
      โดยนางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์ 

 

23 กรกฏาคม   2565 



กฎหมาย 

๑.พระราชบัญญัตวิิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์  พศ.  ๒๕๒๘  แก้ไขเพิ่มเตมิ  
พศ.  ๒๕๔๐  

๒.ข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยการ
รกัษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 



กฎหมาย 

๓.ข้อบังคับสภาพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือ
สอบสวนในกรณีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้
ประพฤตผิิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. ข้อบังคับสภาพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



กฎหมาย 
 

๕. ข้อบังคับสภาพยาบาลวา่ดว้ยขอ้จ ากดัและ
เงือ่นไขในการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์( ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๖๓ ( ด้านการ
พยาบาลฉุกเฉิน ) 

 
 

 



กฎหมาย 
๖.ประกาศสภาพยาบาล เรื่องมาตรฐานการ
พยาบาล พ.ศ.๒๕๖๒ 

๖.ประกาศสภาพยาบาล เรื่องมาตรฐานการผดงุ
ครรภ ์พ.ศ.๒๕๖๒ 

๗. ประกาศสภาพยาบาล เร่ืองห้ามมิให้ยา      
Diclofenac  ชนิดฉีด 
 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑.ประมวลแพ่งและพาณิชย์ และวิธีพจิารณา
ความแพ่ง ว่าด้วยการละเมิด 

๒.ประมวลอาญา และวิธีพจิารณาความ
อาญา ว่าด้วยโทษ 
 

 
 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓.พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 

และ พ.ร.บ วธีิพจิารณาคุ้มครองผู้บริโภค  

๔.พระราชบัญญัตวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕ 

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๕.พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 

๖. พ.ร.บระเบยีบข้าราชการพลเรอืน ว่าด้วย
วินัย พ.ศ.๒๕๕๑ 

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๗.ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยบคุคลซ่ึง
กระทรวง ทบวง กรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  สขุาภิบาล องคก์าร
บริหารส่วนท้องถ่ิน  มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพใน
ความควบคมุของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ.๒๕๓๙ 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๘.ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยบคุคลซ่ึงกระทรวง ทบวง 
กรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  
สขุาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน  มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพใน
ความควบคมุของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ เวชกรรม (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

๙.ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยบคุคลซ่ึงกระทรวง ทบวง 
กรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  
สขุาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน  มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพใน
ความควบคมุของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ เวชกรรม (ฉบบัท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยบคุคลซ่ึง
กระทรวง ทบวง กรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  สขุาภิบาล 
องคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน  มอบหมายให้ประกอบ
วิชาชีพในความควบคมุของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 



 
นิยาม   ความหมาย 

 “ การพยาบาล ” (๑) หมายความว่า การกระท า 
ต่อมนุษยเก่ียวกบัการดแูลและการช่วยเหลือ 
เมื่อเจบ็ป่วย การฟ้ืนฟสูภาพ การป้องกนัโรค 
และการส่งเสริมสขุภาพ รวมทัง้การช่วยเหลือ
แพทยก์ระท าการรกัษาโรค ทัง้น้ีัโดยอาศยัหลกั
วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาล 



นิยาม   ความหมาย 
“ การผดงุครรภ”์ (๒) หมายความว่า การกระท า 
เก่ียวกบัการดแูลและการช่วยเหลือ หญิงมีครรภ ์หญิง
หลงัคลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การ
ท าคลอด การส่งเสริมสขุภาพและป้องกนั ความ
ผิดปกติในระยะตัง้ครรภร์ะยะคลอด และระยะหลงั
คลอด รวมทัง้การช่วยเหลือแพทย ์กระท าการรกัษา
โรค ทัง้น้ีโดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการ
ผดงุครรภ ์

 



นิยาม   ความหมาย 
“ การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ” (๓) หมายความว่า การปฏิบติั
หน้าท่ีการพยาบาลต่อบคุคล ครอบครวั และชมุชน โดยการกระท า 
ต่อไปน้ี 

๑.การสอน การแนะน า การให้ค าปรึกษาและการแก้ปัญหา
เก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  

๒.การกระท าต่อร่างกายและจิตใจของบคุคล รวมทัง้การจดั
สภาพแวดล้อม เพื่อการแก้ปัญหา ความเจบ็ป่วย การบรรเทา
อาการของโรค การลกุลามของโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ  

 



