สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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ที่ สพท 3274/2561
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
เรื่ อง มาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บ ขณะปฏิบตั ิหน้าที่
เรี ยน พยาบาลวิชาชีพทุกท่าน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผ่นลายเซ็นชื่อผูเ้ ห็นชอบกับมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บขณะปฏิบตั ิหน้าที่
สื บเนื่องจากการที่พยาบาลเสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยเฉพาะการนาส่ งผูป้ ่ วยเพื่อ
การรักษาต่ออย่างปลอดภัย (Case Referred) การเสี่ ยงอันตรายต่อชีวติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในยามวิกาล เสี่ ยงต่อ
การถูกจี้ ปล้น ถูกฆ่าหรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนมีความเสี่ ยงสู งในการปฏิบตั ิงาน จากการติดเชื้อจาก
ผูป้ ่ วย ปั จจุบนั ยังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมจากรัฐบาลเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ทาให้พยาบาลขาดขวัญและ
กาลังใจเป็ นอย่างมาก ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่สาคัญที่ทาให้ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ จึงขอเสนอมาตรการเยียวยาในระยะเร่ งด่วน ดังนี้
1.ข้ อเสนอมาตรการเยียวยา
ก. มาตรการด้ านตัวเงิน
ผู้ได้ รับความเสี ยหายหรือทายาท ควรได้ รับเงินชดเชยเยียวยาดังนี้
1. เงินชดเชยเยียวยาความเสี ยหายเบื้องต้น ดังนี้
1.1 กรณี เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพอย่างถาวร หรื อเจ็บป่ วยเรื้ อรังที่ตอ้ งได้รับการรักษาตลอดชีวติ และ
มีผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการดารงชีวิต โดยคานวณจากรายได้ ค่าเสี ยโอกาส ในการทางานและ
ค่าชดเชยการเสี ยโอกาสให้กบั ครอบครัวที่ตอ้ งรับผิดชอบ ไม่ต่ากว่า 5,000,000 บาทต่อราย
1.2 กรณี สูญเสี ยอวัยวะหรื อพิการที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวติ
1.2.1 สู ญเสี ยอวัยวะสาคัญ อัตราร้อยละ 80 ของอัตราเงินชดเชยกรณี เสี ยชีวติ
(4,000,000 บาทต่อราย)
1.2.2 สู ญเสี ยอวัยวะไม่สาคัญ อัตราร้อยละ 40 ของอัตราเงินชดเชยกรณี เสี ยชีวติ
(2,000,000 บาทต่อราย)
1.3 เงินชดเชยกรณี ได้รับบาดเจ็บ ไม่สูญเสี ยอวัยวะ
1.3.1 ได้รับบาดเจ็บสาหัส อัตราร้อยละ 25 ของอัตราเงินชดเชยกรณี เสี ยชีวติ
(1,250,000 บาทต่อราย)
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1.3.2 ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส อัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินชดเชยกรณี เสี ยชีวติ
(750,000 บาทต่อราย)
1.3.3 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อัตราร้อยละ 5 ของอัตราเงินชดเชยกรณี เสี ยชีวติ
(250,000 บาทต่อราย)
1.4 กรณี บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยต่อเนื่อง ไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาทต่อราย
1.5 การชดเชยเยียวยาความสู ญเสี ยทางด้านจิตใจ
1.5.1 เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพไม่ต่ากว่า 3,000,000 บาทต่อราย
1.5.2 ไม่เสี ยชีวติ ถูกทาร้ายจิตใจจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขู่คุกคาม หรื อได้รับความ
อับอายขายหน้าไม่ต่ากว่า 2,000,000 บาทต่อราย
2. เงินช่วยเหลือเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพสาหรับผูไ้ ด้รับบาดเจ็บสาหัสหรื อทุพพลภาพไม่ต่ากว่า
200,000 บาทต่อราย
3. เงินช่วยเหลือเพื่อเป็ นทุนในการประกอบอาชีพผูไ้ ด้รับบาดเจ็บสาหัสและทุพพลภาพไม่ต่ากว่า
500,000 บาทต่อราย
4. เงินชดเชยการเจ็บป่ วยต่อวัน กรณี นอนในโรงพยาบาล ไม่ต่ากว่า 1 ใน 10 ของเงินเดือน กรณี พกั ฟื้ น
ตามคาสั่งแพทย์ ไม่ต่ากว่า 1 ใน 30 ของเงินเดือน
5. เงินช่วยเหลือผูพ้ ิการจ่ายเป็ นรายเดือน 5,000-10,000 บาทต่อเดือนตามระดับความพิการ
6. เงินยังชีพรายเดือนสาหรับบุตรของผูท้ ี่เสี ยชีวติ บาดเจ็บสาหัส หรื อทุพพลภาพ จนจบการศึกษา ระดับ
อนุบาล/ประถมศึกษา 3,000 บาทต่อเดือนหรื อปี ละ 36,000 บาท ระดับเด็กเล็ก กศน. มัธยมศึกษา 5,000
บาทต่อเดือน หรื อปี ละ 60,000 บาท ระดับอุดมศึกษา 10,000 บาทต่อเดือนหรื อ ปี ละ 120,000บาท
7. เงินทุนการศึกษารายปี ต่อเนื่ องสาหรับบุตรกาพร้า เนื่องจากบิดา มารดา หรื อผูอ้ ุปการะเสี ยชีวติ บาดเจ็บ
สาหัส ทุพพลภาพในระยะยาว ระดับเด็กเล็ก/กศน. 10,000 บาท ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา 20,000
บาท ระดับมัธยมศึกษา 30,000 บาท ระดับอุดมศึกษา 50,000 บาท
8. เงินอุปถัมภ์ สาหรับบิดา มารดา หรื อบุพการี ของผูท้ ี่เสี ยชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรื อทุพพลภาพ
เดือนละ 10,000 บาทต่อคน
ข. มาตรการด้ านอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ เป็ นตัวเงิน
1. ปูนบาเหน็จความดีความชอบในราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปูนบาเหน็จพิเศษไม่ต่ากว่า 7
ชั้น ทั้งกรณี เสี ยชีวิตและพิการทุพพลภาพที่ตอ้ งออกจากราชการ และการพระราชทานเครื่ องราช
อิสริ ยาภรณ์ตามชั้นยศสู งสุ ดที่รับการปูนบาเหน็จ
2. ลูกจ้างชัว่ คราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เทียบเคียงข้าราชการ
3. กรณี ที่อายุราชการไม่ถึง 25 ปี แต่มีเหตุของเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิงาน และไม่สามารถปฏิบตั ิงาน ให้ใช้
สิ ทธิ การออกจากราชการโดยได้รับเงินบานาญ (ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด)

