
กรณีศึกษา  

ขอ้รอ้งเรยีน จากผูร้บับรกิาร ผูป้ระกอบวชิาชีพ 

และผูร้่วมงาน 

นาง กรรณิกา ปญัญาอมรวฒัน ์

พยาบาลวชิาชพี ( ขา้ราชการเกษยีณ) 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 



 



มาตรา ๓๑  ผูข้อข้ึนทะเบยีนและรบัใบอนุญาตตอ้งเป็นสมาชิกสามญั แหง่สภาการพยาบาลและ มีคณุสมบตัอิืน่ตามที่กาํหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล  

 เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดงุครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ผูใ้ดขาด จากสมาชิกภาพให ้

ใบอนุญาตของผูน้ั้น สิ้นสดุลง  

 ใหผู้ซ้ึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสง่คนืใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสบิหา้วนับแต่ วนัที่ทราบการขาดจาก

สมาชิกภาพ  
ใบอนุญาตฯ หมดอายุ  สมาชิกสภาพหมดไปหรอืไม่ 

สอบข้ึนทะเบยีนใบอนุญาตฯ ยงัไม่ผ่านประกอบวิชาชีพไดห้รอืไม่ 







พยาบาลรบัจา้งเจาะเลอืด/ตรวจสขุภาพ ไดห้รอืไม่ 

มูลเหต ุ

• มีการจบักมุผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล ในขณะทาํการจดัเกบ็ตวัอย่างเลอืดในการตรวจสขุภาพใหก้บัพนักงานบรษิทัเอกชนแห่ง

หน่ึง นําไปสูก่ารสง่ฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาล  

• ขอ้หาความผิด  ทาํการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทยห์รอืแสดงดว้ยวธิกีารใดๆ ใหผู้อ้ืน่เขา้ใจว่าตนมีสทิธเิป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ

เทคนิคการแพทย ์โดยมิไดเ้ป็นผุป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์ตามพระราชบญัญตัิวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ.2547 

ประเด็นขอ้

กฎหมาย 

• การเจาะเลอืดเป็นเพยีงกระบวนการเกบ็สิง่ตวัอย่างของมนุษย ์ยงัไม่ถอืว่าการเจาะเลอืดเพือ่เกบ็สิง่สง่ตรวจเป็นการประกอบวชิาชีพ

เทคนิคการแพทยท์ี่สมบูรณ์เน่ืองจากยงัไม่มีการตรวจทดสอบ วเิคราะหว์จิยั อนัจะถอืไดว้่า เป็นการประกอบวชิาชีพเทคนิค

การแพทย ์

• พยาบาลเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพอืน่ ตามความหมายในมาตรา 28(6) แหง่พระราชบญัญตัิเทคนิคการแพทย ์การจดัเกบ็ตวัอย่าง

เลอืดของพยาบาลตามแผนหรอืตามคาํส ัง่การของแพทย ์พยาบาลกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเทคนิคการแพทยค์วบคุม 

ผลคดี • พนักงานอยัการมีความเหน็ไม่ฟ้องผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล ซ่ึงทาํหนา้ที่เพยีงเป็นผูจ้ดัเกบ็ตวัอย่างเลอืด ไม่ถอืว่าเป็นการ

กระทาํผิดตามพระราชบญัญตัิเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. 2547 



พยาบาลเจาะเลอืด ถกูจบั รบัไดห้รอืไม่ 



 





ยืน่เรื่องต่อสภาการพยาบาล  

เพือ่คุม้ครองช ัว่คราว  

ใหพ้ยาบาลหยุดการจดัเกบ็สิง่ส่งตรวจจนกวา่จะมี

กฎหมายรบัรองใหป้ฏบิตัไิดท้ ัง้ใน ระบบราชการและ

เอกชน  

                           ขอหยุดท าฟร ี 



 







ขอบเขตการรกัษาโรคเบื้องตน้ของ ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลฯ 

• ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้หน่ึง ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ชัน้หน่ึง ใหก้ระทาํการประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลตามขอ้กาํหนดของสภาการพยาบาลในการรกัษาโรค เบื้องตน้และการใหภ้มิูคุม้กนัโรค ดงัต่อไปน้ี  

• ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้หน่ึง ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ชัน้หน่ึง ที่ผ่านการอบรมตาม

หลกัสูตรที่สภาการพยาบาลประกาศกาํหนด  

 ๑๑.๑ การพยาบาลเฉพาะทาง 

 ๑๑.๒ ผูผ่้านการอบรมหลกัสูตร และไดร้บัหนงัสอือนุมตัิหรอืวฒุิบตัร ที่สภาการพยาบาล ประกาศกาํหนด ในสาขา

ต่อไปน้ี..... 

 ๑๑.๓ ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล ชัน้หน่ึง ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและ การผดงุครรภ ์ชัน้หน่ึง 

ตามขอ้ ๑๑.๑ และขอ้ ๑๑.๒ นอกจากปฏบิตัติามขอ้ ๙ และขอ้ ๑๐ ไดแ้ลว้ สามารถทาํการพยาบาล การรกัษาโรค

เบื้องตน้และหตัถการ ในสาขาที่ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ตามขอ้บงัคบัหรอืประกาศที่สภาการพยาบาลกาํหนด 



ขอ้รอ้งเรยีนจากผูร้บับรกิาร เรื่อง บทบาทและมาตรฐานการพยาบาล???? 

• เวลา 17.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ทีแ่ผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน ด้วยประวตัิ 
รถจักรยานยนต์ล้ม แฮนด์กระแทกบริเวณท้อง พยาบาลหัวหน้าเวร แผนกฉุกเฉิน ตรวจร่างกายซัก
ประวตัิ แล้วส่ังให้รับไว้เป็นผู้ป่วยในเพือ่สังเกตอาการโดยไม่ได้รายงานแพทย์  

•23.00 น. ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องมากขึน้ พยาบาลใส่สาย NG tube และให้ยา Tramal 1 amp โดย
ไม่ได้รายงานแพทย์และไม่พบมีการบันทกึอาการในเอกสารใดๆ  

•7.00 น. ผู้ป่วยปวดท้องมากขึน้ พยาบาลจึงฉีดยา Tramal 1 amp ให้อกีคร้ัง โดยไม่มีการบันทึก
ข้อมูล 

•10.00 น. แพทย์ตรวจเยีย่มผู้ป่วย และส่งต่อไปรับการผ่าตัดที ่โรงพยาบาลประจ าจังหวดั หลงัผ่าตัด
ผู้ป่วยเสียชีวติ 



ประเด็นในแงก่ฎหมาย 

•การเสยีชีวติของผูป่้วยหลงัทาํการผ่าตดัที่โรงพยาบาลจงัหวดัถอืว่าเป็นผลโดยตรงจากการมิไดใ้ชม้าตรฐาน

วชิาชีพที่ดีในการดูแลผูป่้วย ถอืว่าเป็นการกระทาํโดยประมาทเลนิเลอ่อนัเป็นเหตใุหผู้อ้ืน่ถงึแก่ความตาย ตอ้ง

ระวางโทษไม่เกนิสบิปีและปรบัไม่เกนิสองหม่ืนบาท 

•การเสยีชีวติของผูป่้วยจากการกระทาํโดยประมาทเลนิเลอ่ของพยาบาลอาจตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสยีหายแก่

ครอบครวัผูป่้วยดว้ยเพราะเป็นการกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 

•กรณีน้ีมิไดมี้การดาํเนินคดีทางอาญาและทางแพง่ เน่ืองจากครอบครวัของผูป่้วยพอใจในความช่วยเหลอืที่ไดร้บั

จากโรงพยาบาล 

•ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล : คณะกรรมการสภาการพยาบาลไดม้ีมตใิหล้งโทษ

พยาบาลหอ้งฉุกเฉินและพยาบาลหอผูป่้วยใน ใหว่้ากลา่วตกัเตอืน ตามมาตรา 41(4 ) แห่งพระราชบญัญตัิ

วชิาชีพการพยาบาล ฯพ.ศ. 2528 



ชวนคิด: หากแพทยไ์ม่มาตรวจคนไข ้ตามที่พยาบาลรายงาน  

พยาบาลตอ้งทาํอย่างไร เพือ่ไม่ให ้เป็นการพาดพงิแพทย ์และตนเอง  

เมื่อมีการฟ้องรอ้ง 

• พยาบาลตอ้ง การรายงานอาการผูป่้วย ตามความเป็นจริง และตอ้งลงบนัทึกการรายงานไวใ้นเวชระเบยีนหรอืบนัทกึการ

