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โดยทั่วไปแล้วถ้าพยาบาลประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล หรือประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ นอกจาก
จะต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ และศิลปะการพยาบาล
ในการประเมินสภาพการวินิจฉัยปัญหา การวางแผน
การปฏิบัติ และการประเมินผลด้วยความรอบคอบแล้ว
พยาบาลยังจะต้องรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ     
สภาการพยาบาล และอยู่ภายในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดอีกด้วย การที่จะถูกฟ้องร้องให้เป็นผู้ที่
กระทำผิดก็แทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลย
 	 ปัจจุบันกรณีที่พยาบาลถูกฟ้องร้องส่วนใหญ่จะ
มาจากการกระทำกิจกรรมทางเวชกรรมสาเหตุที่เกิด
จากพยาบาลโดยตรง ที่สำคัญ มี 3 ประการ
1. มีความรูเ้ รือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
		 วิชาชีพฯ ไม่เพียงพอ
2. ไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางการพยาบาล
		 และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการ
		 ผดุงครรภ์
3. ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล คือ
		 กระทำการพยาบาลหรือ จัดการบริการที่ไม่ได้
		 ตามเกณฑ์ มาตรฐานของวิชาชีพ
 	 คำว่า “การพยาบาล” หมายความว่า การกระทำ

ต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย
การฟื้นฟู การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค
 	 ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการ
พยาบาล
 	 การพยาบาลตามความที่กล่าวมานี้ จะต้องกระทำ
ด้วยศาสตร์และศิลปะของวิชาชีพ  การพยาบาล จึงเป็น
เรื่องที่พยาบาลจะต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง กิ จ กรรมในการช่ ว ยเหลื อ แพทย์ ก ระทำการ
รักษาโรค เป็นกิจกรรมที่พยาบาลกระทำได้โดยไม่เป็น
ผู้ก้าวล่วงในกฎหมายวิชาชีพเวชกรรม แต่ต้องไม่เกิน
ขอบเขตตามที่พยาบาลได้มีการศึกษาอบรมในเบื้องต้น
ให้มีความรู้ตามมาตรา 11(ข) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
นอกจากนี้ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล ว่า
ด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ได้ระบุไว้
ชัดเจนเกี่ยวกับ การพยาบาล การทำหัตถการ การรักษา
โรคเบื้องต้น ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่พยาบาล
สามารถทำได้ เพิ่มจากการศึกษาอบรมในเบื้องต้น ดังนี้

*รองศาสตราจารย์ พรจันทร์ สุวรรณชาต อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาล
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 	 1.  การให้ยา พยาบาลจะให้ยาผู้ป่วยได้เฉพาะที่
แพทย์ซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษา
พยาบาล หรือ เมื่อเป็นการปฐมพยาบาล
ทั้งนี้การให้ยาดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
			 1.1 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่อง
				 รอบเยื่อบุไขสันหลังหรือช่องไขสันหลัง
			 1.2 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางหลอด
				 เลือดดำ เฉพาะที่สภาการพยาบาล
				 ประกาศกำหนด
 	 พยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2540 ต้องรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ
สภาการพยาบาล (มาตรา 32) จึงมิอาจกระทำใดๆ ที่
เป็นการขัดต่อกฎหมายของวิชาชีพตนเอง และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้ พยาบาลจึงควรดำเนินการทักท้วงหรือ
อุทธรณ์คำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเป็นทางการ ในกรณี
ที่มีคำสั่งให้พยาบาลต้องกระทำในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย
วิชาชีพหรือละเมิดกฎหมายอื่นใด เพื่อให้สามารถฟ้อง
คดีศาลปกครองกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดย   
มิชอบด้วยกฎหมาย
 	 2. การทำหัตถการ มีขอบเขตทีก่ ำหนดอย่างชัดเจน
ซึ่งพยาบาลจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยจริยธรรม
ของพยาบาลเองว่า ความรู้ทักษะจากประสบการณ์ที่มีนั้น
เมื่อกระทำแล้วจะบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
และได้ รั บ ความปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
บังเกิดผลเสียหายหรือไม่ การตัดสินใจจะกระทำหัตถการ
ดังกล่าว โดยมีกฎหมายรองรับ อย่างถูกต้อง แต่ไม่
คำนึงถึงจริยธรรมของวิชาชีพร่วมด้วย ก็มิอาจพ้นความ
รับผิดในการกระทำนั้นๆ ได้
12