นิยาม   ความหมาย ต่อ 

๓.การกระท า ตามวิธีท่ีก าหนดไว้ในการรกัษา
โรคเบือ้งต้น และการให้ภมิูคุ้มกนัโรค 

๔.ช่วยเหลือแพทย ์กระท าการรกัษาโรค ทัง้น้ีโดย
อาศยหัลกัวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาล
ในการประเมินสภาพ การวินิจฉัย ปัญหา การ
วางแผน การปฏิบติั และการประเมินผล 

 



นิยาม   ความหมาย 
“ การประกอบวิชาชีพการผดงุครรภ”์ (๔) หมายความว่า 
การปฏิบติัหน้าท่ีการผดงุครรภต่์อ หญิงมีครรภ ์หญิงหลงั
คลอด ทารกแรกเกิดและครอบครวั โดยการกระท า ต่อไปน้ี 

๑.การสอน การแนะน า การให้ค า ปรึกษาและการแก้ปัญหา
เก่ียวกบั สขุภาพอนามยั  

๒.การกระท า ต่อรา่งกายและจิตใจของหญิงมีครรภ ์หญิง
หลงัคลอดและทารกแรกเกิด เพ่ือป้องกนัความผิดปกติใน
ระยะตัง้ครรภร์ะยะคลอด และระยะหลงัคลอด  



นิยาม   ความหมาย ต่อ 
๓.การตรวจ การท าคลอด และการวางแผน
ครอบครวั  
๔.รวมทัง้การช่วยเหลือแพทย ์กระท าการรกัษา
โรค ทัง้น้ีโดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ
การผดงุครรภ ์ การผดงุครรภใ์นการประเมิน
สภาพ การวินิจฉัย ปัญหา การวางแผน การ
ปฏิบติั และการประเมินผล 

 



นิยาม   ความหมาย 
“ ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ” 
หมายความว่า บคุคลซ่ึงได้ขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนุญาตเป็น   ผูป้ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาลจากสภาการพยาบาล  

 
 
 



นิยาม   ความหมาย  
“ ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดงุครรภ ์” 
หมายความว่า บคุคลซ่ึงได้ขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการผดงุ
ครรภจ์ากสภาการพยาบาล  
 
 
 

 



นิยาม   ความหมาย 

“ ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ        
ผดงุครรภ”์ หมายความว่า บคุคลซ่ึงได้ขึน้
ทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภจ์ากสภาการ
พยาบาล 



 
 
 
 
 

ข้อบงัคบัวา่ด้วยข้อจ ากดัและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564 

  

หมวดท่ี ๒ การประกอบวิชาชีพ 

ส่วนท่ี๑ การพยาบาล 

ส่วนท่ี ๒ การท าหตัการ 

ส่วนท่ี ๓ การรกัษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมิูคุ้มกนั
โรค 

 
 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 
๕.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง กระท าการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาล  
  5.1.การกระท าต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล การตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ
การบาดเจ็บ การควบคุมการแพร่กระจายโรค การปฐมพยาบาล 
การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งรายทั่วไป รายที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤต  
 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 
๕๒. การสอน การแนะน า การให้ค าปรึกษา  
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง และการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการดูแลตนเองของ
ประชาชน  
 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 

๕.๓ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน การควบคุม และ 
การแก้ปัญหาความเจ็บป่วย  
 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 
๕.๔การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาล
และ/หรือแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพ      
เวชกรรม การใช้เครื่องมือพิเศษ การติดตามผล 
รวมทั้งการประสานทมีสุขภาพในการจัดบริการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลที่สภาการพยาบาล
ประกาศก าหนด  
 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 
๕.๕ การให้การพยาบาลที่บ้านและการส่งเสริม
ความสามารถของบุคคล ครอบครัว  
และชุมชน เพื่อใช้ชีวิตอย่างปกติสุขหรือสามารถ
จัดการวิถีชีวิตให้อยู่กับความเจ็บป่วยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพ  
 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 
๖.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จะให้ยาผู้รับบริการได้เฉพาะทีผู่้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ซึ่งเป็นผูบ้ าบดัโรคได้ระบไุว้ในแผนการรักษา หรือเมื่อเป็นการรักษา
โรคเบื้องต้น หรือการปฐมพยาบาล ทั้งนี้ การให้ยาผู้รบับริการดังกล่าว ให้อยู่
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
  ๖.๑ ห้ามให้ยา หรือสารละลายในช่องรอบเยื่อบุไขสนัหลงั หรือช่องไขสัน
หลัง หรือสายสวนทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง (Peripherally Inserted 
Central Catheter) และช่องทางอื่นตามทีส่ภาการพยาบาลประกาศก าหนด  
  ๖.๒ ห้ามให้ยา หรือสารละลาย หรือสารทีเ่กีย่วข้องกับรังสีวินิจฉัย และยา
อื่น ตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด  
 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 
      ๗.ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้สอง ผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ชัน้สอง ให้กระท า
การพยาบาลท่ีไม่ยุ่งยากซบัซ้อนตามแผนการพยาบาล 