พยาบาลอย่างละเอยีด  

• เม่ือรายงานแลว้แพทย ์มาหรอืไม่ เป็นดลุพนิิจของแพทย ์ พยาบาลเม่ือรายงานแลว้ตอ้งบนัทึกถงึเหต ุที่รายงาน แพทยม์า

ตรวจหหรอืส ัง่การรกัษาอย่างไร ทางไหน  เพราะบนัทึกการพยาบาลดงักลา่วเป็นหลกัฐานที่แสดงว่าพยาบาลไดป้ฏบิตัิหนา้ที่

ตามขอบเขตมาตรฐานของวิชาชีพแลว้ การบนัทึกความจริงไม่เป็นความผิด 

• หากไม่บนัทกึ   เม่ือถกูฟ้องรอ้งพยาบาลมีหนา้ที่ตอ้งหาทางพสูิจน์ว่าไดด้าํเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพแลว้ ซ่ึงเป็นการยาก 

เพราะในชัน้ศาล เวชระเบยีนถอืว่าเป็นหลกัฐานสาํคญั ถา้ไม่มีการบนัทกึไวจ้ะนําพยาบานบคุคลมานําสบื  แต่หากไม่มี

บนัทึกศาลถอืว่าไม่ไดก้ระทาํ  



มารดาผู้ป่วยร้อง พยาบาลให้น า้เกลือแล้วร่ัว ไม่ได้มาด ู?? 



ญาต ิผูป่้วยรอ้งพยาบาล ไม่สนใจจนเด็กถกูตดัน้ิว 

• ในกรณีเจตนาดีในการดูแลรกัษาพยาบาลไม่ตอ้งการให ้

ผูป่้วยใชม้ือดึงลวดมดัฟนัออก เพราะการดึงลวดทาํใหป้าก

เกดิบาดแผล  จงึใหผู้ช่้วยเหลอืคนไขจ้บัมือผูป่้วยในท่ากาํ

มือและใชผ้า้ยางยดืพนัมือโดยรอบ๑ มว้น หลงัพนัผูป่้วย

ยงัคงพยายามคลายมืออก จงึไดใ้ชผ้า้ยางยดืพนัทบัอกี๑ 

มว้น  ไม่ไดร้ายงานหวัหนา้เวร การพนัดงักลา่วผิด

มาตรฐานวชิาชีพ ไม่ไดค้ลายผา้ทกุ ๑-๒ ชัว่โมง  รวม ๔๑ 

ชัว่โมง เป็นเหตใุหเ้ลอืดไปเลี้ยงมือไม่พอ  มือท ัง้๒ ขา้งบวม 

จนในที่สดุถกูตดัน้ิวมือบรเิวณปลายน้ิวนาง และน้ิวกอ้ยไป

ครึ่งน้ิว 

 



•กระท าผิดวินัย ในกรณีเจตนาดใีนการดแูลรักษาพยาบาลผู้ป่วย   ไม่ต้องการให้
ผู้ป่วยใช้มือดงึลวดมัดฟันออก เพราะการดงึลวดท าให้ปากเกดิบาดแผล  จงึให้ผู้ช่วย
เหลือคนไข้จับมือผู้ป่วยในท่าก ามือและใช้ผ้ายางยดืพันมือโดยรอบ๑ ม้วน หลังพัน
ผู้ป่วยยังคงพยายามคลายมืออก จงึได้ใช้ผ้ายางยืดพนัทบัอีก๑ ม้วน  ไม่ได้รายงาน
หวัหน้าเวร การพันดงักล่าวผิดมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ได้คลายผ้าทุก ๑-๒ ชั่วโมง  รวม 
๔๑ ชั่วโมง เป็นเหตุให้เลือดไปเลีย้งมือไม่พอ  มือทัง้๒ ข้างบวม จนในที่สุดถูกตดันิว้
มือบริเวณปลายนิว้นาง และนิว้ก้อยไปคร่ึงนิว้ 

•กระท าผิดวินัยร้ายแรงฐานปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความไม่เอาใจใส่ ระมัดระวังประโยชน์
ของราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง  

คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติลงโทษพกัใชใ้บอนุญาต 1 เดือน 



ญาติรอ้ง พยาบาล 

• ผูป่้วยตัง้ครรภ ์มีอาการเจบ็ครรภ ์รพ.รบัไวห้อ้งรอคลอด ในระหว่างนั้นเจบ็ครรภม์าก ญาตติามพยาบาลว่าผูป่้วยปวดมาก 

• พยาบาลแจง้ว่ารอเดีย๋ว เพราะพยาบาลกาํลงัเลอืกซ้ือของที่คนนํามาขาย และดูละครจากโทรทศัน์ 

• แพทยม์าตรวจ พบว่าปากมดลูกเปิด 4 ซม Contraction 45 นาที Interval 2.55นาที  เสยีงหวัใจทารก

ผิดปกติ   แพทยส์ ัง่ทาํการผ่าตดัด่วน เปิดทอ้งพบว่ามดลูกแตก และบตุรเสยีชีวติในเวลาต่อมา 

มูลคดี 

• พยาบาลไม่ไดป้ระเมินอาการผูป่้วย ทัง้ที่ผูป่้วยและญาต ิรอ้งขอ ผิดตาม ป.อาญา มาตรา 5 การงดเวน้

การกระทาํ 

• พยาบาลมีหนา้ที่ในการประเมินและเฝ้าระวงัอาการของผูป่้วย แต่ไม่ไดก้ระทาํเป็นการกระทาํความผิด

อาญา มาตรา 307 ละทิ้งผูป่้วยใหไ้ดร้บัอนัตราย 

• พยาบาลมีความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 420 

ประเด็นทางกฎหมาย 

• คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติว่ากลา่วตกัเตือน  

• ผูเ้สยีหายมิไดด้าํเนินคดีทางกฎหมาย เน่ืองจากพอในในการประนีประนอม 
ผลดา้นจรยิธรรม 



ป้องกนัตวัเองดว้ยการ  อดั....ซะ! 
 

•สมชายเป็นพยาบาลวชิาชีพ ปฏบิตัิงานที่หอ้งอบุตัิฉุกเฉิน  ขณะกาํลงัใหก้ารพยาบาลผูป่้วยเด็ก  
พนกังานเปลไดเ้ข็นคนไขช้ายวยักลางคนเขา้มาพรอ้มทัง้มีเสยีงผูห้ญงิที่เป็นลูกสาว “ช่วยพอ่ดว้ย พอ่
แน่นหนา้อก” เสยีงชายคนไขก้ส็บถตลอดวา่ “พากูมาทาํไมที่น่ีกูมีสทิธิประกนัสงัคม ไม่ใช่ ๓๐ บาทกูจะ
ไปโรงพยาบาลจงัหวดั”  พรอ้มทัง้ด้ินไม่ยอมใหน้อ้งพยาบาลวดั vital sign ดว้ยความหวงัดี
สมชายจงึเดินเขา้ไปช่วย “ลงุที่น่ีสทิธิอะไรกร็กัษาเหมือนกนัครบั”  ลงุสบถกลบั “ไอ-้---แม่” พรอ้มทัง้
ยกเทา้เตะหนา้อกสมชาย ๒ท ี สมชายบอกวา่ยกมือปาดไปขณะทคีนไขก้ระดกหวัข้ึนมือจงึโดนใบหนา้
คนไข ้ ลูกสาวลงุตะโกนวา่พยาบาลทาํรา้ยคนไขพ้รอ้มทัง้ใชโ้ทรศพัทถ์า่ยรูปเจา้หนา้ที่ไว ้ 

•ตกเยน็วนันั้นสมชายกต็กเป็นจาํเลยในคดีทาํรา้ยรา่งกายคนไข ้

•ลูกสาวของคนไขไ้ด ้โพส face book  เรื่องพยาบาลสมชายทาํรา้ยพอ่เธอ 



• ท าเร่ืองร้องเรียนไปยงัโรงพยาบาล,สภาการพยาบาลพร้อมทั้งได้ส่งหลกัฐาน
ภาพถ่ายและลายมอืช่ือประชาชนในอ าเภอนับร้อย 

 

• สุดท้ายในช้ันศาลสมชายและคู่กรณถูีกปรับและจ าคุกคนละ ๑ ปีแต่รอลงอาญา 

• สมชาย ในฐานะข้าราชการ โดนสอบวนัิย 

• สมชายในฐานะพยาบาลวชิาชีพ และญาต ิร้องสภาเร่ืองจริยธรรม  โดนตั้ง
กรรมการสอบ (แม้นเร่ืองนีญ้าต ิ ขอถอนเร่ือง) 



