
 

สภาการพยาบาล 

                     การผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
             การปฏิบัติภารกิจของสภาการพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 มาตรา 7(7) คือ ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
             การผดุงความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก 
              สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลไม่ว่าจะปฏิบัติการพยาบาลอยู่  ณ ที่ใดภายใต้การสังกัดของ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระอ่ืนใดก็ตาม มีสิทธิที่จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้จากสภาการ
พยาบาลได้โดยตรง สภาการพยาบาลจะพิจารณาและด าเนินการให้ความเป็นธรรมตามขอบเขตของกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องและตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล 
            มาตรา 7 (3)  ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก             
            มาตรา 7 (4) ช่วยเหลือ แนะน าให้ความรู้แก่สมาชิก เพ่ือน าไปเผยแพร่แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน 
                             ในเรือ่งที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์  
            มาตรา 7 (6)  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและ             
                              การผดุงครรภ์ในประเทศไทย 
           การส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
           สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล                  
เพ่ือด าเนินการตามมาตรา 7 (3) (4) (6) และ(7) โดยให้การดูแลสมาชิกที่ร้องเรียนจนกว่าสิ้นสุดของเรื่ อง           
ที่ร้องเรียน หรือสมาชิกขอยุติเรื่อง 
          หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้ 

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นธรรมในหน่วยงานและวิชาชีพ 
4. ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวข้องตามท่ีสภาการพยาบาลมอบหมาย 

          การร้องเรียนขอความเป็นธรรมของสมาชิกสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ตามสิทธิที่มี เช่น 
1. สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล ประกอบวิชาชีพในองค์กรต่างๆที่หลากหลาย 

1.1 ภาครัฐ ร้องเรียนตามระบบราชการของหน่วยงานและข้อก าหนดจริยธรรมตามมาตรฐาน 
บริการของหน่วยงานที่รับรองและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่การแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

1.2 ภาคเอกชน ร้องเรียนตามระบบของหน่วยงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

2. การปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศ เมื่อถูกกระท าให้เสียหาย การถูกคุกคามกักขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขืน 
 จิตใจ ก็สามารถฟ้องร้องพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นคดีอาญา 

3. การร้องเรียนสภาวิชาชีพของคู่กรณี ก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายของสภาวิชาชีพนั้นๆ 
4. การร้องเรียนสภาการพยาบาล หากคู่กรณีเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล  
5. การร้องเรียนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และส านักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
6. การร้องเรียนส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน (สคช) ที่ ส านักงาน

อัยการประจ า 
จังหวัดและส่วนกลาง ส านักอัยการสูงสุด 

7. ศูนย์ด ารงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ฯลฯ 



 
            การเขียนหนังสือร้องเรียน ฯลฯ มีแนวทางปฏิบัติพอสังเขป 
          1. สมาชิกต้องศึกษากฎหมาย ของหน่วยงานที่ร้องเรียนเป็นส าคัญประเด็นของเรื่องที่ร้องเรียนนั้น  
จะตรงกับข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าว มาตราใด หรือข้อใด 
          2. มีรายละเอียดของเหตุการณ์ ระบุวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุมีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ใครบ้าง มีการ
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในเหตุการณ์ ที่เป็นค าพูด กิริยาท่าทางและการกระท า
ต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
          3. ระบุความเสียหายของผู้ร้องเรียน (ตามกฎหมายที่ศึกษาในข้อ.1) 
          4. การพิจารณาความผิดและโทษ จะเป็นไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ (ในข้อ1) 
          5. การเขียนหนังสือร้องเรียน จึงไม่สามารถใช้หนังสือฉบับเดียวกันส่งถึงทุกหน่วยงานได้ 
          สาเหตุส าคัญท่ีท าให้พยาบาลถูกร้องเรียน     

1. จากผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่มีเหตุจาก 
1.1  พฤติกรรมโดยตรงของพยาบาล เรื่องการสื่อสาร ทั้งโดยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่อาจมองได้  

 ว่าไม่เคารพในความเป็นมนุษย์ ไม่เป็นพยาบาลตามท่ีสังคมคาดหวังคือ สุภาพ นุ่มนวล รับ  
 ฟัง  ความเห็นของผู้ใช้บริการ 

1.2  มีการกระท าที่อาจมองได้ว่ามีการตัดสินใจ และด าเนินการที่ไม่เป็นธรรมจากการที่ไม่
สามารถให้ข้อเชิงประจักษ์และเหตุผลที่กระจ่างชัดเจน จนยอมรับได้ 