ในกรณีท่ีเป็นปัญหายุ่งยาก ซบัซ้อน หรอืเป็นการเจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน หรอืวิกฤต จะท าการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ได้ จะต้องกระท ารว่มกบัผูป้ระกอบวิชาชีพชัน้หน่ึง  หรอื     
ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ ์ชัน้หน่ึง 



ส่วนที่ 1 การพยาบาล 

      ๘.ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้สอง ผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ชัน้
สอง จะให้ยาผูป่้วยได้เฉพาะท่ีแพทยซ่ึ์งเป็นผูบ้  าบดั
โรคได้ระบไุว้ในแผนการรกัษาพยาบาลหรือเมื่อเป็น
การปฐมพยาบาล 
      ทัง้น้ี  การให้ยาผูป่้วยดงักล่าวห้ามมิให้ยาหรือ
สารละลายทางหลอดเลือดทางช่องรอบเย่ือบไุขสนั
หลงัหรือช่องไขสนัหลงั 



ส่วนที่ 2 การท าหัตถการ 
๙.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง กระท าการพยาบาลโดยการ
ท าหัตถการตามขอบเขตที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๙.1 การท าแผล การตกแต่งบาดแผล การเย็บแผลขนาดลึกไม่
เกินชั้นเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง (subcutaneous tissue) และไม่
อยู่ในต าแหน่งซึ่งเป็นอันตรายต่ออวัยวะส าคัญของร่างกายโดยใช้
ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ หรือการตัดไหมในต าแหน่งที่ไม่เป็น
อันตราย การดูแลรักษาบาดแผลไหม้ แผลน้ าร้อนลวก หรือ
สารเคมี ไม่เกินระดับ ๒ ของแผลไหม้  
 
 



ส่วนที่ 2 การท าหัตถการ 
๙.๒ การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอม การผ่าฝี การผ่าตัด
ตาปลา การเลาะก้อนใต้ผิวหนังในบริเวณที่อยู่ใน     
ต าแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะทีส่ าคัญของ
ร่างกาย โดยใช้ยาระงับความรู้สึกทางผิวหนงัหรือฉีด
ยาชาเฉพาะที่ ในการเอาส่ิงแปลกปลอมออกจาก
อวัยวะ  
 



ส่วนที่ 2 การท าหัตถการ 
9.3 การถอดเล็บ การจี้หูดหรือจี้ตาปลา โดยใช้ยาระงับ
ความรู้สึกทางผิวหนังหรือฉีดยาชาเฉพาะที่  
๙.๔ การให้ออกซิเจน  
9.5 การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า ในผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต 
ภาวะสูญเสียสมดุล 
ของสารน้ าในร่างกาย ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะช็อค การปฐม
พยาบาล หรือตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 



ส่วนที่ 2 การท าหัตถการ 
๙.๖ การให้ยา ทางปาก ทางผิวหนัง ทางหลอดเลือดด า หรือ
ช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด 
๙.๗ การให้เลือด (Blood Transfusion) ตามแผนการรักษาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
๙.๘ การเปิดทางเดินหายใจให้โล่งด้วยการดูดเสมหะ การเคาะ
ปอด 
 
 



ส่วนที่ 2 การท าหัตถการ 
๙.๙ การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio pulmonary 
resuscitation) เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของผู้ป่วย  
๙.๑๐ การเช็ดตา ล้างตา (Eye irrigation) หยอดตา ป้าย
ตา ปิดตา หรือการล้างจมูก  
 
 



ส่วนที่ 2 การท าหัตถการ 
๙.๑๑ การสอดใส่สายยางลงไปในกระเพาะอาหาร 
(Nasogastric tube) เพื่อให้อาหาร ให้ยา หรือล้าง
กระเพาะอาหารในรายที่กินสารพิษ หรือตามแผนการ
รักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

๙.๑๒ การสวนปัสสาวะ หรือการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ 
ในรายที่ไม่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ  
๙.๑๓ การสวนทางทวารหนัก ในรายที่ไม่มีข้อบ่งชี้
อันตราย 
 