ผูร้บับรกิารรอ้ง พยาบาล :เผือก 
• ผูเ้สยีหายไดเ้ขา้แจง้ความกบัตาํรวจขณะที่เดินทางกลบับา้นที่จงัหวดัอบุลราชธานี โดยรถไฟตูน้อนพดัลม 

ในช่วงกลางดึก ถกูเจา้หนา้ทรีถไฟลว่งลํ้าทางเพศ และขอใหเ้จา้หนา้ที่ตาํรวจดาํเนินคดี กบัเจา้หนา้ที่รถไฟ  

หนงัสอืพมิพล์งข่าวดงักลา่วอย่างกวา้งขวาง   

• เจา้หนา้ที่ตาํรวจ สง่ตวัผูเ้สยีหาย ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เพือ่ประกอบสาํนวนคดี  

• เม่ือผูเ้สยีหายสง่เอกสารใหพ้ยาบาลที่เคาเตอร ์พยาบาลอา่นเอกสารและซกัประวตั ิและเหตกุารณ์ต่างๆซํ้าอกี

คร ัง้ เพือ่ทาํแฟ้มประวตั ิและใหผู้เ้สยีหายนัง่คอย  ระหว่างนัง่คอยผูเ้สยีหายพบว่า พยาบาลคนดงักลา่วไดนํ้า

แฟ้มประวตัทิี่ทาํข้ึน ใหพ้ยาบาลคนอืน่อกี 2-3 คนดูแฟ้มประวตั ิและพูดคยุพรอ้มสง่สายตาทกุคู่มองมาที่

ผูเ้สยีหาย และมีเสยีงวพิากษว์จิารณ์ ว่าผูป่้วยกรณีน้ีคอืผูป่้วยที่อยู่ในข่าวหนงัสอืพมิพท์ี่กาํลงัดงั ทาํใหผู้เ้สยี

เสยีตอ้งอดทนกบัสายตาและคาํพดู ที่สะเทอืนความรูส้กึในการพดูถงึเรื่องราวที่เธอรูส้กึอบัอายและรูส้กึผิดหวงั

กบัท่าทขีองพยาบาลในการใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย  



การกระทาํของพยาบาล 

เป็นการเปิดเผยความลบั

ของผูป่้วย ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 

323  

ประเดน็ทาง

กฎหมาย 

คณะกรรมการสภาการพยาบาล มี

มติว่ากลา่วตกัเตอืน ตามมาตรา 

41(2) แหง่พระราชบญัญตัิวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดงุครรภ ์

ผลดา้น

จรยิธรรม 



ผูร้บับรกิารรอ้งพฤติกรรมบรกิาร “ พูดไม่เขา้ห ู“ 

•นางมีนา ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพระดบัช านาญการ ได้รับค าส่ังให้อยู่เวรรักษาพยาบาลผู้ป่วยทีต่กึผู้ป่วย
ใน ในวนัที ่๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ น.-๐๘.๓๐ น. ของวนัรุ่งขึน้ ในช่วงทีอ่ยู่เวรดงักล่าว 
บดิาของผู้ป่วยได้มาตามนางมีนา ให้ไปดูเดก็หญงิอ้อยผู้ป่วยซ่ึงมีอาการผดิปกตน่ิาวติกกงัวลอาจมี
อนัตรายถงึแก่ชีวติ แต่นางมีนา กไ็ม่ได้ไปดูผู้ป่วยรายนีแ้ต่อย่างใด นางมีนา ได้พูดกบัผู้ร่วมงานว่า 
“ผู้ป่วยเตยีงน้ันหรือเพิง่ให้ยารับประทานไปไม่นานนีเ้อง” น าเสียงการพูดเสมือนหน่ึงคล้ายกบัว่าญาติ
ผู้ป่วยเร่ืองมากทีม่าตามให้ไปดูผู้ป่วยบ่อยคร้ังทั้งๆทีเ่พิง่ให้การรักษาพยาบาลไปไม่นาน       

• เร่ืองนีท้ าให้บดิาของผู้ป่วยไม่พอใจและเข้าใจว่าไม่เตม็ใจให้บริการทั้งๆ ทีเ่ป็นหน้าทีข่องนางมีนา
โดยตรง การกระท าดงักล่าวเป็นการไม่ตระหนักต่อหน้าทีใ่นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่
ประชาชน ทีผู้่ป่วยมีอาการน่าวติกว่าจะมอีนัตรายถงึแก่ชีวติ 

 



คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติลงโทษว่ากลา่วตกัเตือน 

•พฤตกิารณข์องนางมนีา ดงักลา่ว เป็นความผดิวนิยัอย่างไมร่า้ยแรง ฐานไมใ่หค้วามสะดวกและ

ไมใ่หก้ารสงเคราะหแ์ก่ประชาชน ผูต้ดิต่อราชการเกี่ยวกบัหนา้ทีข่องตนโดยไมช่กัชา้ และดว้ย

ความสุภาพเรยีบรอ้ย ตามมาตรา ๙๔วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.
๒๕๕๑ ลงโทษภาคทณัฑ ์



กรณีนี้ผดิ จรยิธรรมหรอืไม่ 

•นาย ยอดเขา้รบับรกิารดว้ยอบุตัิเหต ุมาถงึ รพ.มีพยาบาล ผูช่้วยเหลอืคนไข ้ 

และนกัศึกษาพยาบาล ช่วยกนัทาํความสะอาดแผลและเยบ็แผล แต่ก่อนจะ

เย็บแผล มีพยาบาลคนหน่ึงไดเ้อย่กบันกัศึกษาพยาบาลว่า “ ใครเคยเย็บแผล

บา้ง “  ไม่มีใครตอบว่าเคยเย็บ พยาบาลจงึสอนกนัเย็บแผล 



ถา้จะเอาผดิฐานหมิน่ประมาท เขาตอ้งพสูิจนว์า่สิง่ที่

นอ้งพมิพไ์ปแบบนัน้วา่ “เป็นการใส่ความต่อบคุคลที่

สาม จนถกูคนอืน่ดูหมิน่เกลยีดชงั” 

นอ้งวจิารณอ์ย่างสุจรติ  แต่ใชภ้าษาแรง  
 

 

กรณีน้ีผิด จรยิธรรมหรอืไม่ 



กรณีจาก สือ่ สภาดาํเนินการกลา่วโทษ 

•หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั  วนัที่..พาดหวัข่าว “บกุรวบตวัพยาบาลพวัพนัแกง๊ยาคกุ” นํายาบา้สง่มอบใหแ้ก่

ผูต้อ้งขงัในเรอืนจาํ หลงัถกูจาํคกุขยายผลพบ     ยาเสพตดิ อกี ๙๘๐ เม็ดในตูเ้หลก็ที่ทาํงาน    

•ศาลพพิากษาจาํคกุ ๑๐๐ปี ปรบัรวม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอ้หามีไวค้รอบครองและจาํหน่าย  รบั

สารภาพ ลดโทษเหลอืจาํคกุ ๕๐ ปี 

• เลขาธิการสภาการพยาบาล  ใชส้ทิธกิลา่วโทษตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหง่ พรบ.ฯ 

• เพกิถอนใบอนุญาตและพน้สมาชิกภาพ  

ตอ้งใชม้ติคณะกรรมการสภาการพยาบาล 2ใน3 

กรรมการสภาเสยีงขา้งมาก 



ญาตผูิป่้วยรอ้งทางสือ่ 
ตะลงึ! คลปิสดุอนาถ พยาบาลอาบน้ําเด็กแรกเกดิ 

•ตามรายงานระบวุา่ คลปิพยาบาลมอืใหม่
อาบน า้ใหเ้ดก็แรกเกดิ ก าลงัเป็นทีพู่ดถงึใน

โลกโซเชยีลฯ เมอืงไทย ภาพเหตกุารณ์

เกอืบ 1 นาท ีแสดงใหเ้หน็พยาบาลก าลงั

อาบน า้ใหเ้ดก็แรกเกดิ โดยการเปิดน า้จาก

กอ๊ก ปลอ่ยน า้ราดใส่ศีรษะอย่างน่าเวทนา

เป็นเวลานาน อกีท ัง้ยงัมกีารใชแ้ชมพูสระ

ผมใหเ้ดก็อกีดว้ย 

https://video.sanook.com/


พยาบาลซาอฯุ ขําขนั-บบีบี้ ใบหนา้เด็กทารกเลน่ พอ่แม่เหน็คลปิช็อกหนกั 

• โดยในคลปิดงักลา่วเป็นภาพของกลุม่พยาบาลชาว

ซาอดุอิาระเบยีทีพ่ากนัส่งเสยีงหวัเราะคกิคกัขณะทีห่นึ่ง

ในพยาบาลกลุม่นัน้ใชม้อืสองขา้งบบีบี้ใบหนา้และศีรษะ

ของเดก็ทารกแรกเกดิคนหนึ่งเลน่อย่างสนุกสนาน จน

ใบหนา้ของหนูนอ้ยบดิเบี้ยวไปจากปกติ 

•ทัง้น้ี พยาบาลทัง้ 3 คน ถกูส ัง่พกังานทนัทหีลงัจาก   

มีการตรวจสอบพบ และถกูเพกิถอนใบอนุญาตทาง

การแพทย ์รวมทัง้ถกูส ัง่หา้มปฏบิตังิานดา้นการ

พยาบาลในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุแห่ง 



คุณตาเขา้รบัการรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลรฐัแห่งหนึ่งในตวัเมอืง จ.รอ้ยเอด็ หลงัจากนอนได ้1 

