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การกระจายตวัของแพทยพ์ยาบาล 

สดัสว่นแพทยพ์ยาบาลต่อประชากร 

กทม. 

1:430 

รพช. 

1:13,000 

1:13,000 

รพศ. 

1:3,100 





44.6 

4.4 

22.5 

29.4 

39.8 

55.4 

95.6 

77.5 

70.6 

60.2 

0

20

40

60

80

100

120

P
e

rc
e

n
t 

เพศที่ตอบแบบสอบถาม 
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พยาบาล 90% 
 

สังกดั  
กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทัว่ไป 

สถานที่ปฏิบัตงิาน 

90% 



อายุทีต่อบแบบสอบถาม 

ปัญหาภาระงานของพยาบาลกระจายตวัไล่เล่ียกนัในกลุ่มอาย ุ23-55 ปี ปัญหาภาระงานของแพทย ์จากมากไปนอ้ย 
แพทยอ์าย ุ26-28ปี > กลุ่มอาย ุ29-36 ปี > กลุ่มอาย ุ40+ ปี 



จ านวนชัว่โมงOT 



การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

OT > 80 ชม/สป. 

OT > 40 ชม/สป. 

1 สป. ได้หยุดพกั < 48 ชม.(วนัละ 7 ชม.) 
(เกนิกว่าประกาศสภาการพยาบาล สองเท่า)  

80%ของพยาบาล 

16% ของพยาบาล 

1 สป. ได้หยุดพกั < 88 ชม. 



การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 



ข้ึนเวรต่อเน่ืองโดยไม่ไดพ้กั 



พยาบาล 50% ท างานตดิต่อกนัไม่เกนิ 24 ชม. 

การท างานติดต่อกนั > 24 ชม. 

แพทย์ 90% ต้องท างานตดิต่อกนัเกนิ 24 ชม. 
> 24 ชม.ตดิต่อกนั > 24 ชม.ตดิต่อกนั 

50% 

90% 



จ าเป็นตอ้งข้ึนเวรทัง้ ๆ ที่

ตนเอง/ครอบครวั ป่วย 



พยาบาล 90% มีประสบการณ์ต้องท างาน/เข้าเวร 
ทั้ง ๆ ที่ตนเองป่วย 

จ าเป็น / จ าใจ 
ท างาน/เข้าเวร 

พยาบาล 80% มีประสบการณ์ต้องท างาน/เข้าเวร 
ทั้ง ๆ ที ่ญาติ (พ่อแม่ ลูก สามีภรรยา)ป่วย 

90% 80% 



ภาระงานผู้ป่วยใน 



 
พยาบาล 63%   มีภาระงานผู้ป่วยใน (IPD) 

> 10 รายต่อวัน 

ภาระงานผู้ป่วยใน 

37.3% 

37.4% 

18.8% 

IPD <10 

IPD 11-30 

IPD 31-50 

IPD > 50 6.5% 

  พยาบาลไทยเกอืบ 100% รบัภาระงานหนกักวา่เกณฑม์าตรฐาน 2-10 เท่าตวั   !!!! 



พยาบาล 70% ยอมรับว่ามีความผดิพลาดในการรักษา 
เหตุเพราะภาระงานหนัก/อดนอน  

Medical Errors 
Due to  

OverWork/Sleep deprivation 

3.3% Organ Damaged 

15% 
ท าให้นอน รพ. นานขึน้ 

27%  
ไม่เคยผดิพลาด 

51% ของความผดิพลาด 
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 

70% 





พยาบาล 60%  
ป่วยด้วยโรคก่อนวยัอนัควร 

มปัีญหาสุขภาพจติ  
นอนไม่หลบั ใช้ยานอนหลบั 

ซึมเศร้า 
เบ่ืองาน 

ด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัเพ่ือให้อดนอนได้ 

Physical Illness 
Mental Illness 







พยาบาล 55%  
ไม่มีความสุขในการท างาน 
เบ่ืองาน อยากหางานใหม่ท า 

Happinometer 

55% 



จ ำนวนชม.กำรท ำงำนต่อเน่ืองทีเ่หมำะสม 

16 hr. 40 hr. 



