
การประกอบอาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ใน

สถานพยาบาลเอกชน

ดร.วิทย ์ มงคลวิสุทธิ ์
อ.ประนอมณฐัา  วิไลรตัน ์
ดร.ผ่องพกัตร ์  พิทยพนัธุ ์

คณะอนุกรรมการพิจารณาขอ้กฎหมายและผดงุความเป็นธรรม 



เนือ้หา

• การประกอบอาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสถานพยาบาลเอกชน (ดร.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์/

ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์)

• ปัญหาการประกอบอาชีพในสถานบริการเอกชน (อาจารย์ประนอมณัฐา  วิไลรัตน์)

• นโยบายการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาลเอกชน กรมส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข : 

บทบาทพยาบาล (ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์)

• สรุป (ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์)

 



การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสถานพยาบาลเอกชน :
ลักษณะสถานบริการและลักษณะการให้บริการของสถานบริการ

ดร.วิทย์ มงคลวิสุท

ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพัน

อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและผดุงความเป็นธรร



เนื้อหา 
◦พระราชบญัญตัิวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ พ.ศ.2528 

◦พระราชบญัญตัิสถานพยาบาลเอกชน 

◦การประกอบวิชาชพีการพยาบาลฯในสถานบริการเอกชน 

 

 

 

 



พระราชบญัญตัิวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ พ.ศ.2528
 

พระราชบญัญตัิวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ พ.ศ.2528 

มาตรา 4 “การประกอบวิชาชพีการพยาบาล” หมายความวา่ การปฏิบตัิหน้าที่การพยาบาลตอ่
บุคคลตอ่บุคคล ครอบครวั และชมุชน โดยการกระทําตอ่ไปนี้ 

(1) การสอน การแนะนํา การใหค้าํปรึกษา และการแกป้ัญหาเกีย่วกบัสุขภาพอนามยั 

(2) การกระทําตอ่ร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมทัง้การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการแกป้ัญหา
ความเจบ็ป่วย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟื้นฟูสภาพ 

(3) การกระทําตามวิธีที่กาํหนดไวใ้นการรกัษาเบือ้งตน้ และการใหภู้มิคุม้กนัโรค 

(4) ชว่ยเหลือแพทยก์ระทําการรกัษาโรค 

ทัง้นี้ โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉยั
ปัญหา การวางแผน การปฏิบตัิ และการประเมินผล  

ที่มา : พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 



พระราชบัญญตัสิถานพยาบาล 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



การประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ตามพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

านพยาบาล หมายความวา่ สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึง่จดัไวเ้พื่อ
รประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวา่ดว้ย 

การประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชพีเวชกรรมตามกฎหมายวา่ ดว้ยวิชาชพี
วชกรรม   

การประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภต์ามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพี 
การพยาบาลและการผดงุครรภ ์  

การประกอบวิชาชพีทนัตกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพีทนัตกรรม  

การประกอบวิชาชพีกายภาพบําบดัตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพีกายภาพบาบดั  

การประกอบวิชาชพี เทคนิคการแพทยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพีเทคนิค  

การแพทย ์ การประกอบวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย และการประกอบวิชาชพี
การแพทยแ์ผนไทยประยุกตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย หรือ 

การประกอบวิชาชพีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอืน่ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้  

นี้ โดยกระทําเป็นปกติธุระ ไม่วา่จะไดร้บัประโยชนต์อบแทน
รือไม่  

ที่มา : พรบ. สถานพยาบาล  ๒๕๔๑



พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑: 
หมวดที ่ ๒ การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดาํเนินการ

สถานพยาบาล 
 

◦มาตรา ๑๔ สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท  

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผูป้่วยไวค้า้งคืน (คลินิก) 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รบัผูป้่วยไวค้า้งคืน (โรงพยาบาลเอกชน) 

 

ที่มา : พรบ. สถานพยาบาล  ๒๕๔๑



กฎกระทรวง   
กาํหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการใหบ้ริการของสถานบริการ

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 



กฎกระทรวง   
กาํหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการใหบ้ริการของสถานบริการ

พ.ศ.๒๕๕๘  
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18/07/65



 

18/07/65



กฎกระทรวง กาํหนดลกัษณะสถานบริการและ
ลกัษณะการใหบ้ริการของสถานบริการ : บทเฉพาะกาล 

18/07/65



การประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์น
สถานพยาบาลเอกชน : ที่ขึน้ทะเบียนกบักรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  

โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดงุครรภ ์  

◦ ทัว่ประเทศ 2 แห่ง (อยูใ่น กทม 1 แห่ง, ตจว 
1 แห่ง) 

◦ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 

◦ มีจาํนวนเตียง < 30 เตียง 

 

 

 
คลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ ์  
 

18/07/65



การประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์น
สถานพยาบาลเอกชน : ขอ้จาํกดัและเงื่อนไข 

18/07/65



กระทําการพยาบาล 
◦ การกระทําตอ่ร่างกาย และจิตใจ ของบุคคล 

◦ การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ 

◦ การส่งเสริมสุขภาพ 

◦ การป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ 

◦ การควบคมุการแพร่กระจายโรค 

◦ การปฐมพยาบาล 

◦ การบําบดัเบือ้งตน้ 

◦ การฟื้นฟูสุขภาพ 

◦ กระทาํในรายทัว่ไป รายทียุ่่งยาก ซบัซอ้น หรือการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน หรือวิกฤต 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้อ



กระทาํการพยาบาล
◦ การสอน การแนะนํา การใหค้าํปรึกษา  

◦ การแกไ้ขปัญหาที่เกีย่วกบัภาวะสุขภาพอนามยั 

◦ การวางแผนการดูแลตอ่เนื่อง  

◦ การเสริมพลงัอาํนาจในการดูแลตนเอง 

◦ การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั  การควบคมุ และการแกไ้ข
ปัญหาความเจบ็ป่วย 

◦ การปฏิบตัิการพยาบาลตามแผนการพยาบาล และหรือ แผนการรกัษาของผูป้ระกอบ
วิชาชพีเวชกรรม 

◦ การใชเ้ครื่องมือพิเศษ การติดตามผล  

◦ การประสานทีมสุขภาพในการจดับริการ เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลที่สภาการ
พยาบาลกาํหนด 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้อ



กระทําการพยาบาล 
◦ การใหก้ารพยาบาลที่บา้น 

◦ การส่งเสริมความสามารถของบุคคล ครอบครวัและชมุชนเพื่อใชช้วีิตอย่างปกติสุข หรือ
สามารถจดัการวิถีชวีิตใหอ้ยู่กบัความเจบ็ป่วย และมีคณุภาพชวีิตที่ดีตามศกัยภาพ 