คืน วนัต่อมาหมอบอกวา่ใหก้ลบับา้นได ้ซึง่ระหวา่งนัน้คุณตาอยากเขา้หอ้งน า้ แต่พยาบาล

เดนิมาดงึสายน า้เกลอือย่างรุนแรง พรอ้มพูดตะคอกใส่หนา้วา่ "กะฟ้าวใหอ้ยู่" แลว้ชกัสหีนา้

ใส่ 

http://www.sanook.com/news/8569454/


ความบกพร่องในการดูแลและการประเมินผูป่้วย 

 



หญิงสาวคนหน่ึงพาหลานชายป่วยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแหง่หน่ึงในจงัหวดั

หนองคายแต่เชา้ตรู่ สุดงง รพ.เงยีบราวป่าชา้ เดินรอบตกึไม่พบแพทย ์พยาบาล 

อึ้งหนกัหลงัเจา้หนา้ที่ชายคนหน่ึงบอกถา้ใกลต้ายจะตามหมอให ้

• ไดม้เีจา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาล มาพูดคุยและขอโทษกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นและเดนิทางกลบัไป

แลว้ โดยเรื่องดงักลา่วเกดิขึ้นเวลาประมาณ 06.50 น. หลานชายวยั 1 ขวบ ของตนไม่สบาย 

ตนจงึพาไปพบแพทย ์พอไปถงึกต็อ้งแปลกใจเพราะโรงพยาบาลเงยีบมากผดิปกต ิจงึไดห้ยบิ

โทรศพัทข์ึ้นมาถ่ายคลปิแลว้เดนิไปดูเรื่อยๆ กพ็บผูป่้วยและญาตจิ านวนหนึ่งมารอตรวจรกัษา

เช่นกนั จนกระท ัง่มชีายคนหนึ่งคาดวา่จะเป็นเจา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาลโผลห่นา้ออกมาจาก

เคานเ์ตอร ์แลว้พูดจากบัตนวา่ ข ัน่สติายอหีลสีโิทรเอิน่หมอให ้(ถา้จะตายจรงิจะโทรตามหมอ

ให)้ ตนไดย้นิดงันัน้ก็รูส้กึโกรธมาก เพราะพูดจาไม่ด ีตนรออกีไม่นาน สงสารหลานไม่อยาก

รออกีแลว้ จงึตดัสนิใจขบัรถพาหลานไปยงัโรงพยาบาลอกีแห่งหนึ่ง ซึง่อยู่อ าเภอใกลก้นั 

แพทยร์ะบวุา่ หลานชายล  าไสอ้กัเสบ และจดัยาใหก้ลบัไปกนิทีบ่า้น ตนเหน็วา่พฤตกิรรมของ

เจา้หนา้ทีช่ายคนดงักลา่วไมเ่หมาะสม จงึไดโ้พสตเ์ฟซบุก๊เพือ่หวงัจะใหม้กีารปรบัปรุงการ

บรกิาร ประชาชนทีด่กีวา่นี้  แต่ตอนนี้ก็ไม่ไดต้ดิใจเอาความแลว้ ซึง่เท่าทีเ่คยไปรบัการรกัษา

เขากดู็แลด ีมาโดยตลอดไม่เคยเจอเหตกุารณแ์บบนี้เลย 

http://www.sanook.com/news/8578782/
https://video.sanook.com/


หน่วยงานรอ้งมาสภาการพยาบาล 

มูลคดี 
• พยาบาลน ายาฉีด pethidine จากหอผู้ป่วยไปใช้กับตนเองและแอบเอาของเหลวลักษณะใส

ใส่ในหลอดยาเดมิ จากนัน้ใช้กาวเช่ือมคอขวดไว้อย่างเดมิ 

ประเดน็
ทาง

กฎหมาย 

• พยาบาลมีความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334  ลักทรัพย์
นายจ้าง โทษจ าคุก 1 ปี ปรับไม่เกนิ 6 เดื6 พันบาท 

ผลทาง
จริยธรรม 

• คณะกรรมการสภาการพยาบาล พจิารณาลงโทษ พักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา 1 ปี 



หน่วยงานรอ้ง :   รบัจา้งจดทะเบียนสมรส 

มูลคด ี

• พยาบาล สาว ไดต้ดิต่อให ้

พยาบาล มึน รบัจา้งจด

ทะเบยีนสมรสกบัผูป่้วยโรคไต 

เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิรกัษาพยาบาล 

เขา้รบัการฟอกไตดว้ยสทิธิการ

รกัษาของกรมบญัชีกลาง  

• พยาบาล มึน ไดร้บัค่าจา้ง 1 

แสนบาท 

ประเด็นกฎหมาย 

• พยาบาล มึน มีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

341 กระทาํความผิดฐานฉอ้โกง  

• ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสาม

ปี หรอื ปรบัไม่เกนิ หกพนับาท 

หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 

ผลดา้นจรยิธรรม 

• คณะกรรมการสภาการพยาบาล

มีมติ ใหล้งโทษพกัใช้

ใบอนุญาต ของพยาบาล สาว  

และ พยาบาล มึน มี

กาํหนดเวลาคนละ 3 เดือน 



หน่วยงาน   แจง้เรื่องมาสภาการพยาบาล 

• รพ.ก มีหนังสอืถงึสภาการพยาบาลใหต้รวจสอบสาํเนาหนงัสอืรบัรองผูผ่้านการอบรมการใหย้าเคมีบาํบดั 

๒ ราย จากการตรวจสอบพบว่า เลขหนังสอื ของน.ส.ต ไม่ตรงฉบบัดงักลา่วเป็นของ นาง น  

•  น.ส.ต ไดผ่้านการอบรมการใหย้าเคมีบาํบดั ๑๐ วนั จาก รพ.รามาธบิดี หลงัอบรมปฏบิตังิานหน่วย

บาํบดัผูป่้วยมะเรง็ เม่ือJCI จะมาตรวจ รพ. น.ส.ต ไม่มีหนังสอืรบัรองเป็นผูผ่้านการอบรม ไดส้อบถาม

เพือ่นที่อบรมรุ่นเดียวกนั เพือ่แจง้ว่าไดร้บัแลว้ ตนจงึตดิต่อมาที่รพ.รามาธบิดี เจา้หนา้ที่แจง้ว่าสง่ให ้

ตามที่อยู่ที่แจง้ไม่มีเอกสารคา้งหรอืตกีลบัมา จงึแจง้ นาง จ. ซึ่งเป็นหวัหนา้ นาง จ.บอกว่าเดีย๋วจดัการให ้

ตนไม่ทราบว่าจดัการอย่างไร เม่ือใกลว้นัตรวจนาง จ. ไดนํ้าสาํเนาใบรบัรองการผ่านการอบรมมาใหเ้ซ็น

รบัรองตนเซ็นรบัรองโดยไม่ทราบว่า นาง จ.ไดม้าอย่างไร  



หน่วยงาน แจง้เรื่องมา 

• นางรอ้นรน  ต าแหน่งพยาบาลวชิาชพีช านาญการ ไดร่้วมกบัสามที  ารา้ยร่างกายนาย                                          

ใจเยน็ เพือ่นร่วมงาน ขณะทีก่  าลงัปฏบิตังิานร่วมกนั โดยใชเ้ทา้เตะขณะที่ตนสวมใสชุ่ดพยาบาล ซึง่เป็นแบบฟอรม์ใน

การปฏบิตัหินา้ทีอ่นัทรงเกียรต ิต่อหนา้ผูป่้วยและญาตผูิป่้วยจ านวนหลายคน ท าใหภ้าพลกัษณข์องโรงพยาบาลเสยีหาย 