- ขอค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมเช่นท างานลว่งเวลานอกเวลาราชการหรอืวนัเสาร-์อาทติยค์วรใหค่้าตอบแทน1.5เท่า

หรอื 2เท่าของค่าตอบแทนปกต ิ

- 1.การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการควรไดร้บัค่าตอบแทนมากกวา่ปกต ิ2 เท่า รวมท ัง้เวร ปกตหิรอืเวร on 

call 2.งานทีต่อ้งใชท้กัษะพเิศษควรไดค่้าตอบแทนทีสู่งกวา่ 3.เวรส่งต่อผูป่้วยควรคดิใหเ้คม็เวร ไมค่วร
จ่ายตามจ านวนครัง้ทีป่ฏบิตัจิรงิ และควรมค่ีาปูนบ าเหจ็ใหด้ว้ยเมือ่ไดร้บัอนัตรายจากการปฏบิตังิาน(รวมถงึ

กรณีอืน่ๆทีไ่ดร้บัอนัตรายจากการปฏบิตังิานดว้ย) 

- ค่าตอบแทน ขอใหเ้ป็นไปตามกฏหมายแรงงาน ไมใ่ช่เอาเปรยีบเพราะค าวา่"ขา้ราชการ" ทกุคนกนิขา้วเหมอิน

กนั ไมว่า่ต าแหน่งไหน 

- รพ.ชมุชน ค่าเวร 600 ค่านอกเวลาเวรละ240 ซึง่ ค่าเวร เท่ากบัวุฒปิ.ตร ีซืง่ดฉินัเหน็วา่พยาบาลท างานเสีย่ง

ชวีติกบัผูป่้วยแลว้ ชวีติของพยาบาล พยาบาลดูแลผูป่้วยตลอดเวลาทีท่  างาน8ช ัว่โมง ค่าตอบแทนต่อเวรได ้

เท่ากบัการเงนิ ทีม่วีุฒ ิป.ตร ี 

-  เงนิเดอืนลูกจา้งช ัว่คราวไดน้อ้ยมาก จา้งแค่ 11230 บาท/เดอืน 

 

 

 



- พยาบาลหอผูป่้วยอายุรกรรม รพช.งานหนกัมาก แต่ไมม่โีอกาสรบัเงนิค่าตอบแทนตามภาระงาน P4P /ใหค้ดิ
แบบเหมาจ่าย เหมอืนกนัท ัง้ รพ.ซึง่เราหมดก าลงัใจ  

- ควรเพิม่โบนสั ตามภาระงานและค่าความเสีย่งตดิโรค ถกูท ารา้ยร่างกาย  

- TO 600 บาท และยงัต ัง้ถกูหกัค่าบ่ายดกึออกอกีมนัไมยุ่ตธิรรมอยากใหช่้วยพจิารณาดว้ย 

- พยาบาล รพช.ทีต่อ้งตรวจแทนแพทยค์วรมค่ีาตอบแทนเพิม่ หรอืลดค่าตอบแทนแพทยม์าใหพ้ยาบาล เน่ืองจาก

วนัหยุดบางวนัแพทยไ์มม่ตีรวจคนไขเ้ลยแต่ไดร้บัค่าตอบแทนสูง 

- ควรมค่ีาตอบแทนในกรณีทีข่ึ้นเวรวนัหยุดโดยเพิม่ให ้2 เท่า  

- ท างานมาก อยู่เวรมากๆ เดอืนหน่ึงจะไดม้วีนัหยุดประมาณ 3 วนั วนัใดที ่ขึ้นเวร 8 ชม.ลงเวรก็ไมไ่ดพ้กัเพราะ

ตอ้งอยู่เวรรเีฟอรต่์ออกี 

- ค่าตอบแทน เวรละ 650 บ. ไมม่กีารปรบัขึ้น ค่าเวรรเีฟอร ์on call ค่าเวรละ 100 บ. ถา้มเีคสรเีฟอ 100บาท นี้ก็

จะถกูตดัออก และค่าตอบแทนรเีฟอรไ์ดไ้มถ่งึหนึ่งโอท ีถา้ส่งรพร.ท่าบอ่ ได ้250 บ.แต่ถา้ส่งรพ.หนองคาย ไดแ้ค่ 

500 บ. 

 

 

 

 

 



- ภาระงานทีม่าก ความเสีย่งทีเ่จอ ความกา้วหนา้ในวชิาชพี+ ค่าตอบแทนทีน่อ้ยนดิ ทกุวนันี้แทบ

ไมม่คีวามสุขในการท างานเลยค่ะ 

- ลดการใชว้ชิาชพีปฏบิตัหินา้ทีท่ดแทนกนั เช่น ใหพ้ยาบาลเวชปฏบิตัติรวจรกัษาแทนแพทย ์ให ้

พยาบาลขึ้นรถrefer ผูป่้วยแทน paramedic ใหพ้ยาบาลจดัแจกยาแทนเภสชักร 
(ในรพสต.)  