◦ ใหย้าผูร้บับริการไดเ้ฉพาะที่ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม ระบุไวใ้นแผนการรกัษา หรือ
เป็นการรกัษาโรคเบือ้งตน้ หรือการปฐมพยาบาล 

◦  เงื่อนไข 

1.หา้มใหย้าหรือสารละลายในชอ่งรอบเยื่อบุไขสนัหลงั หรือชอ่งไขสนัหลงั หรือทางสาย
สวนหลอดเลือดดาํส่วนกลาง และชอ่งทางอืน่ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาํหนด 

   2.หา้มใหย้า หรือสารละลาย หรือสารที่เกีย่วขอ้งกบัรงัสีวินิจฉยั และยาอืน่ ตามที่สภา
การพยาบาลประกาศกาํหนด 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้อ5,ข้อ6



กระทําหตัถการ 
◦ Dressing 

◦ Debridement 

◦ Suture ขนาดลึกไม่เกินช ัน้ Subcutaneous Tissue และไม่อยู่ในตาํแหน่งเป็น
อนัตรายตอ่อวยัวะสําคญัของร่างกายโดยใชย้าระงบัความรูส้ึกเฉพาะที ่

◦ Stitch off ในตาํแหน่งทีไ่ม่เป็นอนัตราย 

◦ การดูแลรกัษาบาดแผลไหม ้ แผลนํ้ารอ้นลวก หรือสารเคมีไม่เกินระดบั 2 ของแผล
ไหม ้

◦ Remove Foreign Body การผ่าฝี การผ่าตดัตาปลา การเลาะกอ้นใตผ้ิวหนงัใน
บริเวณทีอ่ยู่ในตาํแหน่งซึง่ไม่เป็นอนัตรายตอ่อวยัวะทีส่ําคญั โดยใชย้าระงบัความรูส้ึก
ทางผิวหนงั หรือฉีดยาชาเฉพาะที่

 ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้อ9)



กระทําหตัถการ 
◦ การถอดเล็บ 

◦ การจีหู้ดหรือจีต้าปลา โดยใชย้าระงบัความรูส้ึกทางผิวหนงัหรือฉีดยาชาเฉพาะที ่

◦ การใหอ้อกซเิจน 

◦ การใหส้ารนํ้าทางหลอดเลือดดาํ ในผูป้่วยทีม่ีภาวะวิกฤต ภาวะสูยเสียสมดลุของสาร
นํ้าในร่างกาย ผูป้่วยเสี่ยงตอ่ภาวะ Shock การปฐมพยาบาล หรือตามแผนการรกัษา

◦ การใหย้าทางปาก ทางผิวหนงั ทางหลอดเลือดดาํ หรือชอ่งทางอืน่ๆ ตามแผนการ
รกัษาของผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือตามทีส่ภาการพยาบาลประกาศกาํหนด 

◦ Blood Tranfusion ตามแผนการรกัษาของผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม 

◦ การเปิดทางเดินหายใจใหโ้ล่งดว้ยการดูดเสมหะ การเคาะปอด 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้อ9)



กระทําหตัถการ 
◦ การทํา Cardio Pulmonary Resuscitation 

◦ การเชค็ตา ลา้งตา หยอดตา ป้ายตา ปิดตา หรือลา้งจมูก 

◦ Nasogastric Tube เพื่อใหอ้าหาร หรือลา้งกระเพาะอาหารในรายที่กินสารพิษ  

◦ การสวนปัสสาวะ หรือการเปลี่ยนสายสวน ในรายที่ไม่มีความผิดปกติของระบบUTI

◦ การสวนทางทวารหนกั ในรายที่ไม่มีขอ้บ่งชีอ้นัตราย 

◦ การดาม หรือใส่เผือกช ัว่คราว 

◦ การคดักรองมะเร็งเตา้นม 

◦ การเจาะเกบ็ตวัอย่างเลือดจากหลอดเลือดดาํส่วนปลาย หรือปลายนิ้ว หรือสารคดัหล ัง่
เพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ ตามขอ้บงัคบัหรือประกาศที่สภาการพยาบาลประกาศ
กาํหนด 

◦ หตัถการอืน่ๆตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาํหนด ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้อ9)



การรกัษาโรคเบือ้งตน้ 33 รายการ 
Fever โลหิตจาง โรคผิวหนังเหน็บชา

ไข้และมีผื่นหรือจุด ดีซ่าน ปวดฟัน

ไข้จับสั่น โรคขาดสารอาหาร เหงือกอักเสบ

Cough อาหารเป็นพิษ เจ็บตา

Headache โรคพยาธิลําไล้ เจ็บหู

ปวดเมื่อย โรคบิด โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ปวดหลัง โรคไข้หวัด ภาวะแท้งคุกคามหรือหลังแท้งแล้ว

ปวดท้อง โรคหัด การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคคลทั่วไป หญิงมีครรภ์ หญิง

หลังคลอด ทารกและเด็ก

ท้องผูก โรคสุกใส โรคไอกรน

คลื่นไส้ อาเจียน โรคคางทูม ความเจ็บป่วยอื่นๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศฯ

การอักเสบต่างๆ ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้อ



                       โรคติดตอ่อนัตราย ตามประกาศ
                     กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 
จาํนวน 12โรค 
กาฬโรค (Plague)  โรคติดเชือ้ไวรสันิปาห ์ (Nipah virus disease) 

ไขท้รพิษ (Smallpox)  โรคติดเชือ้ไวรสัมารบ์วรก์ (Marburg virus disease) 

ไขเ้ลือดออกไครเมียนคองโก (Crimean -
Congo hemorrhagic fever)  

โรคติดเชือ้ไวรสัอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)

ไขเ้วสตไ์นล ์ (West Nile Fever) โรคติดเชือ้ไวรสัเฮนดรา (Handra virus disease) 

ไขเ้หลือง (Yellow fever) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง หรือโรคซารส์ 
(Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS)  

โรคไขล้าสซา (Lassa fever) โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง หรือโรคเมอรส์ 
(Middle East Respiratory Syndrome - MERS)  