•   พฤตกิารณข์องนางรอ้นรน ดงักลา่ว เป็นความผดิวนิยัอย่างไมร่า้ยแรง ฐานไม่สุภาพเรยีบรอ้ย ไม่รกัษาความสามคัค ี

ในการปฏบิตัริาชการระหวา่งผูร่้วมปฏบิตัริาชการ และฐานไมร่กัษาชื่อเสยีงของตนและไมร่กัษาเกยีรตศิกัดิ์ของต าแหน่ง

หนา้ทีร่าชการของตนมใิหเ้สือ่มเสยี อนัไดช้ื่อวา่เป็นผูป้ระพฤตชิ ัว่ ตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพล

เรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษภาคทณัฑ ์  

 

คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติลงโทษว่ากลา่วตกัเตือน 



ผูป้ระกอบวชิาชีพ   รอ้งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

•หวัหนา้พยาบาลโรงพยาบาลเป็นใจ มีคาํส ัง่ใหห้วัหนา้หอผูป่้วยพเิศษ จดัเวรพยาบาลเฝ้า นาย 

อวดเบ่ง อดีตรฐัมนตร ีโดยเบกิค่าตอบแทนนอกเวลาราชการจากเงนิบาํรุงโรงพยาบาล ต่อมานาย

อวดเบ่งและคณะไปรบัประทานอาหารที่รา้นอาหาร รอ้งเพลงคาราโอเกะ ไดจ้ดัใหม้ีพยาบาลเฝ้าไข้

เวรบ่ายและพยาบาลเวรตรวจการ ไปดว้ยในชดุพยาบาล  

•พยาบาลเป็นผูก้ลา่วโทษมายงัสภาการพยาบาล  ว่าการกระทาํของหวัหนา้กอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยี

ศกัด์ิศรวีชิาชีพ 

•ผลทางจรยิธรรม  กรรมการสภาการพยาบาลมีมต ิภาคทนัฑ ์หวัหนา้พยาบาล 



ผูป้ระกอบวชิาชพีรอ้ง ตารางเวรสองฉบบั 

 

• นางแดง ต าแหนง่พยาบาลวชิาชพี หวัหนา้งานอบุตัเิหต ุไดจ้ดัท าตารางเวร
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการและในวนัหยดุราชการของงานอบุตัเิหตเุป็น 2 ฉบบั
ไมต่รงกนั โดยฉบบัที ่1 ใชเ้สนอผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอนมุตัแิละใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนการอยเูวรนอกเวลาราชการใหก้บั
เจา้หนา้ทีท่ ีอ่ยูเ่วร สว่นฉบบัที ่2 จดัตารางเวรตามความตอ้งการของเจา้หนา้ทีท่ ี่
อยูเ่วรซึง่วนัทีอ่ยูเ่วรไมต่รงกบัตารางเวรฉบบัที ่1 เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ ีจ่ะตอ้งอยูเ่วร
สะดวกในการขึน้เวรโดยเฉพาะเรือ่งความปลอดภยัของเจา้หนา้ทีท่ ีต่อ้งออกเวร
เวลาประมาณ 24.00 น. และมารบัเวรเวลาประมาณ 23.00 น.-24.00 น. โดย
ในชว่งเวลาดงักลา่วไมม่รีถโดยสารประจ าทางผา่นหนา้โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลไมส่ามารถจดัหอ้งพกัเวรใหเ้จา้หนา้ทีไ่ด ้สว่นตารางเวรฉบบัที ่1 จะ
ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเบกิจา่ยคา่ตอบแทน ส าหรบัการเบกิเงนิคา่เวรจะเบกิ
ตามจ านวนเวรทีอ่ยูจ่รงิและเบกิตามสทิธขิองผูท้ ีอ่ยูเ่วร 



ระหว่างวชิาชีพ • ดุเดือดกลาง ร.พ.! หมอกับพยาบาล ปม แย่งหอ้งผ่าตดั 
เสียงดงัลัน่ 

• โรงพยาบาลแหง่หน่ึงใน จ.อาํนาจเจรญิ 

เน่ืองจากหมอแย่งหอ้งผ่าตดั แลว้เขา้ไปทาํ

รา้ยพยาบาลที่ทาํหนา้ที่จดัควิหอ้งผ่าตดั แต่

หอ้งเตม็ ตอ้งรอควิหอ้งว่าง แต่ไม่ยอมรอ 

เพราะรบัฝากพเิศษคนไข ้ตอ้งผ่าคลอดตาม

เวลาฤกษย์าม 



โซเชียลเดือด คลปิหมอทาํรา้ยพยาบาล รอ้งไหใ้ตช้ดุ PPE ตมีืออย่างแรง-ดดุ่าต่อหนา้

คนไข ้
•  ผูบ้รหิารดา้นการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์นําโดย ดร.จริาภรณ์ ศรไชย 

รองผูอ้าํนวยการดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ ์ไดเ้ขา้ยื่นหนังสอืที่สภา

การพยาบาล เพือ่ขอความเป็นธรรมใหแ้กว่ชิาชีพพยาบาลกรณีที่ถูกแพทย์

ทาํรา้ยรา่งกายที่ปรากฎในคลปิในโลกออนไลน์ โดยมีรองศาตราจารย ์ดร.

ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นผูร้บัเรื่อง 

• ดร.จริาภรณ์ กลา่วว่า อยากใหม้ีความเหน็ใจและเคารพและใหเ้กยีรตใิน

วชิาชีพเดียวกนั เน่ืองจากตัง้แต่เกดิสถานการณ์โควดิ-19 ระบาด เจา้หนา้ที่

พยาบาลไดป้ฏบิตังิานเหน็ดเหน่ือยตลอด 24 ชัว่โมง ภายใตช้ดุ PPE 
แมจ้ะเหน่ือยไม่ต่างจากแพทยแ์ต่กไ็ม่เคยทาํรา้ยรา่งกายหรอืระบายอารมณ์

กบัใคร และพยาบาลไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ของใคร 

 

 

"ผมขอประณามแพทยค์นดงักลา่วทีท่  ารา้ยร่างกายและจติใจของพยาบาล ท างานหนกัยงัเจอเหตกุารณ์

แบบน้ีเป็นใครคงทนไมไ่ดน้ะครบั รอ้งไหภ้ายใตช้ดุ PPE ไมอ่ยากใหเ้หตกุารณแ์บบน้ีเจอกบัคนที ่
เรารูจ้กัเลยครบั เป็นคดีอาญา ยอมความไมไ่ดค้รบั สภาการพยาบาล #Saveพยาบาล" 

https://video.sanook.com/
https://www.sanook.com/covid-19/


แพทยล์วนลามพยาบาล สูอ้ย่างไร ?? 

 

พยาบาลสาวผูเ้สยีหาย ไดม้ีการแจง้ขอ้กลา่วหา รวม 3 ขอ้หา คอื 

กระทาํอนาจาร พาผูอ้ืน่ไปกระทาํอนาจาร และกกัขงัหน่วงเหน่ียว 



'แพทยห์นุ่มโพสตพ์าดพงิพยาบาล' ขอโทษพรอ้มรบัผิดแลว้ 

 • มีใจความว่า อา…5555 ยา้ยมาแผนกศลัยกรรมออร์

โธปิดิกส ์รพ.(ช่ือโรงพยาบาล)แลว้เหรอเพื่อน พอดีเร

ยอยากกนิหวัพยาบาลอยู่พอดี อิ๊ๆๆๆ สง่เรื่องกบั

พยาบาลที่เหลอืดว้ยเดอ้ หมอ(ช่ือแพทย)์ดนุะ หมอ

(ช่ือแพทย)์ดมุาก ถา้ไม่อยากโดนกนิหวัเรยีงคนอกี 4 

ปี ใหห้าพยาบาลสาวๆ จบใหม่มารอตอ้นรบัดว้ยเดอ้ 

5555(มีสามีแลว้บ่เอาเดอ้) 

• ขอโทษพยาบาลทกุคนนะครบั ส าหรบัโพสตไ์มด่ทีีผ่มไดท้  าลงไป ยนิดรีบัผดิทกุอย่าง จะไมเ่ถยีง ไมด่ื้ออะไรท ัง้นัน้ เพราะ

ผดิกอ้คอืผดิ ความผดิครัง้นี้จะเป็นบทเรยีนต่อไป ในวนัน้ีสิง่ทีท่  าลงไปแลว้อาจจะไม่สามารถแกไ้ขอะไรไดแ้ต่รบัรองครบัวา่