- หวัหนา้แผนกควรมาช่วยขึ้นเวรช่วยรุ่นนอ้งไมใ่ช่หยุดทกุวนัยุดแต่ลูกนอ้งตอ้งอดัเวร ลดภาระ

งานเอกสาร งานการเงนิจ่ายยา ตดิต่อประสานเรื่องสทิธิ์ผูป่้วยขา้มจงัหวดั 

- งานพยาบาลของรฐั หนกัเกนิไปทีจ่ะท าใหไ้ดม้าตรฐานวชิาชพี สวยงาม สมศกัดิ์ศร ีกลายเป็นงาน

เชงิปรมิาณ ผูป่้วยลน้มานอก ward ดูแลไมท่ ัว่ถงึ คุณภาพต า่ลงเรื่อยๆ 1:10 / 1:12 ยงัไงก็
ไมส่ามารถท าใหเ้กดิคุณภาพอย่างทีส่งัคมคาดหวงัไดเ้ลย 

 



- เคยขึ้นเวรดกึ ดว้ยอตัราส่วน พยาบาลวชิาชพี 3 คน : คนไข ้76 คน เป็นประสบการณท์ีก่ลนืไม่

เขา้คายไมอ่อก ขึ้นเวร 00.00 น. ลงเวรดกึเวลา 10.30น. 

- ควรมพีรบ.ควบคุมขอบเขตงานในแต่ละวชิาชพีทีช่ดัเจน เช่นพยาบาลท าหถัการตามกฏหมายได ้

เพยีงใดก็ควรท าแค่นัน้ใหย้กเลกิ ค าว่าอยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของวชิาชพีอืน่คนขาดรฐัตอ้ง

รบัผดิชอบหาคนมาเพิม่ 

- ไมค่วรจดัotแบบบงัคบัส าหรบัพยาบาล!! เพราะไมม่คีวามตอ้งการotเหมอืนกนัทกุคน 

- ขอใหว้ชิาชพีอืน่เช่นเทคนิคการแพทยม์าเจาะเลอืดเอง เภสชักรมาจ่ายยาเองดว้ยค่ะและช่วย

ผลกัดนัใหม้รัะบบแพทยเ์วรerอยู่stand by ทีe่rถงึ 20.00น.ทีร่พช.ดว้ยค่ะ 
 

 



งานเวรดกึ ของพยาบาล ใน ร.พ.ชมุชน ขนาด 60 เตยีง แห่งหนึ่ง ------------------------------------------- คุณเคยท างานแบบนี้ไหม 

ท างานยามวกิาล ทีค่นส่วนใหญ่ไดห้ลบัพกั อตัราส่วน พยาบาล : คนไข ้>>> พยาบาล 3 คน : คนไข ้76 คน <<< กบัเวรดกึ (00.00-

08.30) มหีนา้ทีต่อ้ง --- 1.เชค็ยา+จดัยา+ บรหิารยาวา่จะเบกิเท่าไหร่ ใหเ้พยีงพอต่อคนไข ้76 คน --- 2.เจาะเลอืด Labใหญ่ 47 

หลอด --- 3.พน้ยาใหผู้ป่้วย 24 คน --- 4.เตรยีมรายชื่อคนทีต่อ้งวดัค่าออกซเิจน ในเลอืด(O2 sat) ผูป่้วย 30 คน --- 5.
ตรวจสอบน า้เกลอืทีค่นไขไ้ดร้บั และต่อน า้เกลอื ใหค้นไข ้52 คน --- 6.เขยีนบนัทกึการพยาบาล กรอกอณุหภมู ิอตัราการหายใจ 

ความดนัโลหติ ใหค้นไข ้76 คน --- 7.บนัทกึน า้เขา้-ออกจากร่างกาย (Intake-Output) คนไข ้18 คน --- 8.ฉีดยา และ

ใหย้าทางหลอดเลอืด ทางกลา้มเนื้อ ทางใตช้ ัน้ผวิหนงั มากกว่า 100 ครัง้ --- 9.ส่งคนไขต้รวจพเิศษอลัตราซาวด ์X-ray คนไข ้11 
คน --- 10.เจาะน า้ตาลปลายน้ิว คนไข ้15 คน --- 11.ใหอ้าหารทางสายยาง คนไข ้4 คน --- 12.ใหน้ า้หวานคนไขท้ีน่ า้ตาลต า่ 2 คน --- 

13.ประสานงานโรงครวั ส่งญาตไิปเรยีนท าอาหารปัน่ ญาต ิ2 คน --- .... แต่ฉนัโชคด ีผ่านมนัมาได ้.... จากเวรดกึเวลาปกต ิ(00.00-

08.30น.) วนันัน้ฉนัท างาน (00.00-10.30น.) 