-34. กรณี บาดเจ็บ/เจ็บป่ วยเรื้ อรังให้สิทธิ ลาฟื้ นฟูสภาพฝึ กอาชีพโดยได้รับเงินเดือนไม่เกิน 12 เดือน กรณี
เสี ยชีวติ และพิการทุพพลภาพที่ตอ้ งการออกจากราชการให้ได้รับสิ ทธิบรรจุทายาทเข้า รับราชการ 1 ต่อ 1
และถ้าเป็ นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุ ขขอให้เพิ่มเติมการให้สิทธิ ประโยชน์
เข้าศึกษาในหลักสู ตร
ต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข แก่ทายาทสายตรงที่มีคุณสมบัติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
ค. ข้ อเสนอ กลไกในการดาเนินการ
1. ต้นสังกัด ทุกสังกัด ต้องทาประกันภัยรถพยาบาลทุกคัน โดยให้มีทุนประกันครอบคลุมการเสี ยชีวติ ของ
บุคคลในรถพยาบาล ขั้นต่าอย่างน้อยหนึ่งล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลขั้นต่าห้าแสนบาท/ครั้ง และ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากร สามารถขยายทุนประกันส่ วนตัว ได้โดยการร่ วมจ่ายเบี้ยประกัน
2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งอัตราการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพ
ที่ได้รับความเสี ยหาย ให้ครอบคลุมการให้บริ การผูป้ ่ วยทุกประเภทสิ ทธินอกเหนือไปจาก
มาตรา 18 (4) ใน พรบ.หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
3. ให้มีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาเจ้าหน้าที่ที่เสี ยชีวติ ได้รับบาดเจ็บทางร่ างกายและจิตใจจากการทางาน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการที่มีตวั แทน เจ้าหน้าที่/พนักงาน เพื่อดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ และกาหนด/
พัฒนาระเบียบต่าง ๆ
2. ข้ อเสนอมาตรการป้องกัน
ให้ดาเนิ นการมาตรการการป้ องกันความเสี ยหาย ทั้งต่อบุคลากรและประชาชนผูใ้ ช้บริ การอย่าง
เคร่ งครัด ดังนี้
2.1 มาตรการป้องกันก่ อนเกิดเหตุ
กระทรวงสาธารณสุ ขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดาเนิ นการทุกวิถีทาง ที่จะป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของรถพยาบาล ประกอบด้วย ประเด็นสาคัญ ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
1) การกากับมาตรฐานการปฏิบตั ิของแพทย์ในการตัดสิ นใจส่ งต่อผูป้ ่ วย และการเตรี ยมความพร้อมของ
ผูป้ ่ วยขณะส่ งต่อ เพื่อให้การส่ งต่อผูป้ ่ วยสมเหตุผล ที่จะสื บเนื่องไปถึงการควบคุมความเร็ วของรถ ประเภท
หัตถการที่จาเป็ นต้องทาในรถพยาบาล และประเภทบุคลากรที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิในรถพยาบาล ในการนาส่ งผูป้ ่ วย
2) การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพสภาพความพร้อมและขีดความสามารถของพนักงานขับรถ
3) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับตัวรถ และการประสานการจราจร
4) การควบคุมและจากัดจานวนผูโ้ ดยสารในรถพยาบาล
2.2 มาตรการป้องกันเพือ่ ลดความรุ นแรงของความเสี ยหาย
กระทรวงสาธารณสุ ขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทาทุกวิถีทางที่จะทาให้ทุกคนในรถปลอดภัย มาก
ที่สุด บาดเจ็บเสี ยหายน้อยที่สุด ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยประกอบด้วย ประเด็นสาคัญ ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
1) ต้องใช้รถพยาบาลที่ได้มาตรฐานเท่านั้นในการให้บริ การ
2) ควบคุมตรวจสอบความพร้อม และมาตรฐานของรถพยาบาลตลอดเวลาก่อนออกปฏิบตั ิการ
ทั้งเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยชีวติ และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่