มนัจะไมม่อีกี ขอโทษดว้ยจรงิๆ 

• ขอโทษพยาบาลทกุคนเป็นอย่างมาก ไมผ่ดิทีท่กุคนจะเกลยีดหรอืไมช่อบผมอกีต่อไป หากมนัเป็นสิง่ทีเ่หมาะสมกบัทีผ่ม

ควรจะไดร้บัและไมค่วรทีจ่ไัดร้บัโอกาสใดๆ เพือ่แกต้วัอกี ผมจะยอมรบัมนั ขอขอบคุณมากครบัส าหรบัทกุท่านทีเ่สยีสละ

เวลามาอ่านขอ้ความน้ี ขอโทษจรงิๆ 



สภาวชิาชพี  แจง้เรื่องมาสภาการพยาบาล 

มูลคดี ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หน่ึงปฏบิตัิงานในตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพประจาํโรงพยาบาล

ชมุชนและไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดกจิการสถานพยาบาล ประเภทการผดงุครรภ ์พยาบาลไดต้รวจรกัษาผูป่้วยรายหน่ึง

และผูป่้วยรายน้ีตอ้งการใบรบัรอการป่วยเพือ่นําไปประกอบการขอหยดุงาน เม่ือผูป่้วยนําเอกสารไปยื่นสถาน

ประกอบการมีความสงสยัในการออกหนังสอืรบัรองซึ่งผูอ้อกเป็นพยาบาลและเป็นสถานพยาบาลประเภทผดงุครรภ ์

จงึมีหนังสอืสอบถามไปยงัแพทยสภา และ แพทยสภาไดส้ง่เรื่องต่อมาที่สภาการพยาบาล ขอใหต้รวจสอบ 

ประเด็นทางกฎหมาย  พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 34 ผูข้ออนุญาตมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ตอ้งควบคมุและ

ดูแลมิใหมี้การประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาลผิดไปจากสาขาชัน้ หรอืแผน ที่ไดร้บัใบอนุญาต หรอืมิใหบ้คุคล

อืน่ซ่ึงมิใช่ผูป้ระกอบวชิาชีพทาํการประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาล  

ผลทางจรยิธรรม คณะกรรมการสภาการพยาบาลไดม้ีมติใหว้่ากลา่วตกัเตือน ตามมาตรา 41 วรรคสาม(2) แหง่พระราชบญัญตัิ

วชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ. 2528 







 

พยาบาลตอ้งลม้ละลาย 

เพราะถกูไลเ่บี้ย !!! 



•วนัที่ ๑๕ ด.ญ. รุง่อรุณ  ไดร้บับาดเจบ็จากอบุตัิหต ุขาซา้ยหกั แบบชนิดปิด  รพ.รบัไวร้กัษาในตกึผูป่้วย

ใน 

•วนัที่ ๑๖ เวลา ๙.๐๐น. แพทยม์าดูอาการ เอก็ซเรย ์ ดึงกระดูกแบบถว่งน้ําหนกัดว้ยถงุทราย 

•วนัที่ ๑๗ เวลา ๙.๐๐ น แพทยม์าดูอาการ พบน้ิวเทา้และหลงัเทา้ของผูป่้วยมีสเีขียวมากข้ึน สง่ต่อ 

•รพศ พบวา่เสน้เลอืดแดงบรเิวณแข็ง มีลิ่มเลอืดอดุตนั แสดงว่าขาดเลอืดมากกว่า ๖ ชม.ตอ้งตดัขาขา้ง

ซา้ย 

• ฟ้องละเมิด กระทรวงสาธารณสขุ ๘,๔๓๑,๘๐๐ บาท 



ประเด็นทางกฎหมาย 

• 1. ประเด็นแพทย ์ไม่มาดูผูป่้วย 

จากการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผิดทางละเมิด คณะกรรมการเหน็ว่าการที่ นายแพทย ์ส. แพทยเ์จา้ของไขไ้ม่มา

ดูผูป่้วยตัง้แต่ 15 มีนาคม เวลา 13.00 น. จนถงึ วนัที่ 16 มีนาคม เวลา 09.45 น. รวมเวลา 21 ชัว่โมง แพทย์

จงึมีสว่นขาดความระมดัระวงัอยู่บา้ง 

 

2. ประเด็นว่ามีการเฝ้าระวงัภาวะคอมพาทเมนทซ์ินโดรมหรอืไม่ 

 จากการสอบสวนความรบัผิดทางละเมิดคณะกรรมการเหน็ว่ามีการเฝ้าระวงัภาวะคอมพาทเมนทซ์ินโดรม โดยมี

หลกัฐานคอื บนัทกึการพยาบาลและแบบเฝ้าระวงัคอมพาทเมนทซ์ินโดรม  แม่เด็กและญาตใิหก้ารยนืยนัว่าไม่

มีการตรวจและเฝ้าระวงัหรอืคลาํชีพจรใดๆเลย เอกสารดงักลา่วมีการทาํข้ึนหลงัจากเกดิเหตแุละถกูฟ้องแลว้และ

เป็นเทจ็ 



ประเด็นเอกสาร 

• ในวนัที่มารดาผูป่้วยมาขอคดัสาํเนาเวชระเบยีนประวตักิารรกัษาที่โรงพยาบาล... เจา้หนา้ที่โรงพยาบาลคดัสาํเนารบัรองความถูกตอ้งให ้

เพยีง 5 แผ่น โดยไดร้บัอนุมตัจิากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และไม่มีบนัทกึการพยาบาล รวมทัง้ไม่มีแบบเฝ้าระวงัภาวะคอมพาทเมนท์

ซินโม 

• แต่ในชัน้ศาล จาํเลยสง่พยานหลกัฐานเป็นเวชระเบยีนประกอบสาํนวน จาํนวน 26 แผ่น โดยมีบนัทกึทางการพยาบาล และแบบเฝ้า

ระวงัดว้ย 

ผลทาํใหเ้กดิความไม่น่าเช่ือถอื ของพยานหลกัฐาน 

พยาบาล(พยาบาลเวร) ยืนยนัว่า วนัที่ 16 มีนาคม ช่วง 6.00 -24.00 น. รวม 8 ชัว่โมง มีการคลาํชีพจรเทา้ทกุ 2 ชัว่โมง แต่ใน

บนัทกึการพยาบาลไม่มี คงมีแต่ในแบบเฝ้าระวงัซ่ึงไม่น่าเช่ือว่าจะลมืบนัทกึเพราะเป็นเรื่องสาํคญัมาก หากเกดิภาวะคอมพาท

เมน้ทซ์ินโดรมที่ตอ้งไดร้บัการผ่าตดัทนัที 

* กรณีพยาบาล ใหก้ารว่าคลาํชีพจรหลงัเทา้ชดัเจนเท่ากนัท ัง้สองขา้ง ขดักบั คาํใหก้ารของแพทย ์ส. ที่ใหก้ารว่า คลาํชีพจนเทา้

ซา้ยเบากว่าเทา้ขวา 



การชัง่น้ําหนกัพยานหลกัฐาน 

•ดว้ยเหตพุรุิธหลายประการ พยานจาํเลยจงึไม่มีน้ําหนกั ใหร้บัฟงัขอ้เทจ็จรงิไดว่้าไม่มีแพทย ์พยาบาล ผูช่้วย

พยาบาล หรอืเจา้หนา้ที่ทาํการเฝ้าระวงัภาวะคอมพาทเมนทซิ์นโดรมตัง้แต่แรกรบัผูป่้วยเขา้มาและไม่มีการตรวจ

ชีพจรหลงัเทา้ซา้ยทกุ 2 ชัว่โมงตามที่กลา่วอา้ง 

 

•ดงันั้นการที่ผูป่้วยตอ้งถกูตดัขาเป็นผลโดยตรงจากการงดเวน้การกระทาํที่เจา้หนา้ที่ โรงพยาบาล ท. มีหนา้ที่ตอ้ง

กระทาํตามมาตรฐานวชิาชีพแพทย ์   เป็นการละเมิดสทิธิ์ต่อโจทก ์ท ัง้ยงัปรากฏว่าเจา้หนา้ที่ โรงพยาบาล ท. ทาํ

บนัทกึทางการพยาบาลและแบบประเมินเฝ้าระวงัอาการคอมพาทเมน้ทซิ์นโดรมอนัเป็นเทจ็ เพือ่ที่จะกลา่วอา้งว่า

ตนไดป้ฏบิตัหินา้ที่ตามมาตรฐานแหง่วชิาชีพแลว้ ซ่ึงความจรงิหาเป็นเช่นนั้นไม่ 



ค าพพิากษา   

• มีคาํพพิากษาใหก้าํหนดค่าเสยีหายเชิงลงโทษใหจ้าํเลยชดใช ้แกโ่จทก ์อกี 1,000,000 บาท ตามพระราชบญัญตัวิธิี

พจิารณาคดีผูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 มาตรา 42 รวมเป็นเงนิ ที่ตอ้งชดใช ้ท ัง้หมด 3,324,800 บาท  

• จงึพพิากษาใหจ้าํเลย ชําระเงนิแกโ่จทกด์งักลา่วพรอ้มดอกเบี้ย 

ศาลอทุธรณ์ 

• ศาลเหน็ว่า แพทย ์พยาบาล ไม่ไดดู้แลผูป่้วยอย่างที่นําสบืเพราะหากกระทาํจรงิตอ้งทาํการรกัษาผูป่้วยไดท้นั ผูป่้วยกไ็ม่ตอ้งถกูตดัขา 

• คดีสิ้นสดุในชัน้อทุธรณ์ เพราะคดีทางการแพทยน้ี์เป็นคดีผูบ้รโิภคจะ ฎกีาไดเ้ฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรอืเป็นเรื่องสาํคญั
จรงิๆเท่านั้น   

• สาํนกังานสาธารณสขุ จา่ยเงนิตามคาํพพิากษา ไปจาํนวน ทัง้สิ้น 4,251,177.31 บาท 



•ผู้ป่วยกระดูกขาหกัและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
นายแพทย์ ส. ได้วางแผนผ่าตัด   หลังรับผู้ป่วยไว้ ๒ ชม 
แต่แพทย์ตดิธุระจงึเล่ือนออกไปอีก ๕ ชม แต่เม่ือถงึเวลา 
แพทย์ยังคงตดิธุระจงึงดผ่าตัดไปก่อน และใช้การรักษา
ด้วยการ ท า Skin traction ต่อมาอีก ๔๘ ช่ัวโมง ซึ่งเม่ือ
แพทย์มาประเมินกลับพบว่าขาข้างดังกล่าวไม่มีเลือดไป
เลีย้งจงึส่งตัวไป รพม และผู้ป่วยถูกตัดขา 

•คดีนีศ้าลมีความเหน็ว่า แม้แพทย์จะสามารถใช้ดุลพนิิจ
โดยการเล่ือนผ่าตัดและใช้ skin traction แต่แพทย์ยังคงมี
หน้าที่ต้องระมัด ระวัง การเกิด Compartment syndrome 
อยู่ดีการที่แพทย์ไม่ได้มาตรวจผู้ป่วยด้วยตนเอง ถงึ 21 
ช่ัวโมง  การกระท าของแพทย์ แสดงว่าการเฝ้าระวังนัน้ยัง
ไม่ดีพอ 

แพทย ์



•แม้จะอ้างเอาเอกสารว่าได้มีการบันทกึการเฝ้าระวังอาการขาดเลือดไป
เลีย้งที่มีการลงบันทกึทุก ๒ ช.ม.แต่ศาลเหน็ว่าพยานเอกสารดังกล่าวไม่
น่าเช่ือถือเพราะอยู่ในครอบครองและการจัดท าของจ าเลยฝ่ายเดียว โดย
บุคคลภายนอกไม่มีส่วนเก่ียวข้อง อาจมีการแก้ไขดัดแปลงหรือลงบันทกึ
ไม่ตรงกับความเป็นจริงกไ็ด้ และแม้พยานจ าเลยหลายปากจะให้การ
สอดคล้องกัน และเป็นคุณแก่จ าเลย 

 
•แต่ศาลพเิคราะห์ทัง้ พยานเอกสารและพยานบุคคลไมน่าเช่ือถือเพราะ
หากมีการกระท าดังกล่าวจริงควรตรวจพบ พบอาการ Compartment 
syndrome ได้แต่เน่ิน ๆ 

พยาบาล 



ความสาํคญัของเวชระเบียน ตามกฎหมาย 

คดีแพง่ 

• ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสอื

ตามที่กฎหมายกาํหนด 

• หากมีพยานเอกสาร ศาล

มกัจะรบัฟงัพยานเอกสาร

เป็นสาํคญั 

คดีปกครอง 

• เป็นวธิีพจิารณาคดีที่ใช ้

เอกสารเป็นหลกั 

คดีอาญา 

• ทาํดี บนัทกึดี  - รอดคุก 

• ทาํไม่ดี บนัทกึไม่มี – นอน

คุก 

• ทาํดี บนัทกึไม่มี –รอนอนคกุ 

• ทาํไม่ดี บนัทกึดี - นอนคกุถา้

ผลที่เกดิไม่ตรงบนัทกึ 



๕ ประเด็นหลกัที่ใหบ้นัทกึ 

•วนัน้ีผูป่้วยเป็นอย่างไรเม่ือเทยีบกบัวนัที่มา และวนัที่ผ่านมา 

•วนัน้ีมีแผนการรกัษาอะไรที่เริ่มใหม่ อะไรที่เลกิ อะไรที่ตอ้งทาํต่อ 

•วนัน้ีมีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอะไรบา้ง เกบ็ไดห้รอืไม่ ผลมาหรอืยงั แพทยท์ราบผลหรอืยงั 

ผูป่้วยและญาต ิทราบหรอืยงั 

•วนัน้ีผูป่้วยตอ้งทาํหตัถการอะไรหรอืไม่ เตรยีมแลว้หรอืยงั จะทาํเม่ือไหร ่ถา้ทาํแลว้ทาํอะไรไป

บา้ง แจง้ผลกบัผูป่้วยหรอืยงั 

•วนัน้ีตอ้งเตรยีมผูป่้วยและญาตเิรื่องอะไร หากผูป่้วยจะไดก้ลบับา้น  



บันทกึต้องตอบประเดน็ 

• ผู้ ป่วยมีสภาพอย่างไรในขณะบนัทกึ : เดิน ไปห้องน า้เอง ท ากิจวตัรได้เองไม่
ต้องมีคนชว่ย /  ต้องมีคนพยงุเวลาลงจากเตียง / เดินไมไ่ด้ต้องนัง่รถ /  เวลา
ลกุนัง่บนเตียงแล้วเวียนศีรษะ/ ไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได้เลย   

• ผู้ ป่วยมีสญัณาณชีพ อย่างไร ท่ีตอบปัญหาและอาการ??  คา่โดยเฉลี่ย
ตลอดเวร   

• เมื่อมีความผิดปกติ มีบนัทกึวา่รายงานใครเมื่อไหร่ และมีการจดัการอะไรไป
เบือ้งต้น 

• การรักษาท่ีได้รับ รักษาด้วยอะไร เมื่อไหร่ และ มีการเฝ้าระวงัอะไรบ้าง 



 ประเดน็พพิาทเกีย่วกบั 
มติของแพทยสภาและสภาการพยาบาลกรณทีี ่
ผู้ฟ้องคดร้ีองเรียนกล่าวหาแพทย์และพยาบาลว่า

ให้การรักษาพยาบาลมารดาของผู้ฟ้องคด ี
ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  



1. ประเดน็พพิาท 
     1.1  ผู้ฟ้องคด ี(นาง ว.) ฟ้องว่า ระหว่างวนัที ่28 กนัยายน 2544 ถึงวนัที ่9 ตุลาคม 2544 ผู้
ฟ้องคดไีด้น ามารดาของผู้ฟ้องคดเีข้ารับการรักษาโรคทางเดนิปัสสาวะ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม
หญิง โรงพยาบาล ร. แต่ปรากฏว่าแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาล ร.ได้ดูแลรักษามารดาของผู้
ฟ้องคดโีดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมหลายประการ และเป็นสาเหตุท าให้มารดาของผู้ฟ้องคดี
ต้องเสียชีวติ ผู้ฟ้องคดไีด้ร้องขอความเป็นธรรมกบัผู้อ านวยการโรงพยาบาล ร. แล้ว แต่ไม่ได้
รับการพจิารณา  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีด้ตรวจสอบประวตักิารรักษามารดาของผู้ฟ้องคดจีึงพบว่า
ประวตักิารรักษามารดาของผู้ฟ้องคดถูีกแก้ไขรายละเอยีดเกีย่วกบัอาการป่วย วธีิการรักษา และ
แพทย์ผู้รับผดิชอบในการดูแลรักษา  
 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดหีมายเลขแดงที่ อ. 545/2556 



