
 

 

สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

                                                                                              สุรีย์   ธรรมิกบวร 
 

  การพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีส าคัญยิ่งต่อสังคม การปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพปฏิบัติโดยภายใต้
องค์ความรู้ของวิชาชีพ มี องค์กรวิชาชีพเป็นตัวแทนของสังคมในการก ากับดูแล โดยมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์รับรองการปฏิบัติงาน พยาบาลจึงต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทุกประการด้วยตนเอง 
โอกาสที่จะได้รับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายย่อมมีมากขึ้น การพยาบาลควรประกอบด้วยแนวทาง ที่ถูกต้องดีงามจึง
จะป้องกันปัญหาดังกล่าวได ้
  ในการก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนแปลงหลายประการมีส่วนส าคัญที่พยาบาลต้องเรียนรู้ 
การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับคุณภาพวิชาชีพของพยาบาล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่ท าให้มีวิธีการดูแลรักษาท่ีซับซ้อนมากขึ้น การประกาศสิทธิผู้ป่วยโดยสภาการพยาบาล การก าหนด
สิทธิขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ มีผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบทบทวนให้เหมาะสม ต้องให้การ
พยาบาลโดย ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  นอกจากน้ี ประชาชนมีการศึก ษามากข้ึน จึงท าให้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและสามารถ
ประเมิน ตรวจสอบ การได้รับบริการที่พ่ึงประสงค์ ดังนั้น การปฏิบัติในข้ันวิชาชีพ พยาบาลต้องมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานประกอบไปด้วย ความรู้ที่ดี ทักษะที่ช านาญและจริยในการปฏิบัติงาน ต้องได้รับการพัฒนาให้ทันกั บการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนในพยาบาลผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ต้องพัฒนา
ตนเองให้สามารถให้การพยาบาลได้อย่างดี มีความถูกต้องงดงาม อย่างถูกต้องดีงาม ตามมาตรฐานของวิชาชีพและ
มาตรฐานของสังคม 
                            การปฏิบัตขิั้นวิชาชีพ ต้องมีจรรยาบรรณเป็นเครื่องก ากับเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของวิชาชีพ 
ในสังคมของวิชาชีพใด ๆ ย่อมมีจรรยาบรรณ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่มคนในวิชาชีพสามารถด ารง
ตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อวิชาชีพและต่อตนเอง ดังจะเห็นจากผลที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบัติตามหลัก
จรรยายบรรณวิชาชีพ ดังนี ้
 
จรรยาบรรณวิชาชีพและผลที่เกิดจากการปฏิบัต ิ
  1. การมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ มีน้ าใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในการท างานก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น การท างานเป็นทีมจะไม่มีประสิทธิภาพถ้าทุกคนไม่ มีการปฏิบัติต่อกันโดยยึดหลัก
จรรยาบรรณ 
  2. วิชาชีพท่ีมีการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ย่อมสามารถ
สร้างความเชื่อมั่น ความอบอุ่น และศรัทธาจากผู้รับบริการได้เป็นผลให้สังคมยอมรับวิชาชีพ 
  3. ผู้ที่มีจรรยาบรรณต่อตนเองในการเรียนรู้ และปฎิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ย่อมท าให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือท้อแท้ มีความสงบสุขในการด ารงชีวิต และน า
ช่ือเสียงมาสู่ตนเองและวิชาชีพ 
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แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อประชาชน 
 ก. พฤติกรรมที่แสดงถึงการประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์
            1. ช้ีแจง ให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการพยาบาลก่อนลงมือปฎิบัติด้วยค าพูดท่ีไพเราะน้ าเสียง
ชวนฟังมีความชัดเจนใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ป่วยยอมรับได้แม้ในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ผู้ให้
การพยาบาลต้องบอกผู้ป่วยทุกครั้งก่อนให้การพยาบาล 
            2. ประเมินความรู้สึก และความต้องการของผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ    ขณะให้การพยาบาลโดยการซักถาม 
หรือรับฟังค าบอกเล่าของผู้ปว่ยเสมอ 
            3. ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยท่าทีสุภาพ    ตามข้อพึงปฏิบัติของจริยามารยาทและวัฒนธรรมไทย 
            4. ให้โอกาสผู้รับบริการได้บอกถึงความต้องการ    ความรู้สึกในขณะให้การพยาบาล 
             5. รับฟังข้อคิดเห็น   และปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาลให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ รับบริการตามที่ได้รับ
ข้อมูล 
             6. ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงวัฒนธรรมและเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้ป่วย 
             7. ขณะให้การพยาบาลถ้าต้องเปิดเผยบางส่วนของร่างกายให้ปฏิบัติเท่าที่จ าเป็น       
            8. เลือกแผนการพยาบาลที่เหมาะสมกับผูป้่วย 
            9. ไม่แสดงอารมณ์โกรธ เมื่อผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติผิดจากที่คาดหวังไว ้
           10. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ความรู้และความสามารถทุกครั้ง 
           11. ให้การพยาบาลด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
           12. เป็นผู้ที่ผู้ป่วยไว้วางใจได้ ไม่น าความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย 
            13. เคารพในอาวุโส ศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการเสมอ 
 