ส่วนที่ 2 การท าหัตถการ 
๙.๑๔ การดาม หรือการใส่เฝือก ชั่วคราว 
๙.๑๕ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  
๙.๑๖ การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดด าส่วนปลาย
หรือปลายนิ้ว หรือสารคัดหลั่ง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ตามข้อบังคับหรือประกาศที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด 
๙.๑๗ หัตถการอื่น ๆตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด 



ส่วนที่๓ การรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมูคุ้ิมกันโรค 

ข้อ ๑๐ ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้หน่ึง   ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ ์ชัน้หน่ึง  ให้กระท าการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก าหนด
ในการรกัษาโรคเบือ้งต้น ดงัต่อไปน้ี 

๑๐.๑ ไข้ตัวร้อน  
๑๐.๒ ไข้และมีผื่นหรือจุด  
๑๐.๓ ไข้จับสั่น  
๑๐.๔ ไอ  
๑๐.๕ ปวดศีรษะ  
 



ส่วนที่๓ การรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมูคุ้ิมกันโรค 

๑๐.๖ ปวดเมื่อย  
๑๐.๗ ปวดหลัง 
๑๐.๘ ปวดเอว 
๑๐.๙ ปวดท้อง  
๑๐.๑๐ ท้องผูก  
๑๐.๑๑ ท้องเดิน  
 



ส่วนที่๓ การรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมูคุ้ิมกันโรค 

๑๐.๑๒ คลื่นไส้อาเจียน  
๑๐.๑๓ การอักเสบต่าง ๆ  
๑๐.๑๔ โลหิตจาง  
๑๐.๑๕ ดีซ่าน  
๑๐.๑๖ โรคขาดสารอาหาร  
๑๐.๑๗ อาหารเป็นพิษ  
 



ส่วนที่๓ การรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมูคุ้ิมกันโรค 

๑๐.๑๘ โรคพยาธิล าไส้  
๑๐.๑๙ โรคบิด  
๑๐.๒๐ โรคไข้หวัด  
๑๐.๒๑ โรคหัด  
๑๐.๒๒ โรคสุกใส  
๑๐.๒๓ โรคคางทูม  
๑๐.๒๔ โรคไอกรน  
 



ส่วนที่๓ การรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมูคุ้ิมกันโรค 

๑๐.๒๕ โรคผิวหนังเหน็บชา  
๑๐.๒๖ ปวดฟัน  
๑๐.๒๗ เหงือกอักเสบ  
๑๐.๒๘ เจ็บตา  
๑๐.๒๙ เจ็บหู  
 



ส่วนที่๓ การรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมูคุ้ิมกันโรค 

๑๐.๓๐ โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
๑๐.๓๑ ภาวะแท้งคุกคามหรือหลังแท้งแล้ว 
๑๐.๓๒ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคคลทั่วไป หญิงมี
ครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกและเด็ก 
๑๐.๓๓ ความเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาล
ประกาศก าหนด  
 



ละเมิด 
มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท า
ต่อบคุคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึง
แก่ชีวิตกดี็ แก่ร่างกายกดี็ อนามยักดี็ เสรีภาพก็
ดี ทรพัยสิ์นหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดกดี็ ท่าน
ว่าผูนั้น้ท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการนัน้ 
 
 



ละเมิด 
มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกนัรบัผิดกบั
ลกูจ้างในผลแห่งละเมิด ซ่ึงลกูจ้างได้กระท าไปใน
ทางการท่ีจ้างนัน้ 

มาตรา ๔๒๗ บทบญัญติัในมาตราทัง้สองก่อน
นัน้ ท่านให้ใช้บงัคบัแก่ตวัการและตวัแทนด้วย
โดยอนุโลม 

 



ความหมาย  จงใจ 

เป็นการกระท ารู้สึกตวั 
และรู้ส านึกถึงผลเสียหาย 
หรือผลร้ายนัน้ 



ความหมายประมาทเลินเล่อ 
ประมาทเลินเล่อ  การกระท าผิดมิใช่เจตนา  

แต่กระท าโดยประมาท ปราศจากความ
ระมดัระวงัซ่ึงบคุคลในในภาวะซ่ึงบคุคลในภาวะ
เช่นนัน้จกัต้องมีตามวิสยัและพฤติการณ์และ
ผูก้ระท าอาจใช้ความระมดัระวงัเช่นว่านัน้แต่หา
ได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 