- ไมค่วรปฏบิติงิานแทนวชิาชพีอืน่ทกุกรณี เพราะเป็นการลดคุณภาพงานการพยาบาล 

 

- ควรขยายฐานระดบัขึ้นเรื่อยๆเช่นซแีปด 

-    ทกุวนันี้ เหน่ือยมากมากค่ะ 

- เหน็ดว้ยในการมกีม.แต่ตอ้งจดัอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอ ค่าตอบแทน ไมอ่ยากได ้อยากพกัผ่อนค่ะ 

 

- สภาการพยาบาลควรมบีทบาทมากกวา่นี้ ปจัจบุนัมเีรื่องขึ้นมากมายเกี่ยวกบัพยาบาลทีอ่อกตามสือ่ต่างๆ เรายงัไมเ่หน็

บทบาท การชี้แจงจากสภาพยาบาลเลย 

- ผูบ้รหิารทางการพยาบาลควรมสี่วนร่วมเรื่องนี้อย่างมากๆ 

- ขอใหต้วัแทนสภาการพยาบาลไดล้งมาเยีย่มพยาบาล หรอืรบัฟงัขอ้มลูรอ้งเรยีนใหช่้วยเหลอืทกุโรงพยาบาลบา้งค่ะ 

ขอบคุณลว่งหนา้ค่ะ 

 



- ขอใหเ้ร่งนโยบาย ป้องกนัโรค และส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้ปีระสทิธภิาพ/ประสทิธผิล ใหค้นไทยดูแลสุขภาพ

ตนเองเป็น ( ลดจ านวนคนไข ้ในร. พ. ไดแ้น่นอน) 

- วชิาชพีพยาบาลถกูเอารดัเอาเปรยีบมาตลอด ไมเ่คยแกไ้ขได ้เพราะ ทกุคนทีข่ึ้นไปในต าแหน่งสูงไมเ่คย

มองลงมาอย่างเป็นธรรม ทกุคนทีเ่หยยีบหวัคนขา้งลา่งจนขึ้นไปในต าแหน่งทีสู่งแลว้ มกั เหน็แก่ตวั เอา

ตวัรอด เอาดใีส่ตวั รบังานมาเพือ่ใหต้วัเองไดผ้ลงาน แต่ผลกัภาระงานมาใหค้นปฏบิตักิารทีไ่มเ่คยไดม้ี

สทิธมิเีสยีงออกความคดิเหน็ ยิง่สูงยิง่เหน็แก่ตวั แลว้ทีส่  ารวจนี่ก็คงเป็นการท าผลงานของพวกคณุอกี

ตามเคย นัง่อยู่บนหอคอยงาชา้งแลว้คุณจะเหน็หวัคนขา้งลา่งม ัย้ คดิแต่จะท านัน่นี่ แต่เคยมาดูภาระงาน

คนขา้งลา่งบา้งม ัย้ เอาแต่หนา้ เอาแต่ผลงาน เอาแต่ผลประโยชน ์พูดใหต้าย ออกเสยีงไป ถา้มนัขดัใจ

พวกมอี านาจความเหน็เหลา่นัน้ก็ถกูโยนทิ้งขยะ ใช่ม ัย้ นี่คอืความจรงิทีพ่วกคุณรูก้นัแต่ก็ยงัเหน็แก่ตวักนั

เช่นเดมิ ใช่ม ัย้ รูอ้ยู่แก่ใจ ว่าคณุท าอะไรกนัอยู่ 



- ขอใหร้บีด าเนินการนะคะ ขอบคณุค่ะ 

- ท าทนัท ีอย่ารรีอ 

- ฝากถงึแพทย ์“จ..” หมอพระนัง่เกลา้ เคสผ่าตดับางเคสทีพ่อจะรอได ้ไมค่วรผ่าหลงัเทีย่งคนื 