การทำหัตถการในข้อบังคับของสภาการพยาบาล
นี้ เ กื อ บทั้ ง หมดเป็ น กิ จ กรรมที่ ร ะบุ อ ยู่ ใ นระเบี ย บ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคล ซึ่งกระทรวง ทบวง
กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น    
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 จากการที่
สภาการพยาบาลได้นำเสนอให้สภาวิชาชีพอืน่ ร่วมพิจารณา
ให้ความเห็นในที่ประชุมของภาคีสภาวิชาชีพก็มีเพิ่ม
เติมมาอีกเล็กน้อย   การกระทำหัตถการหรือเวชกรรม
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลและระเบียบดังกล่าวนี้
ให้พยาบาลตระหนักไว้ด้วยว่าพยาบาลทุกคนอาจจะมี
ขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่ไม่เหมือนกัน การที่
จะบอกว่าไม่สามารถทำให้บังเกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการได้
อย่างสมบูรณ์ มิใช่เป็นเรือ่ งเสียหายแต่จะเป็นการคุม้ ครอง
ความมั่ น คงและให้ ค วามปลอดภั ย แก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
อย่างไรก็ดีตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ตามที่
กล่าวมานี้ พยาบาลก็ยังต้องกระทำเวชกรรมในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อยู่ โดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลที่ให้บริการทุกระดับ    
จะจั ด ให้ มี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้วการแบ่งเบาภาระงานด้าน   
เวชกรรมในบางเรื่อง พยาบาลก็ให้ความร่วมมือเพื่อ
ประโยชน์ ที่จะบังเกิดแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ แต่ถ้า
จะให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องพิจารณาขีดความ
สามารถของตนเองด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
จะต้องตระหนักให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
ดังนัน้ การกระทำหัตถการ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ว่า ควรจะกระทำกิจกรรมนั้นหรือรายงานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมให้รับรู้และพิจารณาดำเนินการต่อไป
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และพยาบาลก็ควรจะยืนหยัดที่จะไม่กระทำ หากเห็นว่า
ความสามารถของตนเองที่มีนั้นเมื่อกระทำไปแล้วไม่
บังเกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการ ในเรื่องนี้พยาบาลควรศึกษา
จากคดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๕๒/๒๕๕๑ ศาลปกครอง
สูงสุดเรือ่ งคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
 	 3. สำหรับการรักษาโรคเบื้องต้น พยาบาลที่อยู่
ในสังกัดหน่วยงานของรัฐก็สามารถจะกระทำได้ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มอบหมายให้บุคคล
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่
พยาบาลยังไม่สามารถขอเปิดคลินิกทำการรักษาโรค
เบื้องต้นได้ แม้จะมีความรู้ความสามารถตามที่เข้ารับ
การฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ ส ภาการพยาบาลให้ ก าร
รับรองและขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ(รักษา
โรคเบื้องต้น) แล้วก็ตาม ควรต้องรอจนกว่าจะมีการ
แก้ไขกฎกระทรวง และดำเนินการขอเปิดสถานบริการ

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
ถูกต้องต่อไป
ในที่นี้จะขอแนะนำให้พยาบาลที่ยังเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพอยู่ ควรให้ความสนใจ เสริมเติมเต็มความรู้ด้าน
กฎหมาย ทบทวนจริยธรรมทางการพยาบาล มาตรฐาน
ปฏิบัติการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพมีหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกใหม่ หากมีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่เพียงพอก็อาจจะต้องเผชิญกับการ
ถูกฟ้องร้องได้จากการประกอบวิชาชีพของตนเอง
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