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคตดิตอ่อนัตราย  พ.ศ.2559



                โรคติดตอ่ทีต่อ้งเฝ้าระวงัตามประกาศ
             กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 จาํนวน55 โรค 
กามโรคของตอ่มและท่อนํ้าเหลือง ไขห้วดัใหญ่ (Influenza)  
การติดเชือ้ในโรงพยาบาล ไขห้ดั (Measles) 
ไขก้าฬหลงัแอน่ Meningococcal meningitis ไขห้ดัเยอรมนั (Rubella) 
ไขด้าํแดง (Scarlet fever)  ไขเ้อนเทอริค (Enteric fever)  
ไขเ้ดง็กี ่ (Dengue Fever) ไขเ้อนเทอโรไวรสั (Entero virus) 
ไขป้วดขอ้ยุงลาย (Chikungunya fever)  คอตีบ (Diphtheria) 
ไขม้าลาเรีย (Malaria) คางทูม (Mumps) 
ไขไ้ม่ทราบสาเหต ุ (Pyrexia of Unknown origin หรือ 
Fever of Unknown Origin) 

ซฟิิลิส (Syphilis) 

ไขส้มองอกัเสบชนิดญี่ปุ่น (Japanese Encephalitis)  บาดทะยกั (Tetanus) 
ไขส้มองอกัเสบไม่ระบุเชือ้สาเหต ุ (Unspecified 
encephalitis) 

โปลิโอ (Poliomyelitis) 

ไขห้วดันก (Avian Influenza) ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคตดิตอ่ที่ตอ้งเฝ้าระวัง  พ.ศ.2562



                โรคติดตอ่ทีต่อ้งเฝ้าระวงัตามประกาศ
            กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 จาํนวน 55 โรค 
แผลริมออ่น (Chancroid) โรคเทา้ชา้ง (Elephantiasis Lymphatic Filariais)  

พยาธิทริคิเนลลา (Trichinosis) โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis)  

พยาธิใบไมต้บั (Liver fluke)  โรคปอดอกัเสบ (Pneumonitis หรือ Pneumonia)  

เมลิออยโดสิส (Melioidosis) โรคพิษสุนขับา้ (Rabies)  

เยื่อหุม้สมองอกัเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis) โรคมือเทา้ปาก (Hand Foot and Mouth disease) 

เยื่อหุม้สมองอกัเสบไม่ระบุเชือ้สาเหตุ (Unspecified meningitis) โรคเรือ้น (Leprosy) 

เริมของอวยัวะสืบพนัธุแ์ละทวารหนกั (Anogenital Herpes) โรคลิซมาเนีย (Leishmaniasis) 

โรคตบัอกัเสบจากเชือ้ไวรสั ชนิด เอ บี ซ ี ดี และ อ ี (Viral hepatitis A, B, C, 
D and E) 

โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) ม 

โรคตาแดงจากไวรสั (Viral conjunctivitis) โรคสครบัไทฟัส (Scrub typhus)  

โรคติดเชือ้ไวรสัซกิา (Zika virus disease) โรคสุกใส หรืออีสุกอีใส (Varicella, Chickenpox) 

โรคติดเชือ้สเตร็ปโตคอคคสัซูอิส (Streptococcus suis infection) โรคอมัพาตกลา้มเนื้อออ่นปวกเปียกเฉียบพลนั 
(Acute Flaccid Paralysis : AFP)  

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคตดิตอ่ที่ตอ้งเฝ้าระวัง  พ.ศ.2562



           โรคติดตอ่ที่ตอ้งเฝ้าระวงัตามประกาศ
                  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 จาํนวน 55 
โรค 
โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั (Acute diarrhea)  หนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis: 

NGU) 

โรคเอดส ์ (Acquired Immunodeficiency 
Syndrome : AIDS) 

หูดอวยัวะเพศและทวารหนกั (Condyloma
Acuminata หรือ Venereal Warts)  

โรคแอนแทรกซ ์ (Anthrax)  อหิวาตกโรค (Cholera)  

วณัโรค (Tuberculosis) อาการภายหลงัไดร้บัการสรา้งเสริมภูมิคุม้กนัโรค 
(Adverse Event Following Immunization: 
AEFI) 

ไวรสัตบัอกัเสบไม่ระบุเชือ้สาเหต ุ (Hepatitis) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)  
หนองใน (Gonorrhea) ไอกรน (Pertussis) 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคตดิตอ่ที่ตอ้งเฝ้าระวัง  พ.ศ.2562



           โรคติดตอ่อนัตรายตามประกาศ
                  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565(ฉบบัที่3) 
จาํนวน 1 โรค 

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
   (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคตดิตอ่อนัตราย(ฉบับที่3)  พ.ศ.2563



              รายการยาจาํนวน 16 ประเภท จาํนวน 52 รายการ 

1.กลุ่มอาการยาแกป้วดทอ้ง ทอ้งอืด 
ทอ้งขึน้ ทอ้งเฟ้อ 

1.ยาเม็ดลดกรด  อะลูมินา-แมกนีเซยี 

2.ยานํ้าลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซยี 

3.ยาเม็ดแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อโซดามินท ์

4. ยาขบัลม 

5. ยาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ยาธาตนุํ้าแดง 

6.ยานํ้าแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ โซเดียม ไบคารบ์อเนต

7.ยาทาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ทิงเจอรม์หาหิงคุ ์

2. ยาแกท้อ้งเสีย 1.ยาแกท้อ้งเสีย  ผงนํ้าตาลเกลือแร่ 

3. ยาระบาย 1.ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรบัเดก็ 

2. ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรบัผูใ้หญ่ 

3. ยาระบายแมกนีเซยี 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2550



              รายการยาจาํนวน 16 ประเภท จาํนวน 52 รายการ 

3. ยาระบาย 4.ยาระบายมะขามแขก 

5.ยาระบาย โซเดียม คลอไรด ์ ชนิดสวนทวาร 

4. ยาถา่ยพยาธิลําไส ้ 1.ยาถา่ยพยาธิตวักลม มีเบนดาโซล

5. ยาบรรเทาปวด ลดไข ้ 1.ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล 500 มก. 

2.ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล 325 มก. 