ตัวอย่างที่ ๑ การจงใจ 
 

นาย ก เป็นผูป่้วยหนัก ไม่รูสึ้กตวั ได้รบัการเจาะคอ และใส่
เครือ่งช่วยหายใจมีเสมหะอดุตัน้ทางเดินหายใจ นางข เป็น
พยาบาลเวรซ่ึงดแูลไม่ยอมดดูเสมหะ ให้เพราะโกรธท่ีนายก 
เคยขโมยรถจกัรยานยนตข์องนาง ข ท่ีจอดไว้ในโรงพยาบาล 
การกระท าของนาง ข เป็นการกระท าท่ีจงใจงดเว้นการดดู
เสมหะ โดยรูถ้ึงผลเสียหายท่ีจะเกิดขึน้เม่ือนายก หายใจไม่ได้
จนนายก ถึงแก่ความตาย นางข. ผิดฐานท าให้ผูอ่ื้นถึงแก่
ความตาย โดยเจตนา งดเว้นตามประมวลอาญา และเป็นการ
จงใจการกระท าละเมิดทางแพ่ง  



ตัวอย่างที่ ๒  ประมาทเลินเล่อ  
 พยาบาลประจ าตกึอายุรกรรม เตรียมฉีดยาผู้ป่วยตาม

แผนการรักษาของแพทย์ ซ่ึงให้ 50% glucose 20 cc เข้าทาง
เส้นโลหิตให้ผสม KCL 20 cc ในน า้เกลอื1000 cc ทีก่ าลงัให้
ผู้ป่วยอยู่ พยาบาลเลนิเล่อได้หยบิเอา syring  ทีเ่ป็นยา KCL 
20 cc  ฉีดเข้าเส้นเลอืดผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและ
เสียชีวติ ผดิ ประมวลอาญาและเป็นละเมดิทางแพ่ง  
ตามปพพ.มาตรา ๔๒๐ 



 
ตัวอย่างที่ ๓  ประมาทเลินเล่อ  

 
พยาบาลประจ าตึกตา  ประมาทเลินเล่อ ได้หยิบยาผิด  

หยอดตาผูป่้วยท าให้ผูป่้วยตาบอด 

พยาบาลต้องมีวิสยัท่ีจะต้องระมดัระวงัในการหยิบยา 

และรู้ฤทธ์ิของยาอนัตราย การหยิบยาผิด  

 จึงถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อ ซ่ึงมีความผิดตาม   

ปพพ.มาตรา ๔๒๐ และปอ.มาตรา๓๐๐ 
 



ตัวอย่างที่ ๔ การกระท าโดยประมาท  
 

พยาบาลได้ฉีดยาตามแผนการรกัษาของแพทยเ์ข้าทางเส้น
โลหิตของผูป่้วย  ขณะท่ีฉีดยาผูป่้วยบอกว่าปวดมากให้
พยาบาลหยดุฉีดและถอดเขม็ออก เพราะทนปวดต่อไปไม่
ไหว แต่พยาบาลไม่ยอมหยดุฉีด  บอกให้ผูป่้วยอดทน หลงั
ฉีดยามีอาการปวด และบวมเขียวคล า้ มีจ า้ด าๆ ท่ีข้อมือ 



ตัวอย่างที่ ๔ การกระท าโดยประมาท ต่อ 
บริเวณท่ีฉีดยา มีอาการเซลลอ์กัเสบท่ีน้ิวมือ แพทย์
ต้องตดัน้ิวหวัแม่มือของผูป่้วยก่อนท่ีการอกัเสบจะ
ลกุลามต่อไป ผูป่้วยย่ืนฟ้องต่อศาลทัง้อาญา และทาง
แพ่ง เป็นการกระท าโดยประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๓๐+มาตรา๒๙๗ และฟ้อง
ทางแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนฐานกระท าละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ๔๒๐ 



พรบความรับผิดทางละเมดิ ของเจ้าหน้าทพี.ศ.๒๕๓๙ 

๑.กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อบคุคลภายนอก 
ละเมิดกบัผูบ้ริการ 
๒.หน่วยงานของรัฐต้องรับผดิต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมดิ
ทีเ่จ้าหน้าทีข่องตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที ่ 
ในกรณนีีผู้้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดงักล่าวได้
โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ม่ได้ 

 
 