 ข. พฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชนโดยไม่ค านึงถึง
เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล 
     1. ให้การพยาบาลต่อผู้รับบริการด้วยกฎเกณฑ์และหลักการเดียวกันทุกคน 
     2. ปฏิบัติต่อผู้รับบริการทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่ค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ การงานฐานะทางสังคม 
หรือความร่ ารวย 
     3. ให้การพยาบาลช่วยเหลือดูแลทุกคน โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาเพราะสิทธิในการดูแลรักษาชีวิต
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนควรได้รับ 
 ค. พฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติโดยไม่มีอคติ หรือมีการใช้อ านาจหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
    1. กระตือรือล้นให้การต้อนรับผู้มารับบริการทุกคนด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง 
    2. ให้การดูแลช่วยเหลือผู้มารับบริการทุกคนตามความรีบด่วน หรือความจ าเป็นทาง 
การพยาบาลโดยไม่ค านึงถึงว่าผู้มารับบริการต้องให้ค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่ควรได้รับตามที่ระเบียบก าหนด 
    3. เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมกัน ยินดีและเต็มใจให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้มารับบริการทุกคน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถเพื่อให้การวินิจฉัยการพยาบาล และวางแผนการพยาบาล ได้
อย่างเหมาะสมทันท่วงทีเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย ลดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย 
 
สิทธิผู้ป่วยและข้อปฏิบัติท่ีพึงระวัง 
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 1. การเปิดเผยร่างกายผูป้่วยโดยไม่จ าเป็นขณะปฏิบัติการพยาบาล เช่น เมื่อท าแผลบริเวณขาหนีบไม่
ปกปิดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ หรือเมื่อเจาะปอดไม่ปกปิดเต้านม เป็นต้น 
 2. การพูดคุยสนทนาซักถามในเรื่องส่วนตัวผู้ป่วยในสถานท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบข้อมูลสว่นตัวของผู้ป่วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในการซักประวัติผู้ที่มาด้วยปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น 
 3. การน าข้อมูลของผู้ป่วยมาเปิดเผยก่อนได้รับค ายินยอมจากผู้ป่วยซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้น  
ผู้ป่วยอาจยินดีเปิดเผยเฉพาะกับพยาบาลผู้ดูแลเท่านั้น ดังนั้น ในข้อมูลที่ไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยจะยินยอมให้เปิดเผย
หรือไม่ซึ่งอาจเป็นการเปิดเผยเพื่อการศึกษาหรือเพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตามต้อง 
ขออนุญาตเสมอ หรือถ้าเป็นกรณีศึกษาก็ห้ามเปิดเผยชื่อจริงของผู้ป่วย 
 4. ขาดระบบในการบันทึกที่ดีท่ีท าให้ข้อมูลนั้น ๆ สามารถรับรู้ได้โดยง่ายจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การ
บันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีระบบการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย  การเปิดเผยข้อมูล การเจ็บป่วย ให้ผู้อื่นทราบโดยไม่ได้
รับอนุญาต 
 5. ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยไม่บอกผลดี ผลเสีย หรือขาดความยิ นยอมก่อนปฏิบัติการพยาบาลถึงแม้จะเป็น
เพียงการท าความสะอาดร่างกายก็ควรบอกผู้ป่วยก่อนปฏิบัติเสมอเพราะผู้ป่วยไม่ใช่วัตถุสิ่งของ แต่เป็นบุคคลคนหนึ่ง 
การกระท าใด ๆ ต่อผู้ป่วย พยาบาล ต้องเคารพสิทธิของผู้ป่วยตามประกาศสิทธิผู้ป่วยเสมอ 
 6. ไม่เคารพต่อการตัดสินใจของผูป้่วยเพราะผู้ป่วยย่อมมีสิทธิเต็มที่ในตัวผู้ป่วยเป็นการไม ่
ควรอย่างยิ่งท่ีจะแสดงความโกรธหรือไม่พอใจออกมาเมื่อผู้ป่วยไม่ได้ปฏิบัติตามที่พยาบาลให้ค าแนะน าแต่เป็นหน้าท่ี
ของพยาบาลจะให้การศึกษากับผู้ป่วยต่อไปในการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ ที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามค า แนะน า 
เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงมักพบเสมอว่า ถ้าผู้ป่วยขอกลับขณะที่พยาบาลมองว่าผู้ป่วยยังสมควรรับการรักษาต่อ ไม่
ควรกลับไปอยู่อย่างหมดหวังที่บ้าน พยาบาลมักจะแสดงความโกรธ ไม่พอใจซึ่งทั้งนี้อาจเกิดจากพยาบาลมีความ
ปรารถนาดีต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงอย่างไร พยาบาลต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ป่วยมีสิทธิโดยชอบธรรมในการ
ตัดสินใจ 
 7. การยกเลิก การรักษาใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรทั้งที่ได้เตรียมการเรียบร้อยแล้ว 
เช่น การเลื่อนการผ่าตัดโดยไม่แจ้งเหตุผล พยาบาลก็ควรจะมีส่วนในการปกป้องสิทธิที่จะได้รับการรกัษาพยาบาลที่มี
คุณภาพที่ดี อย่างดีที่สุดเท่าที่สภาพของสถาบันหรือสังคมจะอ านวยได ้
 8. กระท าการวิจัยโดยไม่แจ้ง และขออนุญาตผู้ป่วย การกระท าการวิจัยใด ๆ กับผู้ป่วยจะต้องได้รับความ
ยินยอมเสมอ เพราะผู้ป่วยเป็นเจ้าของร่างกายและชีวิตตนเอง การกระท าใด ๆ ต่อร่างกายของเ ขาจะต้องได้รับความ
ยินยอมพร้อมใจด้วยความเข้าใจในเหตุผลตามควรเว้นไว้แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาวะที่จะรับรู้ได้ ซึ่งญาติผู้มี
สิทธิแทนตามกฎหมายจะต้องได้รับการหารือเพื่อรับรู้และให้การยินยอมแทนผู้ป่วย 
 9. การไม่ยินยอมให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามความเชื่อ วัฒนธรรม ท้ังที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการ
รักษาพยาบาล หรือ แสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม ล่วงละเมิดวัฒนธรรมหรือความเช่ือของผู้ป่วย เช่น การท าพิธีให้
ก าลังใจตามวัฒนธรรมความเชื่อของผู้ป่วยโดยการที่มีนักบวช มาท าพิธี  พยาบาลแสดงท่าทีว่าเป็นเรื่องงมงาย ไร้
สาระ เป็นต้น พยาบาลต้องตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิในอิสระภาพทางความคิดเห็น มโนธรรม และศาสนา ความเชื่อ 
และมีอิสรภาพที่จะแสดงออกถึงความเชื่อนั้น ๆ 
 10. การผูกมัดผู้ป่วยไว้โดยขาดเหตุผลในทางการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ดังนั้นในการผูกมัดผู้ป่วยไว้บน
เตียง พยาบาลต้องมีบันทึ กทางการพยาบาลอย่างเหมาะสมที่แสดงว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังมี
ความจ าเป็นท่ีต้องผูกมัดไว้ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชน มาตรา 3 ได้กล่าวว่าทุกคนมีสิทธิในอันที่จะด ารงชีวิตด้วยเสรีภาพ
และเสถียรภาพของความบุคคล 
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 ดังนั้นการปฏิบัติการพยาบาลใด ๆ พยาบาลควรวิ เคราะห์อย่างละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิด
สิทธิผู้ป่วยโดยไม่ได้ตั้งใจ 
 