3.ยานํ้าบรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล

4. พลาสเตอรบ์รรเทาปวด 

6. ยาแกแ้พ ้  ลดนํ้ามูก 1. ยาเม็ดแกแ้พ ้ ลดนํ้ามูก คลอรเ์ฟนิรามีน 

2. ยานํ้าแกไ้อขบัเสมหะสําหรบัเดก็ 

7. ยาแกไ้อ ขบัเสมหะ 1. ยาแกไ้อนํ้าดาํ 

8. ยาดมหรือทาแกว้ิงเวียน หน้ามืด 
คดัจมูก 

1. ยาดมแกว้ิงเวียน เหลา้แอมโมเนียหอม 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2550



              รายการยาจาํนวน 16 ประเภท จาํนวน 52 รายการ 

8. ยาดมหรือทาแกว้ิงเวียน หน้ามืด คดั
จมูก 

2. ยาดมแกว้ิงเวียน แกค้ดัจมูก 

3. ยาทาระเหยบรรเทาอาการคดัจมูกชนิดขีผ้ึง้ 

9. ยาแกเ้มารถ เมาเรือ 1. ยาเม็ดแกเ้มารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท

10. ยาสําหรบัโรคตา 1. ยาหยอดตา ซลัฟาเซตาไมด ์

2.ยาลา้งตา

11. ยาสําหรบัโรคปากและคอ 1.ยากวาดคอ

2. ยารกัษาลิน้เป็นฝ้า เยนเชีย่นไวโอเลต 

3. ยาแกป้วดฟัน 

4. ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ 

5. ยาอมบรรเทาอาการเจบ็คอ  

12. ยาใส่แผล   ลา้งแผล 1. ยาใส่แผล ทิงเจอรไ์อโอดีน 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2550



              รายการยาจาํนวน 16 ประเภท จาํนวน 52 รายการ 

12. ยาใส่แผล   ลา้งแผล 2. ยาใส่แผล ทิงเจอรไ์ทเมอรอซอล 

3. ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน 

4. ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล ์

5. ยาเอทิลแอลกอฮอล ์

6. นํ้าเกลือลา้งแผล

13. ยารกัษาแผลติดเชือ้ ไฟไหม ้ นํ้ารอ้น
ลวก 

1. ยารกัษาแผลติดเชือ้ ซลิเวอร ์ ซลัฟาไดอาซนี ครีม

14. ยาบรรเทาอาการปวดกลา้มเนื้อ แมลง
กดัตอ่ย 

1. ยาหม่อง ชนิดขีผ้ึง้ 

15. ยาสําหรบัโรคผิวหนงั 1. ยารกัษาหิดเหา เบนซลิเบนโซเอต 

2. ยารกัษาหิด ขีผ้ึง้กาํมะถนั 

3. ยารกัษากลากเกลือ้น นํ้ากดัเทา้ 

4.ยารกัษาโรคผิวหนงัเรือ้รงั
ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2550



              รายการยาจาํนวน 16 ประเภท จาํนวน 52 รายการ 

15. ยาสําหรบัโรคผิวหนงั 5. ยาทาแกผ้ดผื่นคนั คาลาไมน ์

6. ยารกัษาเกลือ้น โซเดียม ไทโอซลัเฟต 

16. ยาบํารุงร่างกาย 1. ยาเม็ดวิตามินบีรวม

2.ยาเม็ดวิตามินซี

3. ยาเม็ดบํารุงโลหิต เฟอรร์สั ซลัเฟต

4. ยาเม็ดวิตามินรวม

5.นํ้ามนัตบัปลาชนิดแคปซูล

6. นํ้ามนัตบัปลาชนิดนํ้า 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2550



    การพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลประกาศ       
สามารถทําการรกัษาโรคเบือ้งตน้และหตัถการตามสาขา 

1.สาขาเวชปฏิบตัิท ัว่ไป(การรกัษาโรคเบือ้งตน้) 9.สาขาการพยาบาลผูป้่วยโรคมะเร็ง 

2.สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิทางตา 10.สาขาการพยาบาลโรคหวัใจและหลอดเลือด 

3.สาขาการพยาบาลเวชปฎิบตัิฉุกเฉิน 11.สาขาการพยาบาลผูป้่วยแบบประคบัประคอง

4.สาขาเวชปฏิบตัิการบําบดัทดแทนไต(การลา้งไตทาง
ชอ่งทอ้ง 

12.สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครวั

5.สาขาพยาบาลเวชปฏิบตัิการบําบดัทดแทนไต(การ
ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม) 

13.สาขาการจดัการโรคเรือ้รงั

6.สาขาการพยาบาลเวชปฎิบตัิผูสู้งอายุ 14.สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

7.สาขาการพยาบาลผูป้่วยวิกฤต(ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ) 15.การพยาบาลสาขาอืน่ๆที่สภาการพยาบาลประกาศ

8.สาขาการพยาบาลผูป้่วยโรคติดเชือ้และการควบคมุ
การติดเชือ้ 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้



    หลกัสูตรและไดร้บัหนงัสืออนุมตัิ หรือวฒุิบตัรทีส่ภาการพยาบาลประกาศ   
สามารถทาํการรกัษาโรคเบือ้งตน้และหตัถการตามสาขา 

1.การพยาบาลผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุ 
2.การพยาบาลเดก็ 
3.การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต 
4.การพยาบาลผูป้่วยโรคติดเชือ้และการควบคมุการติดเชือ้ 
5.การพยาบาลเวชปฎิบตัิชมุชน 
6.การผดงุครรภ ์
7.การพยาบาลมารดาและทารก 
8.การพยาบาลสาขาอืน่ๆที่สภาการพยาบาลประกาศกาํหนด 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564(ข้

สภาการพยาบาลกําลังดําเนินการเปลี่ยนวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสงูเป็น ราชวิทยาลัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขา.......



การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน 

1.การประเมินผูป้่วยฉุกเฉิน 1.การตรวจวดัชพีจร  การหายใจ  อณุหภูมิกาย  และแรงดนัเลือด  

2.การวดัความอิม่ออกซเิจนของเลือด  (Pulse  Oximetry)  และ คา่
คารบ์อนไดออกไซดท์างลมหายใจออก  (end-tidal  CO2) 
3. การตรวจ  เฝ้าระวงั  ติดตามระดบักลูโคสในเลือด  (Blood  glucose  
monitoring)
4. การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหวัใจ  (EKG  interpretation)  จากเครื่องเฝ้าสงัเกต  
(monitor)  และแผ่นรายงานคลื่นไฟฟ้าหวัใจ  ๑๒  แกน  (12  lead  EKG) 
5. การเกบ็ตวัอย่างเลือดเพื่อตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ 

6. การตรวจวิเคราะหช์วีเคมีในเลือด  (Blood  Chemistry  Analysis)  ดว้ย
เครื่องตรวจ  ณ  จดุดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน  (Point  of  Care  Testing  :  POCT)  
ในรายการส าหรบัผูป้่วยฉุกเฉิน 