และเคสหนกัควรผ่าหวัค า่ เพราะผูร่้วมงานสภาพร่างกายไมไ่หวท ัง้ทมี  

- ปรบักฎหมายใหเ้ป็นปจัจบุนั เลกิไดแ้ลว้ไอค้ าว่าเสยีสละ 

- พยาบาลทีอ่ายุมากกวา่ 40 ปี ไมค่วรขึ้นเวรดกึ  

- พยาบาลทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในโรงพยาบาลของรฐัควรไดร้บัการบรรจเุป็นขา้ราชการทนัทเีพือ่

ป้องกนัปญัหาพยาบาลลาออก 

- มมีาตรการรองรบัใหม้คีวามปลอดภยัอย่างจรงิจงั 

- ขอเนน้ย า้1) อายุ55 ปี ไมค่วรเขา้เวร เพราะสมองเบลอ โอกาสผดิพลาดสูงมากๆ 

 

 



• ก าหนดสดัสว่นพยาบาลต่อจ านวนผูป่้วย 

• ก าหนดมาตรฐานชัว่โมงการปฏบิตังิาน 

Burnout 

• สรา้งระบบนัดหมายส าหรบั ผป. นอก (OPD) 
•ER is for Emergency only 

WorkLoad 

• กม.ควบคมุชัว่โมงการท างานเพื่อสรา้งความปลอดภยัใหผู้ป่้วย 

• กม. คุม้ครองความรบัผิดตามกม. 

เหตเุพราะถกูบงัคบัใหท้ างานหนักแต่ตอ้งโดนฟ้องรอ้ง 

LAW 



80%ของพยาบาลท า OT>40 ชม/สป. 
2/3 ไม่เตม็ใจท างานหนกัขนาดน้ี ....แต่ท าเพราะขาดคน 
1/3 เตม็ใจท างานหนกั...เพราะตอ้งการเงินเพ่ิม 
63%ของพยาบาลตอ้งรับผิดชอบIPD > 10 รายต่อวนั 
50%ของพยาบาลท างานติดต่อกนั > 24 ชม.โดยไม่ไดห้ยดุพกั 
90%มีประสบการณ์ “ตอ้งท างาน” ทั้ง ๆ ท่ีตนเองป่วย 
80%มีประสบการณ์ “ทอดท้ิงครอบครัวท่ีป่วย” เพราะภาระงาน 
 
100% ของพยาบาลท างานหนักกว่าเกณฑ์อย่างน้อย 2 เท่าตัว 
 
60% มีปัญหาสุขภาพกาย/จิต 
70% ยอมรับความผดิพลาดในการท างาน (20%ส่งผลเสียต่อ ผป.) 
55% ของพยาบาลไม่มีความสุขในการท างาน 
พยาบาลส่วนใหญ่ท างานต่อเน่ืองได้ไม่เกนิ 16 ชม 



- OT ควรได ้1,000 - 1,200 บาท ต่อ 8 ชัว่โมง 
ทุกวนัน้ี OT 800 บาท/8 ชม. (ใชม้านานไม่ต ่ากวา่ 5 ปี)(สงักดั กทม ได ้1,200 บาท/8ชม) 
 

- หา้มท างานติดต่อกนัเกิน 16 ชม 
  (หลงัท างานติดต่อกนัเกิน 16 ชม. ตอ้งไดพ้กัอยา่งนอ้ย  8 ชม.) 
- ลงเวรดึกแลว้ตอ้งไดพ้กัอยา่งนอ้ย 8 ชม. 
- OT ไม่เกิน 40 ชม/7 วนั. 
 
- ก าหนดสัดส่วนภาระงานพยาบาลต่อจ านวนผูป่้วย 
     ...เพ่ิมบุคลากร 
     ...ลดภาระงาน (นดัหมายOPD, ER is only for Emergency) 
- อายเุกิน 55 ปี ควรไดสิ้ทธิในการเลือกท า OT โดยสมคัรใจ 
- บรรจุพยาบาลในกรอบอตัราก าลงัของราชการ 

ขอ้เสนอเพือ่แกป้ญัหาBurnOut และเพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 



ประมวลกฎหมายอาญา 



ประมวลกฎหมายอาญา 





ตอ้งมีการแกก้ฎหมายอาญา โดยระบใุหช้ดั เรื่องการรกัษาโรคหรอืบคุคลที่สุม่

เสีย่งต่อชีวิตอยู่แลว้ ใหส้นันิษฐานไม่ผิดทางอาญา ยกเวน้พสูิจน์ไดว้่าเจตนาหรื

อประมาทเลนิเลอ่ นอกจากน้ี ตอ้งท าศพัทบ์ญัญตัอิย่างประทาทเลนิเลอ่รา้ยแรง

หรอืไม่ กต็อ้งเอาผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพมาวิเคราะห ์ 