สื่อสารอิเลคทรอนิคส์กับการรักษาสิทธิผู้ป่วย  
             ในยุคสมัยที่มีการใช้สื่อรวดเร็วและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การใช้กล้องถ่ายรูปเป็นไปได้โดยง่าย
และสามารถแบ่งปันกันได้อย่างรวดเร็ว สิ่งท่ีต้องระมัดระวังและรอบคอบคือการถ่ายรูปขณะปฏิบัติหน้าที่ รูปของ
ผู้ป่วย รูปขณะท างาน การจะ ถ่ายรูป การจะเผยแพร่ต้องขออนุญาติผู้ป่วยและองค์กรเสมอ แม้รูปดังกล่าวจะไม่เห็น
ว่าคือผู้ป่วยใด เพราะในบางครั้งรูปที่เสนอจะเป็นการเปิดเผยความลับการเจ็บปว่ย หรือเป็นภาพท่ีพยาบาลอาจไม่ได้
ระมัดระวังการน าเสนอ จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ป่วย ต่อตนเองและต่อวิชาชีพ  การถ่ายรูปโดยไม่ขอ
อนุญาติถือเป็นการก้าวล้ าความเป็นส่วนตัว และละเมิดสิทธิของผู้ป่วย แม้การถ่ายรูปใดๆ เช่นรูปนักศึกษา รูปญาติ
ผู้ป่วยหากจะถ่ายและน าไปเผยแพรในเฟสบุคหรือส่ือสารในรูปแบบใดควรแจ้งใหท้ราบและขออนุญาติเสมอ 
 
สรุป จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักส าคัญที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนต้องท าความเข้าใจแยกแยะการปฏิบัติให้ชัดเจน 
เพราะในยุคสังคมที่เป็นโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายของการเจริญและพัฒนาด้านวัตถุต่าง ๆ ย่อม มีผลต่อการ
ปฎิบัติการพยาบาล โดยเฉพาะการเจริญก้าวหน้าของการรักษา การมีค่านิยมด้านวัตถุ สิ่งเหล่านี้จะท าให้พยาบาล 
กระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพได้ง่ายมากข้ึน ซึ่งจะเป็นการท าลายความเป็นวิชาชีพของพยาบาล เป็นทางที่ท าให้เกิด
ความเสื่อมของวิชาชีพ  
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