2. การจดัการทางหายใจและ
การหายใจ 

1. การเปิดทางหายใจดว้ยวิธี  Sellick’s Maneuver,  Head-tilt/Chin-lift,  jaw-
thrust,  maneuver  และ  Modified  chin  lift 

2. การสอดใส่อปุกรณพ์ยุงทางหายใจในคอหอยส่วนปาก  (Oropharyngeal
airway)  หรือการสอดใส่อปุกรณพ์ยุงทางเดินหายใจในคอหอยทางหลอดจมูก  
(Nasopharyngeal  airway)  

ที่มา: ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบบัท  ี่ 4) พ.ศ. 2563  (ด้านการพยาบาลเวชปฏบิัตฉิุกเฉิน



การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน 

3. การใชแ้รงดนัอปุกรณแ์รงดนับวกชว่ยการหายใจ  เชน่  หน้ากากครอบจมูก และปาก
พรอ้มถงุบีบลม  (Bag  Valve  Mask:  BVM)  

4. การดูดและขจดัสิ่งแปลกปลอมออกจากทางหายใจส่วนบน  (Upper  airway  
Suctioning) 
5. การบ าบดัดว้ยออกซเิจนผ่านหลอดจมูก  (Nasal  Cannula)   และหน้ากากกนัลมหายใจ
ยอ้น  (Non-rebreathing  Face  Mask) 
6. การสอดใส่อปุกรณพ์ยุงทางหายใจที่มุ่งใหเ้ขา้ไปในคอหอยส่วนปาก หรือคอหอยส่วนจมูก 
(Oral  and  Nasal  airways)  รวมทัง้การใช ้  Humidifiers,  Partial  Rebreathers และ  
Venturi Mask 
7. การสอดใส่อปุกรณพ์ยุงทางหายใจที่ไม่มุ่งใหเ้ขา้ไปในท่อลมหรือหลอดลม  เชน่  
Esophageal-tracheal  Multi-lumen  airways,  Laryngeal  Mask  airways 
8. การดูดเสมหะในท่อลมและหลอดลมของผูป้่วยฉุกเฉินที่ใส่หลอดคา ในท่อลมไวแ้ลว้ 

9. การสอดใส่หลอดคาในท่อลมทางจมูกและปาก  (Nasal  and  Endotracheal  
intubation)  รวมทัง้การวดัคารบ์อนไดออกไซดผ์่านหลอดคาในท่อลม  
(ETCO2/Capnography) 
10. การชว่ยหายใจดว้ยเครื่องเป่าความดนัลมเพื่อเปิดขยายทางหายใจ  (BiPAP/CPAP,  
PEEP)  

ที่มา: ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบบัท  ี่ 4) พ.ศ. 2563  (ด้านการพยาบาลเวชปฏบิัตฉิุก



การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน 

11. การเจาะลดแรงดนัในโพรงเยื่อหุม้ปอดดว้ยเขม็  (Eecompress the  Pleural  Space/Needle  Chest  
Decompression)  

12. การเฝ้าดูแลผูป้่วยที่ใส่หลอดระบายทรวงอก  (Chest  Tube  Monitoring)

3. การดูแลรกัษา
ผูป้่วยฉุกเฉิน  

1. การปฏิบตัิการกูช้พีข ัน้สูง  (Advanced  Cardiac/Trauma  Life  Support) 

2. การกูช้พีดว้ยเครื่องมือเชงิกล  (Mechanical  CPR) 

3. การฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหวัใจดว้ยกระแสไฟฟ้านอกร่างกายแบบอตัโนมตัิ (Automatic  External  
Defibrillator) 
4. การแปรผนัคลื่นไฟฟ้าหวัใจดว้ยกระแสไฟฟ้า  (Cardioversion) 

5. การแปรผนัคลื่นหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบไม่อตัโนมตัิ  (Manual  Defibrillation) 

6. การคมุจงัหวะหวัใจผ่านผิวหนงั  (Transcutaneous  Pacing)  

7. การชว่ยคลอดแทรกซอ้น  (Assisted  Complicated  Delivery)  

8. การลดแรงดนัในกระเพาะอาหาร  (Gastric  Decompression)   ดว้ยการสอดใส่หลอดสวนจมูก  ปาก  หรือกระเพาะ
อาหาร  (Nasogastric/Orogastric Tube)  

9. การขจดัสิ่งแปลกปลอมอดุก ัน้ทางหายใจดว้ยการส่องกล่องเสียงโดยตรง  (Airway  Obstruction  Removal  by  Direct
Laryngoscopy)  

ที่มา: ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบบัท  ี่ 4) พ.ศ. 2563  (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัตฉิุ



การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน 

4. การปฏิบตัิการ
กูช้พีข ัน้สูงใน
ผูป้่วยบาดเจบ็ 

1. การชะลา้งตาฉุกเฉินดว้ยการใช ้  Morgan  Lens  

2. การหา้มเลือด  (Hemorrhage  Control)  โดยการใชแ้รงกดโดยตรง  (Direct  Pressure)  การใชส้ายรดัหา้มเลือด  
(Tourniquet) 
3. การดามกระดูกสนัหลงัส่วนคอที่สงสยัวา่ไดร้บับาดเจบ็  (Manual  Cervical)  การดามกระดูกแขนขา  (Manual  
Extremity  Stabilization)  การเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็ที่ตกอยู่ใน ภาวะอนัตราย  (Emergency  Moves  for  Endangered
Patients)  การตรึงสนัหลงั  (Spinal  Immobilization)  เชน่  การตรึงสนัหลงัท่านั่ง  (Seated  Spinal  
Immobilization)  การใชแ้ผ่นตรึงสนัหลงัชนิดยาว  (Long  Spinal  Board)  การใชป้ลอกพยุงคอ  (Cervical  Collar)  
การใชเ้ฝือกหรือเครื่องมือดามแขนขา  (Extremity  Splinting)  เชน่  เฝือกดึงกระดูก  (Traction  Splinting)  การใช ้  
PASG/MAST  การยึดย ัง้ หรือผูกมดัผูป้่วยเชงิกล  (Mechanical  Patient  Restraint) 
4. การชว่ยพน้อนัตรายอย่างฉบัไว  (Rapid  Extrication) 

5.การเฝ้าดูแลผูป้่วยฉุกเฉินที่มีสายสวนเขา้หลอดเลือดดาํส่วนกลาง  (Central  Line  Monitoring)  

6. การเจาะเขา้และสวนหลอดคานโพรงกระดกู  (Intraosseous Cannulation)  เพื่อใหส้ารน้ าหรือสารละลายที่ใหไ้วท้างโพรง
กระดูก  