       1.2   ผู้ฟ้องคดไีด้มีหนังสือลงวนัที ่11 กนัยายน 2545 ถึงเลขาธิการแพทยสภา
และเลขาธิการสภาการพยาบาลเพือ่ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัการดูแล
รักษามารดาของผู้ฟ้องคด ี ต่อมาเมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2546 เลขาธิการสภาการ
พยาบาลได้มีหนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ. 01/04/824  ลงวนัที่ 17 กนัยายน 
2546 แจ้งผลการพจิารณาด้านจริยธรรมแห่งวชิาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ของพยาบาลโรงพยาบาล ร. ให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่2 
(คณะกรรมการสภาการพยาบาล) ในการประชุมคร้ังที ่7/2546  เมื่อวนัที่ 16 
กรกฎาคม 2546 ได้พจิารณาแล้วมีมตวินิิจฉัยช้ีขาดให้ยกข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคด ี
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าผลการพจิารณาดงักล่าวไม่ตรงกบัความเป็นจริงจงึมหีนังสือลง
วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ถึงเลขาธิการสภาการพยาบาลเพือ่ร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมอกีคร้ังและตดิตามสอบถามเร่ืองดงักล่าวหลายคร้ัง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้อง
คดกีลบัได้รับส าเนาหนังสือสภาการพยาบาลฉบับเดมิ  



       1.4  ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่1 และผู้ถูกฟ้องคดทีี ่2 ใช้
อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงยืน่ฟ้องคดีต่อ
ศาล ขอให้ศาลมีค าพพิากษาหรือค าส่ัง ดังนี ้
               (๑) ให้เพกิถอนมตขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี ่1 ทีม่ีมตว่ิาคดไีม่มีมูล 
แจ้งตามหนังสือแพทยสภา ที่ พส. 011/2271 ไม่ระบุวนัที ่เดอืน
กนัยายน 2547 

  (๒) ให้เพกิถอนมตขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี ่2 ที่มีมติว่าคดีไม่ผดิ 
แจ้งตามหนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ. 01/04/824 ลงวนัที่ 17 
กนัยายน 2546  



       2.2 ต่อมา สภาการพยาบาลได้มีหนังสือ ที่ สภ.พ. 01/04/824 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2546 แจ้งผู้
ฟ้องคดว่ีา ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่2 ได้พจิารณาเร่ืองร้องเรียนของ 
ผู้ฟ้องคดใีนการประชุมคร้ังที ่7/2546 เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2546 แล้ว มีมติ 
วนิิจฉัยช้ีขาดให้ยกข้อกล่าวหา และแพทยสภาได้มีหนังสือ ที่ พส. 011/2271 ไม่ 
ลงวนัที ่ระบุเพยีงเดอืน กนัยายน 2547 แจ้งผู้ฟ้องคดว่ีา ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่1 ได้พจิารณาเร่ืองร้องเรียน
ของผู้ฟ้องคดใีนคราวประชุมคร้ังที ่10/2546 เมือ่วนัที ่9 ตุลาคม 2546 ว่า แพทย์ได้ให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้มาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรมแล้ว เน่ืองจากผู้ป่วยเป็น community-

acquired pneumonia คอื ติดเช้ือจากนอกโรงพยาบาล และผู้ป่วยเสียชีวติเน่ืองจาก
ภาวะของการติดเช้ือรุนแรงบวกกบัโรคประจ าตัวของผู้ป่วยเองทีท่ าให้รักษายากมาก กบัทั้งมญีาติ
ผู้ป่วยคอื 
ลูกอกีหลายคนได้ท าหนังสือแจ้งว่าไม่ได้ติดใจการรักษาของแพทย์และรับทราบถึงกระบวนการรักษา
อย่างด ี   



       (2) กรณจีึงถือไม่ได้ว่าเป็นการประพฤติผดิวชิาชีพเวชกรรมหรือปฏิบัติ
ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานแห่งวชิาชีพเวชกรรม  ดงัน้ัน การทีผู้่ถูกฟ้องคดี
ที ่1 
ในการประชุมคร้ังที ่10/2546 เมือ่วนัที่ 9 ตุลาคม 2546 ได้พจิารณาเร่ือง
ร้องเรียนของผู้ฟ้องคดแีล้วมมีตคิดไีม่มมูีล ยกข้อกล่าวหานายแพทย์ ส. 
และนายแพทย์ ธ.กรณมีาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรมน้ัน จึงเป็น
การใช้ดุลพนิิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พพิากษายกฟ้อง 

                 ผู้ฟ้องคดไีม่เห็นด้วยจงึยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 



การมอบหมายและ 
ควบคุมก ากบัผู้รว่มปฏบิตังิาน 





 



พยาบาลปฏิเสธงานท่ีถกูมอบหมายได้หรือไม่  
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• รพ. ส่งผู้ป่วยและให้พยาบาล รพ.สต.ให้ยาต่อเน่ืองที่บ้าน หรือ
ที่ รพ.สต.  

• พยาบาล รพ.สต. ไปเปล่ียนสาย NG  สายสวน ให้ผู้ป่วยที่บ้าน 

นอกเวลาราชการ  

• แพทย์ส่ังพยาบาลฉีดยาเคมีบ าบัด 

• แพทย์มอบหมายวิสัญญีพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจ 

• แพทย์มอบหมายพยาบาลไปถอดท่อช่วยหายใจที่บ้าน 

พยาบาลได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่านี ้ท าได้หรือไม่   

หากมีความเสียหายเกดิขึน้ใครรับผิด 





น่ีคอืกฎหมาย สว่นราชการจะก ัก๊-ไม่ยอมถ่ายโอน ไม่ได ้

การถา่ยโอนภารกจิ รพ.สต. ใหก้บั อบจ. เป็นไปตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายฉบบันี้มมีาตราส าคญัไดแ้ก่  

มาตรา 5 ซึง่มสีาระส าคญัคอื ผูร้กัษาการตามกฎหมายฉบบันี้คือนายกรฐัมนตร ีรมว.มหาดไทย (มท.) และ รมว.คลงั การที่

รฐัมนตรีผูร้กัษาการออกประกาศอะไรออกมา แลว้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา จะมผีลเทยีบเท่า “กฎกระทรวง” 

มาตรา 31-33 ทีพู่ดถงึแผนปฏบิตักิารเพื่อกาํหนดขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ โดยมาตรา 33 วรรค 2 บญัญตัไิวว้า่ แผนปฏบิตัิ

การทีป่ระกาศใชใ้หม้ผีลผูกพนัหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารนัน้ 

ทัง้นี้ ในแผนปฏบิตักิารฯ ฉบบัที ่2 ไดก้ าหนดเอาไวว้า่  

“สถานีอนามยัถ่ายโอนให ้อปท. เพื่อเป็นศูนยส์ขุภาพ ดาํเนินภารกจิดา้นการสรา้งเสริมสขุภาพป้องกนัและรกัษาพยาบาล

เบื้องตน้ และอาจพฒันาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลในระดบัที่สูงข้ึนได ้ท ัง้น้ีในระยะแรกใหถ้า่ยโอนตามความพรอ้มของ อปท. 

ในพื้นที่ และระยะสดุทา้ยใหถ้่ายโอนให ้อบจ. ดาํเนินการ” 



ช่วงเปลีย่นผ่าน สสจ.ท าหนา้ทีค่วบคุมการประกอบวชิาชีพ 

ส าหรบั “การควบคุมการประกอบวชิาชพีเวชกรรม” ก็เป็นเรื่องทีม่คีวามสบัสนมากพอสมควร “การประกอบวชิาชพีเวชกรรมของ

บคุลากร รพ.สต. ไดร้บัการยกเวน้โดย พ.ร.บ.วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และระเบยีบ สธ. ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยใหผู้ม้ใีบประกอบวชิาชพี

เวชกรรมเป็นผูค้วบคุม 

 

“บคุลากร รพ.สต. กเ็หมือนนกัศึกษาแพทย ์จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายได ้ตอ้งมีผูป้ระกอบวิชาชีพที่มีใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมเป็นผูค้วบคมุ คาํถามคอื เม่ือถา่ยโอนไปยงั อบจ.แลว้ ใครจะเป็นผูค้วบคมุ คาํตอบกอ็ยู่ในคู่มือฯ คอืใหน้ายแพทย์

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผูค้วบคมุในระยะการเปลี่ยนผ่านน้ี”  

 

แต่หลงัจากนัน้ อบจ.ตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูม ิคอืตอ้งขึ้นทะเบยีน รพ.สต. เป็นสถานพยาบาลเป็น รพ.สต. และมี

แพทยป์ระจ า ซึง่นายก อบจ. อาจพจิารณาใหแ้พทย ์เป็นผูค้วบคุมการประกอบวชิาชพีเวชกรรมแทน 



 