2. จากผู้บังคับบัญชา 
2.1 ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ในกลุ่มของวิชาชีพ) จะเป็นกรณีเกี่ยวกับการใช้อ านาจการ

บริหารงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการของธรรมาภิบาลการพิจารณาที่มีผลต่อการเลื่อนต าแหน่ง
หรือความก้าวหน้าตามบันไดอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิก 

2.2 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
จะเป็นผู้บังบัญชาที่ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่เป็นเจ้าของหน่วยงานหรือ ผู้บริหารที่อยู่เหนือ
องค์กรพยาบาลเรื่องที่ร้องเรียนจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การแต่งตั้ง/การโยกย้ายหน้าที่การงาน 
การตัดสินที่มีผลกระทบเสียหายต่อต่อชื่อเสียง เกียรติยศ ของสมาชิก 

3. ผู้ร่วมงานในการบริการสุขภาพให้ประชาชน 
สมาชิกพยาบาลที่ต้องท างานประสานกันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงแล้วก็ยังต้องมีการประสานงานกับ 

ผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องอาจต้องเผชิญกับผู้ร่วมงานที่แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ใช้อ านาจที่ไม่
ถูกต้อง เช่น การข่มขืนจิตใจและกักขังหน่วงเหนี่ยว การใช้ค าพูดที่ดูถูก เหยียดหยามสมาชิกพยาบาลหรือ
วิชาชีพการพยาบาล 

4. ผู้ร่วมงานที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
สมาชิกพยาบาลบางท่านค านึงถึงประโยชน์ของตน ของกลุ่มเฉพาะของตน ยิ่งกว่าประโยชน์ของ
องค์กร หรือวิชาชีพของงาน เป็นเหตุใหญ่ของความแตกแยกขององค์กรตนเอง ในการพัฒนาให้มี
ความเจริญก้าวหน้า เพราะขาดพลังในการขับเคลื่อนองค์กร การให้คุณค่าแก่ผู้ร่วมงานที่ท างาน
มานานและเกษียณอายุการท างานด้วยความมั่นคงในชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง การปกป้องและผดุง
เกียรติของสมาชิกเม่ือได้รับการคุกคามหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 

          การด าเนินงานของสภาการพยาบาล เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิก 
1. จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าได้รับเรื่อง 
2. ส่งให้ประธานอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ พิจารณากลั่นกรอง เรื่อง หากเป็นเรื่อง

ร้องเรียนจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพฯจะส่งให้เลขาธิการสภาการพยาบาล เพ่ือ
ด าเนินการตามระบบการร้องเรียนด้วยจริยธรรม 



3. กรณีที่เป็นเรื่องขอความเป็นธรรม ประธานอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ จะติดต่อ
ประสานงานขอทราบความชัดเจนให้ข้อมูล และมอบหมายในอนุกรรมการฯ ท่านใดท่านหนึ่ง
รับผิดชอบในการประสานการติดต่อกับผู้ร้องเรียน 

4. การสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ในภาวะปกติก็จะเชิญผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็นกับคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯหรือใช้วิธีสนทนากันในระบบทางไกล 
ทั้งนี้การมาสนทนาร่วมกันนั้นก็เป็นเรื่องที่ปกปิด รู้เฉพาะผู้ร้องเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้บริหารระดับสูงของสภาการพยาบาลที่สมาชิกมีหนังสือร้องเรียนเท่านั้น 

5. การยุติเรื่อง จะเป็นไปตามที่สมาชิกผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพ่ึงพอใจในระดับที่
เป็นไปได้ 

          การหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาที่ให้เกิดการร้องเรียน 
               สมาชิกพยาบาล ควรต้องตระหนักถึงบทบาทส าคัญของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ตามความ
คาดหวังของสังคมและผู้ใช้บริการ คือ 

1. ต้องมีความรู้และทักษะในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งความรู้ต้องมี
ความก้าวหน้าทันสมัยต่อปัจจุบัน 

2. มีแนวปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานของวิชาชีพฯและที่สภาการพยาบาลก าหนด
ประกาศใช้ 

3. มีความรู้เรื่องจริยธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 

4. เป็นพยาบาลมืออาชีพที่พร้อมด้วยศาสตร์และศิลปะการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
5. มีความรักสามัคคีในหน่วยงานอย่างมีความเป็นเอกภาพและธ ารงรักษาชื่อเสียงที่เป็น

เอกลักษณ์และเอกสิทธิของวิชาชีพ เป็นส าคัญ 
 
       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

รศ.พรจันทร์  สุวรรณชาต 

9 กค.63 
 