-43) กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จาเป็ นสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยในรถพยาบาล โดยบุคลากรเหล่านั้น ต้อง
ได้รับการฝึ กอบรมทักษะการปฏิบตั ิงานในรถพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอสาหรับการมอบหมายงานการบริ การรถพยาบาลตามความรุ นแรงของผูป้ ่ วย ดังนี้
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินต้ อง ผู้ป่วยฉุ กเฉิน Emergent ผู้ป่วยเร่ งด่ วนกึง่ ฉุ กเฉิน
เหตุการณ์
ช่ วยฟื้ นคืนชีพ
Urgent/Semi urgent
Resuscitation
แพทย์ และ พยาบาลที่ พยาบาล ที่ได้รับการ
พยาบาล ที่ได้รับการ
กรณีรับผู้ป่วย
ได้รับการฝึ กอบรมการ ฝึ กอบรมการช่วยเหลือ ฝึ กอบรมการช่วยเหลือ
ณ จุดเกิดเหตุ
ณ จุดเกิดเหตุ และ
(Pre hospital care) ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ และ
และบุคลากรกูช้ ีพ
บุคลากรกูช้ ีพ
บุคลากรกูช้ ีพ
กรณีการส่ งต่ อผู้ป่วย แพทย์ และ พยาบาลที่ แพทย์ และ พยาบาล ที่ พยาบาล ที่ได้รับการ
ได้รับการฝึ กอบรมการ ได้รับการฝึ กอบรมการ ฝึ กอบรมการปฏิบตั ิการ
(Referral case)
ปฏิบตั ิการใน
ปฏิบตั ิการใน
ในรถพยาบาล 2 คน
รถพยาบาล
รถพยาบาล

ผู้ป่วยไม่ ฉุกเฉิน
Non-Urgent
บุคลากรกูช้ ีพ หรื อ
อาจมีพยาบาล

พยาบาลที่ได้รับ
การฝึ กอบรม
การปฏิบตั ิการ
ในรถพยาบาล
ถ้าเวลานาส่ งผูป้ ่ วย
มากกว่า 2 ชัว่ โมง
ต้องมีพยาบาล
อย่างน้อย 2 คน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านเห็นด้วย กรุ ณาลงชื่อในแผ่นที่แนบมานี้ และส่ งกลับถึง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดย scan ต้นฉบับซึ่งขอให้เก็บต้นฉบับไว้ดว้ ย ส่ งทาง e-mail หรื อ ต้นฉบับ
ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อนาเสนอกระทรวงสาธารณสุ ขต่อไป

(รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

