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    การปฏิบัติภารกิจของสภาการพยาบาลตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  พ .ศ.2528 มาตรา 7(7)  คือ                 
ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่
สมาชิก 
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การผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก 

              สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลไม่ ว่าจะ
ปฏิบัติการพยาบาลอยู่  ณ ที่ใดภายใต้การสังกัดขององค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระอื่นใดก็ตาม มีสิทธิที่จะ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้จากสภาการพยาบาลได้
โดยตรง สภาการพยาบาลจะพิจารณาและด าเนินการให้
ความเป็นธรรมตามขอบเขตของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและ
ตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล 
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มาตรา 7 (3)  ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรตขิองสมาชิก             

มาตรา 7 (4) ช่วยเหลือ แนะน าให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อน าไป
เผยแพร่แก่ประชาชนและองค์กรอื่น ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการ
พยาบาล การผดุงครรภ์  

มาตรา 7 (6)  เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศ
ไทย 
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การส่งเสริมสวัสดกิารให้แก่สมาชิก 
 

           สภาการพยาบาลได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการผดุง
ความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาลเพื่อด าเนินการ
ตามมาตรา 7 (3) (4) (6) และ(7) โดยให้การดแูลสมาชิกที่
ร้องเรียนจนกว่าสิน้สุดของเร่ืองที่ร้องเรียน หรือสมาชิกขอ
ยุตเิร่ือง 
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หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี ้
1. พจิารณาและเสนอความเหน็ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับความ
เป็นธรรมอันเน่ืองมาจากการประกอบวชิาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการผดุงความเป็นธรรม
แก่สมาชิก 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นธรรมใน
หน่วยงานและวิชาชีพ 
4. ด าเนินการอื่นเกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย 
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การร้องเรียนขอความเป็นธรรมของสมาชิกสามารถ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ตามสิทธิที่มี เช่น 
1. สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล ประกอบวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆที่หลากหลาย 
1.1 ภาครัฐ ร้องเรียนตามระบบราชการของหน่วยงานและ
ข้อก าหนดจริยธรรมตามมาตรฐาน 
บริการของหน่วยงานที่รับรองและพระราชบัญญัตริะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่การแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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1.2ภาคเอกชน ร้องเรียนตามระบบของหน่วยงาน และ
กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน 

2. การปกป้องช่ือเสียงเกียรตยิศ เม่ือถูกกระท าให้เสียหาย 
การถูกคุกคามกักขังหน่วงเหน่ียว ข่มขืนจติใจ 
ก็สามารถฟ้องร้องพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็น
คดีอาญา 
3.การร้องเรียนสภาวชิาชีพของคู่กรณี กต้็องพจิารณาตาม
กฎหมายของสภาวชิาชีพนัน้ๆ 
4. การร้องเรียนสภาการพยาบาล หากคู่กรณีเป็นสมาชิก
สภาการพยาบาล 
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5. การร้องเรียนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
    และส านักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
6. การร้องเรียนส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
    กฎหมายแก่ประชาชน (สคช) ที่ส านักงานอัยการประจ า 
    จังหวัดและส่วนกลาง ส านักอัยการสูงสุด 
7. ศูนย์ด ารงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ฯลฯ 
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การเขียนหนังสือร้องเรียน ฯลฯ มีแนวทางปฏบิัตพิอสังเขป 
          1. สมาชิกต้องศึกษากฎหมาย ของหน่วยงานที่ร้องเรียนเป็นส าคัญ
ประเดน็ของเร่ืองที่ร้องเรียนนัน้  
จะตรงกับข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าว มาตราใด หรือข้อใด 
          2. มีรายละเอียดของเหตุการณ์ ระบุวัน เวลา สถานที่เกดิเหตุมีบุคคล
ที่อยู่ในเหตุการณ์ใครบ้าง มีการบันทกึเหตุการณ์ที่เกดิการแสดงพฤตกิรรม
ของบุคคลในเหตุการณ์ ที่เป็นค าพูด กริิยาท่าทางและการกระท าต่างๆ ที่
สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
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      3. ระบุความเสียหายของผู้ร้องเรียน (ตามกฎหมายที่
ศึกษาในข้อ.1) 
      4. การพจิารณาความผิดและโทษ จะเป็นไปตาม
กฎหมายแต่ละฉบับ (ในข้อ1) 
      5. การเขียนหนังสือร้องเรียน จงึไม่สามารถใช้หนังสือ
ฉบับเดียวกันส่งถงึทุกหน่วยงานได้ 
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สาเหตุส าคัญที่ท าให้พยาบาลถูกร้องเรียน     
1. จากผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่มีเหตุจาก 

 1.1 พฤตกิรรมโดยตรงของพยาบาล เร่ืองการส่ือสาร ทัง้โดย 
วาจาและกิริยาท่าทาง ที่อาจมองได้ว่าไม่เคารพในความ  

เป็นมนุษย์ ไม่เป็นพยาบาลตามที่สังคมคาดหวังคือ สุภาพ นุ่มนวล รับ
ฟัง  ความเหน็ของผู้ใช้บริการ 
 

       1.2 มีการกระท าที่อาจมองได้ว่ามีการตัดสินใจ และด าเนินการที่
ไม่เป็นธรรมจากการที่ไม่สามารถให้ข้อเชงิประจักษ์และเหตุผลที่
กระจ่างชัดเจน จนยอมรับได้ 
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2.จากผู้บงัคับบญัชา 
 