7. การเจาะเขา้หลอดสวนคาหรือทางเขา้ออกที่ปลูกฝังไวใ้นหลอดเลือดด าส่วนกลาง เพื่อใหส้ารน้ า  หรือยาที่ก าหนดใหโ้ดย
แพทย ์  

8. การเจาะเขา้หลอดเลือดดาํพื่อการใหเ้ลือดหรือส่วนประกอบของเลือด   ตามแผนการรกัษาโรคของแพทย ์  

ที่มา: ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบบัท  ี่ 4) พ.ศ. 2563  (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัตฉิุ



การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิการบําบดัทดแทนไต
(การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง) 

1.การขูดเนื้อเยื่อที่ยึดติดกบัปลอกหุม้สายลา้งไตทางชอ่งทอ้ง  (Cuff)  และ การขูดปลอกหุม้สายลา้งไตทางชอ่งทอ้ง  ที่โผล่พน้
ผิวหนงับริเวณชอ่งทางออก  (Exit  site)  ของสาย ในกรณีที่มีภาวะปลอกหุม้สายลา้งไตทางชอ่งทอ้งโผล่  (Cuff  extrusion)  

2.การจีเ้นื้อเยื่อใหม่  (Granulation  tissue)  ที่บริเวณแผลชอ่งทางออก  (Exit  site)  ของสายลา้งไตทางชอ่งทอ้ง  กรณีที่พบ
ติง่เนื้อเยื่อสด  (Proud  fresh  tissue)  ปกคลุมบริเวณปากแผล ชอ่งทางออก  (Exit  site)  ของสายลา้งไตทางชอ่งทอ้งดว้ยซลิ
เวอรไ์นเตรท  (Silver  nitrate)  ในราย ที่ไม่มีปัญหาการแขง็ตวัของเลือด 

3. การสวนลา้งผ่านสายลา้งไตทางชอ่งทอ้ง  (Catheter  irrigation)  โดยใชน้ํ้ายาลา้งไต หรือยาป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดเฮพพา
ริน  250 - 500  ยูนิต  ผสมในน้ ายาลา้งไต  1,000  มิลลิลิตร  สวนลา้งผ่านสายลา้งไตทางชอ่งทอ้ง  จาํนวน  200 - 
300  มิลลิลิตร  เพื่อปรบัตาํแหน่งปลายสาย ที่ติดผนงัหน้าทอ้งหรือขจดัใยวุน้  (Fibrin)  ที่คา้งอยู่ในสายลา้งไตทางชอ่งทอ้ง  

4. การใชย้าป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดเฮพพาริน  (Heparin)  500 - 1,000  ยูนิต ผสมนํ้ายาลา้งไต  1,000  มิลลิลิตร  
จาํนวน  200 - 300  มิลลิลิตร  สวนลา้งผ่านสายลา้งไตทางชอ่งทอ้ง เพื่อละลายเศษกอ้นเลือดที่คา้งอยู่ในสายลา้งไตทางชอ่ง
ทอ้งใหน้ํ้ายาลา้งไตไหลเขา้และออกไดด้ี  

5. การใชย้าป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดเฮพพาริน  500 ยูนิต  ผสมในน้ ายาลา้งไต  1,000  มิลลิลิตรใส่คา้งไวใ้นชอ่งทอ้ง  
200  มิลลิลิตร  ในกรณีอยู่ในชว่งระยะเวลาพกัการลา้งไต ทางชอ่งทอ้ง  (Break  in  period)  และในกรณีพบน้ ายาที่ปล่อย
ออกมีเลือดปน  โดยทําหลงัจากที่มี การลา้งไตทางชอ่งทอ้งจนนํ้ายาลา้งไตมีลกัษณะสีใส  

6. การใชน้ํ้ายาลา้งไตเขา้ทางชอ่งทอ้งแลว้ส่งตรวจวดัปริมาณของสารครีเอตินิน  (Creatinine)  และกลูโคส  
(Glucose)  ในนํ้ายาลา้งไตที่ปล่อยออกและในเลือด  เพื่อใชใ้นการแปล ผลประสิทธิภาพของเยื่อบุชอ่งทอ้ง  ทัง้นี้ 
ใหท้ําการตรวจภายใน  4 สปัดาหห์ลงัจากเริ่มการรกัษา และใหต้รวจซํา้อย่างน้อยทุก 12  เดือนและเมื่อมีขอ้
บ่งชี ้  

7. การประเมินสภาพและคดักรองความเสี่ยง ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่6) พ.ศ.2563(ด้านการบําบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่อ



การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิการบําบดัทดแทนไต
(การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม) 

1.การแทงเขม็  (Needle  Canulation)  

2. การปลดเขม็และหา้มเลือดหลงัการฟอกเลือด

3. การเชือ่มตอ่วงจรไตเทียมกบัสายสวนคาหลอดเลือดดาํใหญ่

4. การลา้งสายสวนทีใ่ส่คาหลอดเลือดดาํส่วนกลาง  (Central  Venous  Catheter, 
CVC)  Irrigation) 

5. การใหน้ํ้าเกลือนอรม์ลัซาไลน ์  (Normal  Saline  Solution,  NSS)  ในวงจร ไต
เทียมทีไ่ม่ใชย้าป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดเฮพพาริน

6. การใหน้ํ้าเกลือนอรม์ลัซาไลน ์  (Normal  Saline  Solution,  NSS)  ในวงจรไตเท
ยีม เพื่อแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการฟอกเลือด 

7. การใชย้าป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดเฮพพารินใส่คาไวใ้นสายสวนทีใ่ส่คาหลอด เลือด
ดาํส่วนกลาง  (Central  Venous  Catheter) 

8. การประเมินผูป้่วยและคดักรองความเสี่ยงของผูป้่วย
ที่มา: ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่5) พ.ศ.2563(ด้านการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลิอดด้วยเครื่องไ



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการกัษาจริยธรรม
แหง่วิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์ พ.ศ.2550 