อภสิทิธิ์ เวชชาชีวะ 

พรรคประชาธปิตัย ์

14 มีนาคม 62 

สว่นคดีผูบ้รโิภค มองว่า ควรจะใชก้บัการ

โฆษณาเกนิจรงิ ฉลากปลอม เท่านั้น  

หากแต่เม่ือเป็นการรกัษาพยาบาลแลว้กไ็ม่

ควรเขา้ข่ายการเป็นคดีผูบ้รโิภค 
 

อภสิทิธิ์ เวชชาชีวะ 

พรรคประชาธปิตัย ์

14 มีนาคม 2562 



กฎหมายอาญาจะเนน้เรื่องเจตนา อย่างการเอาผิดฆ่าคน จะดูเจตนาว่า

เลง็เหน็ผลที่จะเกดิข้ึน ซ่ึงตรงขา้มกบัการประกอบวชิาชีพที่มุ่งจะช่วยชีวติ 

ไม่ใช่ฆ่าคน เจตนาน่าจะเป็นตวัส าคญัที่ท าใหเ้รามีการปรบัปรุงกฎหมาย

ดงักลา่วหรอืแยกเรื่องกฎหมายอาญาออกจากการพจิารณาเรื่องการ

ปฏบิตัิงานทางการแพทย ์ 

 

สว่นกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคเกดิข้ึนเพือ่คุม้ครองคนท าสญัญาซ้ือขาย 

ธุรกจิเอารดัเอาเปรยีบ แต่ ทางการแพทยเ์ป็นการเขา้ไปช่วยเหลอื การ

เอากฎหมายเชิงธุรกจิมาใชท้างการแพทย ์จงึผิดในแงข่องสิง่ที่เราปฏบิตัิ

อยู่ 

 

 จงึควรตดัหรือแยกการพจิารณาคดีทางการแพทยอ์อกมา 

นพ.สุรวิทย ์คนสมบูรณ์ 

พรรคเพื่อไทย 

14 มีนาคม 2562 



สาเหตทุี่เป็นเรื่องคุม้ครองผูบ้รโิภค เพราะไม่มี

กฎหมายโดยเฉพาะ  ........ 
....... 

จงึควรมีกฎหมายของเราเองมาเป็นเกณฑก์าร

ตดัสนิคดีความการรกัษาพยาบาล 

 

 
 

กอบศกัด์ิ ภตูระกูล 

พรรคพลงัประชารรฐั 

14 มีนาคม 2562 



แพทยท์ างานภายใตนิ้ตบิคุคล คือ สธ. ท าตาม

ขอ้บงัคบั ท าตามสิง่ที่ควรท าทกุอย่างที่รฐั

มอบหมายงานให.้.......ดงันั้นเม่ือเกดิปญัหา รฐั

หรอืองคก์รผูว้่าจา้งตอ้งใหค้วามคุม้ครองทกุกรณี 
 

 

 

 

 อนุทิน ชาญวรีกูล 

พรรคภมูิใจไทย 

14 มีนาคม 2562 



การใชก้ฎหมายอาญาและคุม้ครองผูบ้รโิภค ถอืเป็นคนละบรบิทกบัการท าหนา้ที่ของแพทยใ์นการช่วยรกัษาใหพ้น้จากอนัตรายของชีวติ เม่ือผิดพลาดข้ึนแต่

ถกูด าเนินคดีฐานความผิดเดียวกนั ซ่ึงเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม ความพยายามของเราตอ้งมีกฎหมายใหม่ ขณะน้ีทราบว่า มีการรา่ง พ.ร.บ.วธิิ

พจิารณาคดีทางการแพทย ์..คงตอ้งผลกัดนัใหเ้กดิข้ึนต่อไป 

คิดเหน็อย่างไรกบัการใชก้ฎหมายอาญาและกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค ต่อบคุลากรทางการแพทยท์ี่ท าหนา้ที่รกัษาพยาบาล 



ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 

ระบบนัดหมายOPD 

หอ้งฉุกเฉินส าหรบัผป.ฉุกเฉินเท่านั้น 

สรา้งมาตรฐานการท างาน 

WTD 

เตมิเงนิเขา้ในระบบ 

ปรบัปรุงกม. 

พรบ.วธิพีจิารณาคดีทางการแพทย ์

Proble

m 

Solve 