พรบความรับผิดทางละเมดิ ของเจ้าหน้าทพี.ศ.๒๕๓๙  ต่อ 

๓.ถ้าเจ้าหน้าทีป่ระมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง
กต็าม ให้หน่วยงานรับผดิต่อบุคลภายนอกไปก่อน 
      ให้หน่วยงานของรฐัมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผูท้ า
ละเมิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงาน
ของรฐัได้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระท าการนัน้ไปด้วยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
 

 



 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ละเมิดประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง  

 
 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรฐัต้องรบัผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผูเ้สียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงานของรฐัมี
สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผูท้ าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ดงักล่าวแก่หน่วยงานของรฐัได้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระท าการนัน้
ไปด้วยความจงใจหรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง  
 

 สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีได้
เพียงใดให้ค านึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท าและ
ความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑโ์ดยมิต้องให้ใช้เตม็
จ านวน ของความเสียหายกไ็ด้  
 
 



ตัวอย่าง การท าละเมิด 
 เกิดจากการรกัษาพยาบาล ไม่ถกูวิธี หรือ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือไม่ได้รบัความยินยอม 
จนเกิดความเสียหาย เช่น 

๑.คนไข้แพ้ยา 

๒.จ่ายยาให้คนไข้ผิด 

๓.ให้เลือดคนไข้ผิดกรุป๊ 

๔.น ้าร้อนลวกเดก็ 



หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยการกระท าละเมิด 
1. การกระท าของผูป้ระกอบวิชาชีพต่อผูร้บับริการ 
โดยไม่ได้รบัความยินยอมจากผูร้บับริการ ถือว่า        
ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่มีสิทธิท่ีจะกระท าเช่นนัน้ เป็น
การกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

2. ประมาทเลินเล่อ ในการประกอบวิชาชีพนอกจาก
จะเป็นการกระท าโดยปราศจากความระมดัระวงัแล้ว 
ยงัรวมถึงการกระท าโดยขาดความรู้ ความช านาญท่ี
ควรจะมีส าหรบัการกระท านัน้ 



หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยการกระท าละเมิด  ต่อ 

3.มีความเสียหายเกิดขึน้แก่ผูป่้วย  

4.ความเสียหายเดิดขึน้เป็นผลจากากรกระท า
ละเมิด ซ่ึงรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการละ
เว้นท่ีต้องกระท าด้วย 

 



ความรับผิดในการละเมดิของพยาบาล 
1.กรณีท างานในโรงพยาบาลของรฐั   
การกระท าผิด ตาม ปพพ. ๔๒๐    
ถ้าในการปฏิบติัหน้าท่ี ความรบัผิดทางละเมิด ของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  

2.กรณีท างานในโรงพยาบาลเอกชน  
ตนเอง รบัผิด ปพพ. มาตรา ๔๒๐   
ผูป้ระกอบกิจการโรงพยาบาล รบัผิดในฐานะนายจ้าง 
ปพพ มาตรา๔๒๕ 

 



ความรับผิดในการละเมิดของพยาบาล 
กรณีรบัจ้างเฝ้าไข้โดยตรงกบัผูป่้วย รบัผิด ปพพ. มาตรา 
๔๒๐ และตามสญัญา 

กรณีเปิดคลินิกพยาบาล รบัผิด ปพพ. มาตรา ๔๒๐ 
มาตรา ๔๒๕ มาตรา ๔๒๗ 

กรณีเกิดจากเครือ่งมือแพทย ์เครือ่งช่วยหายใจ โคมไฟ
อบแผลฝีเยบ็  เตียงนอนท่ีใช้ไฟฟ้า ถือว่าอยู่ใน
ครอบครองของผูป้ระกอบวิชาชีพ รบัผิด ปพพ. มาตรา 
๔๒๗ วรรค  ๒ 



การฟ้องร้องด้านกฏหมายแพ่ง 
ภาระพิสจูน์กฤหมายแพ่ง 

พยาบาลต้องมีหน้าท่ีน าสืบว่าไม่ได้จงใจ  หรือ
ประมาทเลินเล่อ   เพราะเป็นเหตสุดุวิสยัหรือ
ความผิดของผูป่้วยเอง 
 

 



สิทธิผู้บริโภค 
พระราชพระราชบญัติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2522ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔  
ได้บญัติัสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีจะได้รบัความ
คุ้มครอง  5 ประการ ดงัน้ี 