ขอ้บงัคบั ลกัษณะการกระทําความผิด 

ขอ้ 4 ตอ้งดาํรงตนใหส้มควรในสงัคมโดยธรรมและเคารพ
ตอ่กฎหมายบา้นเมือง 

1.ความผิดเกีย่วกบัทรพัย(์ลกัทรพัย ์ ยกัยอก ฉ้อโกง) 
2.ความผิดเกีย่วกบัเอกสาร(ปลอมเอกสาร ทําเอกสาร
เท็จ 
3.ความผิดเกีย่วกบัชือ่เสียง(หมิ่นประมาท ดูหมิ่นซึง่หน้า
เปิดเผยความลบั โฆษณา) 
4.ความผิดเกีย่วกบัชวีิต(ขม่ขนืกระทําชาํเรา ทําแทง้ 
ทํารา้ยร่างกาย ฆ่าผูอ้ืน่) 
5.คดีเกีย่วกบัยาเสพติด 
6.ความผิดเกีย่วกบั พรบ.สถานพยาบาล 

ขอ้ 5 ตอ้งประกอบวิชาชพีดว้ยเจตนาดีโดยไม่คาํนึงถึง
ฐานะ เชือ้ชาติ  สญัชาติ ศาสนา สงัคม และลทัธิ
การเมือง 

ขอ้ 6 ตอ้งไม่ประพฤติตนหรือกระทําการใดๆ อนัอาจเป็น
เหตทุําใหเ้สื่อมเสียเกียรติศกัดิแ์หง่วิชาชพี 

1.กระทบตอ่ภาพลกัษณต์อ่วิชาชพี 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการกัษาจริยธรรม
แหง่วิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์ พ.ศ.2550 

ขอ้บงัคบั ลกัษณะการกระทําความผิด 

ขอ้ 7 รกัษามาตรฐานของวิชาชพีและไม่เรียกรอ้ง สินจา้ง รางวลั
พิเศษนอกเหนือจากคา่บริการ 

1.ไม่เดิดความเสียหาย 
2.ไม่เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายและจิตใจ 

ขอ้ 8 ตอ้งไม่จูงใจหรือชกัชวนผูใ้ดใหม้าใชบ้ริการการพยาบาลหรือ
การผดงุครรภเ์พื่อผลประโยชนข์องตน 

ขอ้ 9 ตอ้งไม่เรียกรอ้งขอรบัผลประโยชนเ์ป็นคา่ตอบแทนเนื่องจาก
การรบัหรือส่งผูป้่วย หรือผูใ้ชบ้ริการเพื่อรบับริการทางการพยาบาล
หรือผดงุครรภ ์

ขอ้ 10 ปฏิบตัิตอ่ผูป้่วยหรือผูใ้ชบ้ริการโดยสุภาพและปราศจากการ
บงัคบัขูเ่ขญ็ 

ขอ้ 11 ตอ้งไม่หลอกลวงผูป้่วยหรือผูใ้ชบ้ริการ ใหห้ลงผิดเพื่อ
ผลประโยชนข์องตน 

ขอ้ 12 ประกอบวิชาชพีโดยไม่คาํนึงถึงความปลอดภยั ความ
สิน้เปลืองของผูป้่วยหรือผูใ้ชบ้ริการ 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการกัษาจริยธรรม
แหง่วิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์ พ.ศ.2550 

ขอ้บงัคบั ลกัษณะการกระทําความผิด 

ขอ้ 13 ตอ้งไม่ส ัง่ใช ้ หรือสนบัสนุนการใชย้าตาํรบัลบั รวมทัง้ใช ้
อปุกรณท์างการแพทยอ์นัไม่เปิดเผยส่วนประกอบ 

ขอ้ 14 ตอ้งไม่ออกใบรบัรองอนัเป็นเท็จโดยเจตนา หรือใหค้วามเหน็
โดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆ อนัเกีย่วกบัวิชาชพีของตน 

ขอ้ 15 ตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของผูป้่วย หรือผูใ้ชบ้ริการ ซึง่ตน
ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชพี เวน้แตด่ว้ยความยินยอมของ
ผูป้่วยหรือผูใ้ชบ้ริการหรือเมื่อตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตาม
หน้าที่ 

1.ไม่ถูกดาํเนินคดีอตส่ภาการพยาบาลเหน็วา่
ผิดจริยธรรม 
2.ถูกลงโทษปรบั จาํคกุ 
 

ขอ้ 16 ไม่ปฎิเสธชว่ยเหลือผูท้ี่อยู่ในระยะอนัตรายจากการเจบ็ป่วย
เมื่อไดร้บัคาํรอ้งและตนอยู่ในฐานะที่จะชว่ยได ้

1.ไม่เกิดความเสียหายตอ่ร่างกาย 
2.เกิดอนัตรายตอ่ร่างกาย สาหสั ถึงแก่
ความตาย 

ขอ้ 17 ไม่ประกอบการในทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ เว ้
นอตใ่นเหตฉุุกเฉินในการปฐมพยาบาล 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการกัษาจริยธรรม
แหง่วิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์ พ.ศ.2550 

ขอ้บงัคบั ลกัษณะการกระทําความผิด 

ขอ้ 13 ตอ้งไม่ส ัง่ใช ้ หรือสนบัสนุนการใชย้าตาํรบัลบั รวมทัง้ใช ้
อปุกรณท์างการแพทยอ์นัไม่เปิดเผยส่วนประกอบ 

ขอ้ 14 ตอ้งไม่ออกใบรบัรองอนัเป็นเท็จโดยเจตนา หรือใหค้วามเหน็
โดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆ อนัเกีย่วกบัวิชาชพีของตน 

ขอ้ 15 ตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของผูป้่วย หรือผูใ้ชบ้ริการ ซึง่ตน
ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชพี เวน้แตด่ว้ยความยินยอมของ
ผูป้่วยหรือผูใ้ชบ้ริการหรือเมื่อตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ 

1.ไม่ถูกดาํเนินคดีอตส่ภาการพยาบาลเหน็
วา่ผิดจริยธรรม 
2.ถูกลงโทษปรบั จาํคกุ 
 

ขอ้ 16 ตอ้งไม่ปฎิเสธชว่ยเหลือผูท้ี่อยู่ในระยะอนัตรายจากการเจบ็ป่วย
เมื่อไดร้บัคาํรอ้งและตนอยู่ในฐานะที่จะชว่ยได ้

1.ไม่เกิดความเสียหายตอ่ร่างกาย 
2.เกิดอนัตรายตอ่ร่างกาย สาหสั ถึงแก่
ความตาย 

ขอ้ 17 ไม่ประกอบการในทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ เวน้
อยู่ในเหตฉุุกเฉินในการปฐมพยาบาล 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการกัษาจริยธรรม
แหง่วิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์ พ.ศ.2550 

