลที่เป็นไปได้ 
•   พญายมบาล  คือใคร 
•   พญามาร  คือใคร 
•   พยาบาลมืออาชีพที่พงึประสงค์ 

   

รศ.พรจนัทร์  สุวรรณชาต 



กรณี : ผู้ใช้บริการคือ มนุษย์? 
 

     ผู้ป่วยประสบอุบัตเิหตุหกล้ม กระดูกTibia หกั แพทย์
ตรวจแล้วคนไข้รอการด าเนินการส่งเข้าหอผู้ป่วย ระหว่างที่
รออยู่เปลนอนในห้อง ER กมี็กลุ่มพยาบาลเดนิมา รับ-ส่ง 
เปล่ียนหน้าที่ เช้า-บ่าย บอกเล่าอาการของผู้ป่วย โดยไม่มี
การปฏสัิมพนัธ์กับผู้ป่วยเลย ผู้ใช้บริการเป็นคน หรือ        
ท่อนไม้ 
 

ค าถาม 
     พยาบาลให้การเคารพผู้ป่วยในความเป็นมนุษย์หรือไม่ 

รศ.พรจันทร์  สุวรรณชาต 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

การพจิารณาปัจจัยที่อาจมีผลต่อความเส่ียงในการเกดิ
ปัญหาบริการพยาบาล 
 

1.  ระบบการจดับริการ 
     ก าลงัคนในการปฏิบติัภารกิจ 
         1.1  สดัส่วนของ พยาบาล : ผูป่้วย 
         1.2  ประเภทผูใ้หบ้ริการ เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
         1.3  ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 
 



รศ.พรจนัทร์  สวุรรณชาต 

2.  ช่วงเวลาทีเ่กดิปัญหา มีกจิกรรม/เหตุการณ์ ทีส่ าคญัอะไร 
     ทีม่ผีลกระทบต่อก าลงัคนทีดู่แลผู้ป่วยในขณะน้ัน 
3.  คุณลกัษณะส่วนตวัของผู้ป่วย/ญาต ิทีม่ีผลต่อการให้ 
     ความร่วมมอืในการดูแลผู้ป่วย 
4.  พฤตกิรรมส่วนตวัของผู้ให้บริการ และสมรรถนะ 
    ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรฐานของวชิาชีพ 
 