สิทธิผู้บริโภค ๕  ประการ 
 สิทธิผูบ้ริโภค ๕  ประการ 

๑.สิทธิท่ีจะได้รบัข่าวสารรวมทัง้ค าพรรณาคณุภาพท่ี
ถกูต้องและเพียงพอเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ 
๒.สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกห าสินค้าหรือบริการ 
๓.สิทธิท่ีจะได้รบัความปลอดภยัจากการใช้สินค้าหรือ
บริการ 
(๓ ทวิ) สิทธิท่ีจะได้รบัความเป็นธรรมในการท าสญัญา 
๔.สิทธิท่ีจะได้รบัการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 



สาระส าคัญของพระราชบัญญัตวิธีิพจิารณาคดีผู้บริโภค 

๓.๑ บทนิยามท่ีส าคญั “คดีผูบ้ริโภค” หมายความว่า 
(๑) คดีแพ่งระหว่างผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ านาจฟ้องคดี
แทนผูบ้ริโภค ตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
กบัผูป้ระกอบธรุกิจซ่ึงพิพาทกนัเก่ียวกบัสิทธิ หรือ
หน้าท่ีตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจากการบริโภคสินค้า
หรือบริการ  



สาระส าคัญของพระราชบัญญัตวิธีิพจิารณาคดีผู้บริโภค 

(๒) คดีแพ่งตามกฎหมายเก่ียวกบัความรบัผิดต่อ
(๓) ความเสียหาย ท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยัคดีแพ่งท่ีเก่ียวพนักนักบัคดีตาม (๑) 
หรือ (๒) 

 



สาระส าคัญของพระราชบัญญัตวิธีิพจิารณาคดีผู้บริโภค 
(๔) คดีแพ่งท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้ใช้วิธีพิจารณาตาม
พระราชบญัญติัน้ี “ผูบ้ริโภค” หมายความว่าผูบ้ริโภค
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผูบ้ริโภค และให้
หมายความรวมถึงผูเ้สียหายตามกฎหมายเก่ียวกบั
ความรบัผิดต่อ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยัด้วย  



สาระส าคัญของพระราชบญัญติัวธีิพจิารณาคดผู้ีบริโภค 

“ผูป้ระกอบธรุกิจ” หมายความว่าผูป้ระกอบ
ธรุกิจตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผูบ้ริโภค
และให้หมายความรวมถึงผูป้ระกอบการตาม
กฎหมายเก่ียวกบั ความรบัผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยัด้วย (มาตรา ๓) 

 



ตัวอย่างคดีผู้บริโภค 
๑.คดีท่ีคู่ความฝ่ายหน่ึงเป็นคณะกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคหรือสมาคมท่ีคณะกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภครบัรอง 

๒. คดีท่ีผูบ้ริโภคเป็นโจทกฟ้์องเอง  

มลูคดีส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองผิดสญัญาและบาง
กรณีอาจเป็นเร่ืองละเมิด เช่น คดีเก่ียว กบัการ 
ให้บริการสาธารณสขุ 



ตัวอย่างคดีผู้บริโภค 
๓. คดีท่ีผูป้ระกอบธรุกิจฟ้องบงัคบัให้ผูบ้ริโภคท่ีเป็น
ลกูค้าช าระหน้ีตามสญัญา  

๔.คดีท่ีผูป้ระกอบธรุกิจซ่ึงเป็นผูร้บัประกนัภยัพิพาท
กบัผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้บั ประโยชนเก่ียวกบัสญัญา
ประกนัภยัถือว่าเป็นคดีผูบ้ริโภค 

 



อายุความ 

ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดขึน้ต่อชีวิต ร่างกาย 
สขุภาพ หรืออนามยั โดยผลของสารท่ีสะสมอยู่ใน
ร่างกายของผบูริโภคหรือเป็นกรณีท่ีต้องใช้เวลาใน
การแสดงอาการผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทน
ผูบ้ริโภคต้องใชสิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วนัท่ี
รู้ถึงความ เสียหายและรู้ตวัผูป้ระกอบธรุกิจท่ีต้องรบั
ผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงความเสียหาย 



ประมวลกฎอาญามาตรา ๕๙ วรรคท้าย  
 

กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผดิมิใช่โดย
เจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวงัซ่ึง
บุคคลในภาวะเช่นน้ันจกัต้องมตีามวสัิยและ
พฤตกิารณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมดัระวงั
เช่นว่าน้ันได้ แต่หาได้ใช้ให้เพยีงพอไม่ 