2.1 ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น (ในกลุม่ของวิชาชีพ) จะเป็น
กรณีเก่ียวกบัการใช้อ านาจการบริหารงานท่ีไมเ่ป็นไปตาม
หลกัการของธรรมาภิบาลการพิจารณาท่ีมีผลตอ่การ
เลื่อนต าแหน่งหรือความก้าวหน้าตามบนัไดอาชีพ และ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของสมาชิก 
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2.2 ผู้บงัคับบญัชาระดบัสูง 
 

จะเป็นผู้บงับญัชาที่ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่เป็นเจ้าของ
หน่วยงานหรือ ผู้บริหารที่อยู่เหนือองค์กรพยาบาลเร่ืองที่
ร้องเรียนจะเกี่ยวข้องกับเร่ือง การแต่งตัง้/การโยกย้ายหน้าที่
การงาน การตดัสินที่มีผลกระทบเสียหายต่อต่อช่ือเสียง 
เกียรตยิศ ของสมาชิก 
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3.ผู้ร่วมงานในการบริการสุขภาพให้ประชาชน 
 

สมาชิกพยาบาลที่ต้องท างานประสานกนัตอ่เน่ือง 24 ชัว่โมง
แล้วก็ยงัต้องมีการประสานงานกบั 
ผู้ ร่วมงานในสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอาจต้องเผชิญกบั
ผู้ ร่วมงานท่ีแสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ีใช้อ านาจท่ีไมถ่กูต้อง 
เช่น การข่มขืนจิตใจและกกัขงัหน่วงเหน่ียว การใช้ค าพดูท่ี       
ดถูกู เหยียดหยามสมาชิกพยาบาลหรือวิชาชีพการพยาบาล 
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 4. ผู้ร่วมงานที่เป็นผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 
   สมาชิกพยาบาลบางท่านค านึงถงึประโยชน์ของตน ของ
กลุ่มเฉพาะของตน ยิ่งกว่าประโยชน์ขององค์กร หรือวิชาชีพ
ของงาน เป็นเหตุใหญ่ของความแตกแยกขององค์กรตนเอง 
ในการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะขาดพลังใน
การขับเคล่ือนองค์กร การให้คุณค่าแก่ผู้ร่วมงานที่ท างานมา
นานและเกษียณอายุการท างานด้วยความม่ันคงในชีวติที่ดี
ในระดบัหน่ึง การปกป้องและผดุงเกียรตขิองสมาชิกเม่ือ
ได้รับการคุกคามหรือการปฏบิัตทิี่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
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 การด าเนินงานของสภาการพยาบาล  เม่ือได้รับเร่ือง     
ร้องเรียนจากสมาชิก 
1. จะแจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบวา่ได้รับเร่ือง 
2. สง่ให้ประธานอนกุรรมการผดงุความเป็นธรรมฯ พิจารณา
กลัน่กรอง เร่ือง หากเป็นเร่ืองร้องเรียนจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพฯจะสง่ให้เลขาธิการสภาการพยาบาล เพ่ือด าเนินการ
ตามระบบการร้องเรียนด้วยจริยธรรม 
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3. กรณีที่เป็นเร่ืองขอความเป็นธรรม ประธาน
อนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ จะตดิต่อ
ประสานงานขอทราบความชัดเจนให้ข้อมูล และ
มอบหมายในอนุกรรมการฯ ท่านใดท่านหน่ึงรับผิดชอบ
ในการประสานการตดิต่อกับผู้ร้องเรียน 
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4. การสร้างความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ในภาวะปกตกิจ็ะเชิญผู้
ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ความเหน็กับคณะอนุกรรมการ
ผดุงความเป็นธรรมฯหรือใช้วธีิสนทนากันในระบบทางไกล 
ทัง้นีก้ารมาสนทนาร่วมกันนัน้กเ็ป็นเร่ืองที่ปกปิด รู้เฉพาะผู้
ร้องเรียนผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารระดบัสูงของสภาการ
พยาบาลที่สมาชิกมีหนังสือร้องเรียนเท่านัน้ 
 

5. การยุตเิร่ือง จะเป็นไปตามที่สมาชิกผู้ร้องเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึ่งพอใจในระดบัที่เป็นไปได้ 
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 การหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาที่ให้เกดิการ
ร้องเรียน 
          สมาชิกพยาบาล ควรต้องตระหนกัถึงบทบาท
ส าคญัของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ตามความ
คาดหวงัของสงัคมและผู้ใช้บริการ คือ 
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1. ต้องมีความรู้และทกัษะในการท างานตามต าแหน่งหน้าท่ี
ท่ีต้องรับผิดชอบ ซึง่ความรู้ต้องมีความก้าวหน้าทนัสมยัตอ่
ปัจจบุนั 
2. มีแนวปฏิบตัิการพยาบาล ตามมาตรฐานของวิชาชีพฯ
และท่ีสภาการพยาบาลก าหนดประกาศใช้ 
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3. มีความรู้เร่ืองจริยธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
4. เป็นพยาบาลมืออาชีพที่พร้อมด้วยศาสตร์และศลิปะการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
5. มีความรักสามัคคีในหน่วยงานอย่างมีความเป็นเอกภาพ
และธ ารงรักษาช่ือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และเอกสิทธิของ
วชิาชีพ เป็นส าคัญ 


