
 วชิาชีพการพยาบาล 

อนัความกรุณาปรานี 

จะมีใครบงัคบักห็าไม่ 

หลัง่มาเองเหมือนฝนอนัช่ืนใจ 

จากฟากฟ้าสุราลยัสู่แดนดนิ 



 

อภิปรายเร่ือง  
 

“กฎหมายกบัการประกอบวชิาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์อย่างมอือาชีพ” 

สิริเกศ  ช่ืนนิติกลุ 



ท าไมต้องรู้กฎหมาย ????? 

• เพื่อความปลอดภยัของผู้ป่วย 
•เพื่อความปลอดภยัจากการถูกฟ้องคดี 



องค์ประกอบส าคัญของความเป็นวิชาชีพ 

 1.  มบีริการท่ีจ าเป็นแก่มนษุย์และความเป็นอยู่ท่ีดีในสังคม                                                                                             

 2.  เป็นบริการท่ีต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะสาขาวิชา                                

 3.  ผูใ้ห้บริการต้องได้รับการศึกษาอยู่ในสถาบนั

ระดับอุดมศึกษา       

 4.  มจีรรยาบรรณท่ีมาจากวัฒนธรรมของวิชาชีพ และ            
ผูใ้ห้บริการยึดถือประพฤติปฏิบัติ     

 5.  นโยบายและกิจกรรมของวิชาชีพ จะต้องก าหนดและ       
ควบคุมโดยบคุคลในวิชาชีพ 



 

พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

พ.ศ.๒๕๒๘  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 

พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์

(ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

หลกัการของกฎหมายวิชาชีพ  

- หลกัการควบคมุการประกอบวิชาชีพ 

- หลกัการค ุม้ครองประชาชน  

 
 

 



การควบคุมการประกอบวชิาชีพ 

เพือ่คุ้มครองความปลอดภยัสาธารณะ     

       แบ่งได้เป็น  ๓  ด้าน    คอื 
 

     ด้านความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 

     ด้านความประพฤติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

     การประกอบวชิาชีพตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 



   มาตรา 4      การพยาบาล  หมายความว่า   

   การกระท าต่อมนษุยเ์กี่ยวกบัการดแูลและ 

   ช่วยเหลือเม่ือเจ็บป่วย การฟ้ืนฟสูภาพ  

   การป้องกนัโรค  และการสง่เสรมิสขุภาพ    

รวมทัง้  การช่วยเหลือแพทยก์ระท าการรกัษาโรค  

โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาล  

พ.ร.บ.วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 



การประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

  หมายความว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีการ

พยาบาลต่อบคุคล ครอบครวั ชมุชน โดย 

(๑) การสอน การแนะน า การใหค้ าปรกึษา และ

การแกปั้ญหาเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 

(๒) การกระท าต่อรา่งกายและจิตใจของบคุคล

รวมทัง้การจดัสภาพแวดลอ้ม เพ่ือการแก ้

     ปัญหาความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการของ

โรค การลกุลามของโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ 



 

(๓) การกระท าตามวิธีท่ีก าหนดไวใ้น   

         การรกัษาโรคเบ้ืองตน้ และการให ้  

          ภมิูค ุม้กนัโรค  

 (๔) ช่วยเหลือแพทยก์ระท าการรกัษาโรค 



การผดงุครรภ ์

 หมายความว่า การกระท าเกี่ยวกบัการดแูลและ

การช่วยเหลือหญิงมีครรภ ์หญิงหลงัคลอด 

และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การท า

คลอด  การสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัความ

ผิดปกติในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด และระยะ

หลงัคลอด รวมทัง้การช่วยเหลือแพทยก์ระท า

การรกัษาโรค โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตรแ์ละ

ศิลปะการผดงุครรภ ์



การประกอบวิชาชีพการผดงุครรภ ์

     หมายความว่า การปฏิบติัหนา้ท่ี 

  การผดงุครรภต่์อหญิงมีครรภ ์หญิงหลงั

คลอด ทารกแรกเกิด และครอบครวัโดย 

(๑) การสอน การแนะน า การใหค้ าปรกึษา และ

การแกปั้ญหาเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 



(๒)  การกระท าต่อรา่งกายและจิตใจ ของ

หญิงมีครรภ ์หญิงหลงัคลอด และทารก

แรกเกิด เพ่ือป้องกนัความผิดปกติในระยะ

ตัง้ครรภ ์ระยะคลอด  ระยะหลงัคลอด 

(๓) การตรวจ การท าคลอดและการวางแผน

ครอบครวั 

(๔) การช่วยเหลือแพทยก์ระท าการรกัษาโรค 



มาตรา ๓๒  

  ผ ูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 

การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาล

และการผดงุครรภต์อ้งรกัษา

จรยิธรรมตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล 



 