ขอ้บงัคบั ลกัษณะการกระทําความผิด 

ขอ้ 18 ไม่ใชห้รือสนบัสนุนใหม้ีการประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการ
ผดงุครรภ ์ การประกอบวิชาชพีดา้นการแพทย ์ หรือการสาธารณสุขหรือ
การประกอบโรคศิลปะโดยผิดกาํหมาย 

ขอ้ 19 พึงยกย่องใหเ้กียรติและเคารพในศกัดิศ์รีซึง่กนัและกนั 

ขอ้ 20 ตอ้งไม่ทบัถมใหร้า้ยหรือกล ัน่แกลง้กนั 

ขอ้ 21 ตอ้งไม่ชกัจูงผูป้่วยหรือผูใ้ชบ้ริการผูอ้ืน่มาเป็นของตน 

ขอ้ 22 พึงยกย่องใหเ้กียรติและเคารพในศกัดิศ์รีของผูร้่วมงาน 

ขอ้ 23 ตอ้งไม่ทบัถมใหร้า้ย หรือกล ัน่แกลง้ผูร้่วมงาน 

ขอ้ 24 พึงส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบวิชาชพีของผูร้่วมงาน 

ขอ้ 25 การทําการทดลองตอ่มนุษย ์ ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูถู้ก
ทดลองและตอ้งพรอ้มที่จะป้องกนัผูถู้กทดลองจากอนัตรายที่อาจเกิดขึน้จาก
การทดลอง 

ขอ้ 26 ตอ้งปฏิบตัิตอ่ผูถู้กทดลองเชน่เดียวกบัการปฎิบตัิตอ่ผูป้่วยหรือ
ผูใ้ชบ้ริการ ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550



ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการกัษาจริยธรรม
แหง่วิชาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ ์ พ.ศ.2550 

ขอ้บงัคบั ลกัษณะการกระทําความผิด 

ขอ้ 27 ตอ้งรบัผิดชอบตอ่อนัตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลองที่
บงัเกิดตอ่ผูถู้กทดลอง อนัมิใชค่วามผิดของผูถ้กุทดลอง 

ขอ้ 28 การทําวิจยัไดเ้ฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจยัหรือการทําลองดงักล่าว
ไดร้บัการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการดา้นจริบธรรมที่เกีย่วขอ้ง
แลว้ 

ขอ้ 29 ปฏิบตัิตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษา และการทดลองใน
มนุษย ์ และจรรยาบรรณของนกัวิจยั 

ขอ้ 30 ตอ้งไม่โฆษณา ใช ้ จา้ง หรือยินยอมใหผู้อ้ืน่โฆษณาการประกอบ
วิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ ความรู ้ ความชาํนาญในการ
ประกอบวิชาชพีของตนหรือของผูอ้ืน่ 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550



การลงโทษทางจริยธรรม 

1.วา่กล่าวตกัเตือน 
2.ภาคทณัฑ ์
3.พกัใชใ้บอนุญาตมีกาํหนดเวลาตามที่เหน็สมควรแต่
ไม่เกิน 2 ปี 
4. เพิกถอนใบอนุญาต 

ที่มา : ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษฯพ.ศ.2561



Case Study 1 

พยาบาลวิชาชพี ประจาํโรงงาน ออกเจาะเลือด เพื่อ
ตรวจสุขภาพประจาํปีของพนกังาน 
คาํถาม 1: สามารถดาํเนินการไดห้รือไม่ อย่างไร 
คาํถาม2 : กรมสนบัสนุนบริการสุภาพ แจง้จบัดาํเนินคดี 
ตาม พรบ.สถานพยาบาล ควรทําอย่างไร 



Case Study 2 

โรงพยาบาลเอกชน ประกาศรบัสมคัรพยาบาลวิชาชพี 
หลายอตัรา และตรวจคณุสมบตัิพบวา่ มีผูส้มคัรใชใ้บ
ประกอบวิชาชพีฯปลอม มาสมคัร 
คาํถาม 1: โรงพยาบาลดงักล่าว สามารถรบัสมคัรได้
หรือไม่ อย่างไร 
คาํถาม2 : ถา้มีผูร้อ้งเรียนแจง้มายงัสภาการพยาบาล 
สภาการพยาบาลควรดาํเนินการอย่างไร 



Case Study 3 

พยาบาลวิชาชพี โรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึ่งถูก
ดาํเนินคดีในขอ้หาลกัทรพัย ์ แตพ่บวา่ใบประกอบ
วิชาชพีฯหมดอายุ 
คาํถาม 1 : พนกังานสอบสวนดาํเนินคดีและส่งเรื่องมายงั
สภาการพยาบาลเพื่อสอบจริยธรรมไดห้รือไม่ อย่างไร 



Case Study 4 

พยาบาลวิชาชพี เป็นเจา้ของคลินิกเวชกรรม เปิด
ดาํเนินการและทําการตรวจรกัษาโรค และฉีดยาให้
ผูป้่วยเสียชวีิต 
คาํถาม  : ญาติผูป้่วยแจง้ความดาํเนินคดีอาญา และคดี
คุม้ครองผูบ้ริโภค ท่านคิดวา่สภาการพยาบาลควร
สืบสวนและสอบสวนคดีจริยธรรมใหแ้ลว้เสร็จกอ่น
คดีอาญา หรือไม่ อย่างไร 



Case Study 5 

พยาบาลวิชาชพี จบเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิท ัว่ไป
(การรกัษาโรคเบือ้งตน้)ดาํเนินการเปิดคลินิกการ
พยาบาลและการผดงุครรภช์ ัน้หนึ่ง และทําการตรวจ
รกัษาโรคเบือ้งตน้ และฉีดยา DCFใหผู้ป้่วย ตอ่มาผูป้่วย
ชาสะโพก 
คาํถาม  : ผูป้่วยสามารถรอ้งกล่าวหาพยาบาลวิชาชพี
ดงักล่าววา่ผิดจริยธรรม ตอ่สภาการพยาบาลไดห้รือไม่ 
อย่างไร 



Case Study 6 

พยาบาลวิชาชพี โรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึ่ง เปิด 
facebook ประกาศรบัจา้งทําขอ้สอบ online เพื่อเกบ็
หน่วย CNEU และมีพยาบาลวิชาชพีจาํนวนมากติดตอ่
ขอใหพ้ยาบาลวิชาชพีดงักล่าวทําขอ้สอบให ้
คาํถาม  : ท่านในฐานผูป้ระกอบวิชาชพีฯ ควรทํา
อย่างไร และพยาบาลวิชาชพีที่รบัจา้งดงักล่าวสามารถ
กระทําไดห้รือไม่ อย่างไร 



Thank you