ประมวลกฎอาญามาตรา ๗๐  
ผูใ้ดกระท าตามค าสัง่ของเจ้าพนักงาน แม้ค าสัง่นัน้จะ
มิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าผูก้ระท ามีหน้าท่ีหรือเช่ือโดย
สจุริตว่ามีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามผูนั้น้ไม่ต้องรบัโทษ 
เว้นแต่จะรู้ว่าค าสัง่นัน้เป็นค าสัง่ซ่ึงมิชอบด้วย
กฎหมาย 
 



ประมวลกฎอาญามาตรา ๘๔  
มาตรา 84 ผูใ้ดก่อให้ผูอ่ื้นกระท าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บงัคบั ขู่เขญ็ จ้าง วาน
หรือยยุงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ผูนั้น้เป็นผูใ้ช้ให้กระท าความผิด 
        ถ้าความผิดมิได้กระท าลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผูถ้กูใช้ไม่ยอมกระท า ยงัไม่ได้
กระท า หรือเหตอ่ืุนใด ผูใ้ช้ต้องระวางโทษเพียงหน่ึงในสามของโทษท่ีก าหนดไว้
ส าหรบัความผิดนัน้ 
        ถ้าผูถ้กูใช้ได้กระท าความผิดนัน้ ผูใ้ช้ต้องรบัโทษเสมือนเป็นตวัการ และถ้าผู้
ถกูใช้เป็นบคุคลอายไุม่เกินสิบแปดปี ผูพิ้การ ผูทุ้พพลภาพ ลกูจ้างหรือผูท่ี้อยูใ่ต้
บงัคบับญัชาของผูใ้ช้ ผูท่ี้มีฐานะยากจน หรือผูต้้องพ่ึงพาผูใ้ช้เพราะเหตปุ่วยเจบ็
หรือไม่ว่าทางใด ให้เพ่ิมโทษท่ีจะลงแก่ผูใ้ช้ก่ึงหน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรบั     
ผูนั้น้ 

 



การพจิารณาฟ้องร้องพยาบาลคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 

ท าการดแูลผูป่้วย  

ช่วยเหลือผูป่้วย 

ช่วยเหลือแพทยใ์นการรกัษาผูป่้วยหรือท า
คลอด 
 



กรณี  แพทย์ใช้ให้พยาบาลท าเวชกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

แพทยผิ์ดฐานเป็นผูใ้ช้ให้ฆ่าอ่ืนตายโดยไม่เจตนา 
หรือฐานเป็นผูใ้ช้ให้ท าร้ายผูอ่ื้นเป็นเหตใุห้ได้รบั
อนัตรายสาหสัหรือได้รบัอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 

ส่วนพยาบาลมีความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นตายโดยไม่
เจตนา 

หรือท าร้ายผูอ่ื้นเป็นเหตใุห้ได้รบัอนัตรายสาหสัหรือ
ได้รบัอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 
 



การพจิารณาฟ้องร้องพยาบาลคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 
ความเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญแห่งสภาพยาบาล 
สภาพยาบาลได้ก าหนดมาตรฐานส าหรบั  การดแูล 
การช่วยเหลือผูป่้วย  การช่วยเหลือแพทยใ์นการ
รกัษาผูป่้วยหรือท าคลอด  ตามข้อจ ากดัและเงื่อนไข
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

พยาบาลได้ท าตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
ของสภาพยาบาล หรือไม่ อย่างไร 
 



การประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างมืออาชีพ 

พยาบาลต้องมีความรูค้วามเข้าใจ  พ.ร.บ.การพยาบาล 
ประกาศสภาพยาบาล   ข้อบงัคบัสภาพยาบาล    ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข 

ปฏิบติัในการการดแูล การช่วยเหลือผูป่้วย  การช่วยเหลือ
แพทยใ์นการรกัษาผูป่้วยหรอืท าคลอด ตามข้อบงัคบัสภา
พยาบาลก าหนด  



การประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างมืออาชีพ 

พยาบาลต้องไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ   
กรณีปฏิบติังานในโรงพยาบาล ต้องมีเอกสารใน
การพิสจูน์ตนเอง  และพยานท่ีส าคญั ได้แก่ 

   บนัทึกการพยาบาลและรายงานการพยาบาล            
ท่ีถกูต้องเป็นจริงและมีความต่อเน่ือง 
ถ้าปฎิบติังานในคลินิกเอกชน และเป็นผูด้ าเนินการ
สถานพยาบาล ต้องมีการบนัทึกเวชระเบียน 



ขอบคุณ 
 

 

 