• การไมป่ฏิบติัตามกฎหมายและจรยิธรรม

วิชาชีพ 

• ความร ูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย หลกั

จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏิบติังาน 

• ความประมาท ความใสใ่จในการปฏิบติังาน 

• พฤติกรรมบรกิาร 

 

  

 
 

 

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการฟ้องรอ้ง 



พ.ร.บ.วชิาชีพการพยาบาล กฎหมายอาญา 

ม.๔  การพยาบาล หมายความว่า การ 
กระท าต่อมนุษย์เกีย่วกบัการดูแลและ 
การช่วยเหลอืเม่ือเจ็บป่วย การฟ้ืนฟู 
สภาพ  การป้องกนัโรคและการส่งเสริม 
สุขภาพ รวมทั้ง  การช่วยเหลอืแพทย์ 
กระท าการรักษาโรค โดยอาศัยหลกั
วทิยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 
 

ม. ๓๒   ผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ต้องรักษาจริยธรรมตามทีไ่ด้
ก าหนดไว้ในข้อบังคบัสภาการพยาบาล 

ม.๕๙ บุคคลจะต้องรับผดิในทางอาญาก็
ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้
กระท าโดยประมาทในกรณทีีก่ฎหมาย
บัญญัติให้ต้องรับผดิเมื่อได้กระท าโดย
ประมาท หรือเว้นแต่ในกรณทีีก่ฎหมาย
บัญญัตไิว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผดิแม้ได้
กระท าโดยไม่มีเจตนา 
ม. ๗๐ ผู้ใดกระท าตามค าส่ังของเจ้า
พนักงานแม้ค าส่ังน้ันจะมิชอบด้วย
กฎหมาย ถ้าผู้กระท ามีหน้าทีห่รือเช่ือโดย
สุจริตว่ามีหน้าทีต้่องปฏบิตัติาม ผู้น้ันไม่
ต้องรับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าค าส่ังน้ันเป็น
ค าส่ังซ่ึงมิชอบด้วยกฎหมาย 



• ประมวลกฎหมายอาญาที่มีส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประกอบวชิาชีพฯ  
ซ่ึงพบได้บ่อยและฟ้องร้องกนัในปัจจุบัน    

  ม.290 ท าร้ายเป็นเหตุให้ผู้อืน่ตาย  
  ม.291 (ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อืน่ตาย) เป็นมาตราทีผู้่เสียหายหยบิยกไปฟ้องร้องเพือ่

เอาผดิทางอาญา หรือฟ้องคดีแพ่งฐานละเมิด ตาม ม. 420  

  ม. 295 ผู้ใดท าร้ายผู้อืน่จนเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ         

  ม. 297 ผู้ใด กระท าความผดิฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับ
อนัตรายสาหัส  

  ม.300 ผู้ใดกระท าโดยประมาทและ การกระท าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อืน่รับอนัตรายสาหัส 

ม.390 ผู้ใดกระท าโดยประมาทและ การกระท าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อืน่รับอนัตรายแก่กาย
หรือจิตใจ  (ความผดิลหุโทษ) 



ความผดิฐานท าร้ายร่างกาย 
• การรักษาของแพทย์ ถือว่าท าร้ายร่างกายหรือไม่ 
• นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นการท าร้ายร่างกาย  แต่ความยนิยอมของ

ผูป่้วยให้แพทยก์ระท าต่อร่างกายของตนท าให้การกระท าของแพทยไ์ม่เป็น
ความผิด  ซ่ึงเป็นหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีว่ายินยอมแลว้ไม่มีความผิดมาใช้
ในทางกฎหมายอาญา  แมใ้นตวับทกฎหมายจะไม่มีบญัญติัไวก้็ตาม  บาง
ท่านอา้งว่าน ามาใช้โดยใช้มาตรา  4  วรรค  2  ของ ป.พ.พ.  นั้นเอง  จาก
แนวคิดขา้งตน้ถือว่าความยินยอมของผูป่้วยท าให้การกระท าของแพทยพ์น้
จากความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอมแพทย์ต้องรับผิดฐาน
ท าร้ายร่างกายโดยเจตนา  (ไดรั้บอิทธิพลจากค าพิพากษาของศาลนิวยอร์ก) 
ซ่ึงต่อมาท าให้เกิดประเพณีปฏิบติักนัทัว่ไป ต้องให้ผู้ป่วยลงช่ือแสดงความ
ยนิยอมว่าจะยอมรับการปฏิบัติของแพทย์ของโรงพยาบาลทุกประการเพือ่ให้
แพทย์ไม่ต้องรับผดิทางอาญา 



• นักกฎหมายไทยอกีส่วนหน่ึงเห็นว่า  แม้ผู้ป่วย
ไม่ยนิยอม  ถ้าแพทย์ท าการผ่าตดัให้ผู้ป่วย  
แพทย์กไ็ม่มีความผดิฐานท าร้ายร่างกายเพราะ
ไม่มีเจตนากระท าความผดิทางกฎหมายอาญา  
โดยเห็นว่าเจตนาในกฎหมายไทย  คอื  เจตนา
ร้าย  (Mens  rea)ตามหลกักฎหมายคอม
มอนลอว์ซ่ึงแนวคดินีม้ีอทิธิพลต่อกฎหมายไทย
ผ่านทางผู้ได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษ 



ความผดิทางอาญาทีพ่ยาบาลควรรู้ 
• ความผดิฐานท าร้ายร่างกายผู้อืน่ถงึแก่ความตาย,รับอนัตรายสาหัส
,รับอนัตรายแก่กายหรือจติใจ หรือไม่ถึงกบัเป็นอนัตรายแก่กายหรือ
จติใจ 

• ความผดิฐานฆ่าผู้อืน่โดยเจตนา 

• การปฏิเสธการช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็ 

• ความผดิฐานประมาทเลนิเล่อ 

• ความผดิฐานทอดทิง้หรือปล่อยปละละเลยผู้ป่วย 

• ความผดิฐานเปิดเผยความลบัของผู้ป่วย 

• ความผดิฐานท าแท้ง 

 



• ความผดิเกีย่วกบัเอกสาร 

• ความผดิต่อเสรีภาพ 

• กระท าด้วยการปฏิบัตอินัทารุณ,ช่วยหรือยยุงให้บุคคลอืน่
ฆ่าตนเอง  

• การกระท าตามค าส่ังเจ้าพนักงาน 

• ความผดิฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีโ่ดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

• ความผดิฐานลกัทรัพย์ 



ข้อบังคบัว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวชิาชีพฯ 

กฎหมายอาญา 

 

ข้อ ๔  ผู้ประกอบวชิาชีพย่อมด ารงตน
ให้สมควรในสังคมโดยธรรม 
 

ข้อ ๖    ผู้ประกอบวชิาชีพย่อมไม่
ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อนัอาจเป็น
เหตุให้เส่ือมเสียเกยีรติศักดิ์แห่งวชิาชีพ 
 

ข้อ ๗    ผู้ประกอบวชิาชีพต้องรักษา
มาตรฐานของวชิาชีพตามทีส่ภาการ
พยาบาลประกาศก าหนดโดยไม่เรียกร้อง 
สินจ้างรางวลัพเิศษนอกเหนือจาก
ค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ 

 

● ความผดิเกีย่วกบัเอกสาร 
● ความผดิต่อเสรีภาพ 
● กระท าด้วยการปฏิบัติอนัทารุณ,ช่วย  
     หรือยุยงให้บุคคลอืน่ฆ่าตนเอง  
● ความผดิฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ   
    หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยม ิ
    ชอบหรือโดยทุจริต 
● ความผดิฐานลกัทรัพย์ 
 



ป.ว.ิอาญามาตรา  227  เป็นคุณแก่พยาบาล 
• ป.ว.ิอ มาตรา 227 เป็นมาตราที่เป็นคุณแก่จ าเลยบัญญัติว่า  
“ให้ศาลใช้ดุลพนิิจวนิิจฉัยช่ังน า้หนักพยานหลกัฐานทั้งปวง  
อย่าพพิากษาลงโทษ จนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท าผดิจริง
และจ าเลยเป็นผู้กระท าความผดิน้ัน   

    เมื่อมีความสงสัยตามสมควร  ว่าจ าเลยได้กระท าผิด
หรือไม่  ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยน้ันให้จ าเลย” 

   “เอกสาร  บันทึกต่างๆ จะเป็นพยานหลกัฐานที่ส าคญั  

ทีจ่ะท าให้ต้องรับโทษหรือพ้นโทษ”  

 



Professional Model of care 

•  พยาบาลต้องมคีวามรับผดิชอบและอ านาจในการ   
    ตดัสินใจให้การดูแลผู้ป่วย 
•  พยาบาลทุกคนต้องรับผดิชอบในส่ิงทีก่ระท าการ  
    ปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ 
•  พยาบาลต้องเป็นผู้ประสานเพือ่ให้เกดิการดูแลผู้ป่วย 
    ร่วมกนั 



ท าอย่างไรให้ปลอดภยั 
จากการถูกฟ้องคด ี

• ปฏบิัตติามมาตรฐาน จริยธรรมวิชาชีพ 

• การดแูลด้วยหวัใจพยาบาล 



 
เม่ือเส่ียงที่จะถูกฟ้องคด ี

 • ดับอารมณ์ 

• ข่มความรู้สึก 

• ตรึกตรองรอบด้าน 

• สานสัมพันธ์ 

• ร่วมกันแก้ปัญหา 

• ดวู่าทางเลือกไหนด ี

 



การพิจารณาความชอบของการกระท า 

•  ชอบดว้ยกฎหมาย 

•  ชอบดว้ยอ านาจ 

•  ชอบดว้ยระเบียบ  แบบแผน  ขัน้ตอน 

•  ชอบดว้ยดลุพินิจ 

•  ชอบดว้ยคณุธรรม 
 




