
 

ท่ี สพท 3274/2561 
                                       วนัท่ี   6 ธนัวาคม  2561 

 
เร่ือง     มาตรการเยยีวยาพยาบาลท่ีเสียชีวติ หรือบาดเจบ็ ขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
เรียน พยาบาลวชิาชีพทุกท่าน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แผน่ลายเซ็นช่ือผูเ้ห็นชอบกบัมาตรการเยยีวยาพยาบาลท่ีเสียชีวติ หรือบาดเจบ็ขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
                     สืบเน่ืองจากการท่ีพยาบาลเสียชีวติ หรือบาดเจบ็ขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี โดยเฉพาะการน าส่งผูป่้วยเพื่อ
การรักษาต่ออยา่งปลอดภยั (Case Referred) การเส่ียงอนัตรายต่อชีวติในการปฏิบติัหนา้ท่ีในยามวกิาล เส่ียงต่อ
การถูกจ้ี ปลน้ ถูกฆ่าหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนมีความเส่ียงสูงในการปฏิบติังาน  จากการติดเช้ือจาก
ผูป่้วย    ปัจจุบนัยงัไม่มีการเยยีวยาท่ีเหมาะสมจากรัฐบาลเช่นเดียวกบัวชิาชีพอ่ืน   ท าใหพ้ยาบาลขาดขวญัและ
ก าลงัใจเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าใหข้าดแคลนพยาบาลวชิาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ    จึงขอเสนอมาตรการเยยีวยาในระยะเร่งด่วน ดงัน้ี 
 
1.ข้อเสนอมาตรการเยียวยา  
        ก. มาตรการด้านตัวเงิน 
             ผู้ได้รับความเสียหายหรือทายาท ควรได้รับเงินชดเชยเยยีวยาดังนี้ 
           1. เงินชดเชยเยยีวยาความเสียหายเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
                 1.1 กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพอยา่งถาวร หรือเจบ็ป่วยเร้ือรังท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาตลอดชีวติ และ 
                       มีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการด ารงชีวิต โดยค านวณจากรายได ้ค่าเสียโอกาส ในการท างานและ 
                       ค่าชดเชยการเสียโอกาสใหก้บัครอบครัวท่ีตอ้งรับผดิชอบ ไม่ต ่ากวา่ 5,000,000 บาทต่อราย 
                1.2  กรณีสูญเสียอวยัวะหรือพิการท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวติ 
                          1.2.1 สูญเสียอวยัวะส าคญั อตัราร้อยละ 80 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวติ                     
                                   (4,000,000 บาทต่อราย) 
                         1.2.2 สูญเสียอวยัวะไม่ส าคญั อตัราร้อยละ 40   ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวติ                           
                                  (2,000,000 บาทต่อราย) 
               1.3  เงินชดเชยกรณีไดรั้บบาดเจบ็ ไม่สูญเสียอวยัวะ 
                         1.3.1 ไดรั้บบาดเจบ็สาหสั อตัราร้อยละ 25 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวติ                                                                    
                                   (1,250,000 บาทต่อราย) 
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                         1.3.2  ไดรั้บบาดเจบ็ไม่สาหสั อตัราร้อยละ 15 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวติ  
                                    (750,000 บาทต่อราย) 
                         1.3.3  ไดรั้บบาดเจบ็เล็กนอ้ย อตัราร้อยละ 5 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวติ              
                                    (250,000 บาทต่อราย) 
               1.4   กรณีบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยต่อเน่ือง ไม่ต ่ากวา่ 1,000,000 บาทต่อราย 
               1.5  การชดเชยเยยีวยาความสูญเสียทางดา้นจิตใจ 
                          1.5.1  เสียชีวติหรือทุพพลภาพไม่ต ่ากวา่ 3,000,000 บาทต่อราย 
                         1.5.2 ไม่เสียชีวติ ถูกท าร้ายจิตใจจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขู่คุกคาม หรือไดรั้บความ 
                                   อบัอายขายหนา้ไม่ต ่ากวา่ 2,000,000 บาทต่อราย 
          2. เงินช่วยเหลือเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผูไ้ดรั้บบาดเจบ็สาหสัหรือทุพพลภาพไม่ต ่ากวา่               
              200,000 บาทต่อราย 
         3.  เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพผูไ้ดรั้บบาดเจบ็สาหสัและทุพพลภาพไมต่ ่ากวา่                           
             500,000 บาทต่อราย 
         4.  เงินชดเชยการเจบ็ป่วยต่อวนั กรณีนอนในโรงพยาบาล ไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 10 ของเงินเดือน กรณีพกัฟ้ืน 
             ตามค าสั่งแพทย ์ไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 30 ของเงินเดือน 
         5.  เงินช่วยเหลือผูพ้ิการจ่ายเป็นรายเดือน 5,000-10,000 บาทต่อเดือนตามระดบัความพิการ 
         6.  เงินยงัชีพรายเดือนส าหรับบุตรของผูท่ี้เสียชีวติ บาดเจบ็สาหสั หรือทุพพลภาพ จนจบการศึกษา ระดบั 
              อนุบาล/ประถมศึกษา 3,000 บาทต่อเดือนหรือปีละ 36,000 บาท ระดบัเด็กเล็ก กศน. มธัยมศึกษา 5,000  
              บาทต่อเดือน หรือปีละ 60,000 บาท ระดบัอุดมศึกษา 10,000 บาทต่อเดือนหรือ ปีละ 120,000บาท 
         7.  เงินทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองส าหรับบุตรก าพร้า เน่ืองจากบิดา มารดา หรือผูอุ้ปการะเสียชีวติ บาดเจบ็            
              สาหสั ทุพพลภาพในระยะยาว ระดบัเด็กเล็ก/กศน. 10,000 บาท ระดบัอนุบาล/ประถมศึกษา 20,000  
              บาท ระดบัมธัยมศึกษา 30,000 บาท ระดบัอุดมศึกษา 50,000 บาท 
         8. เงินอุปถมัภ ์ส าหรับบิดา มารดา หรือบุพการีของผูท่ี้เสียชีวิต บาดเจบ็สาหสั หรือทุพพลภาพ                 
              เดือนละ 10,000 บาทต่อคน 
 
       ข.  มาตรการด้านอืน่ ๆ ทีไ่ม่เป็นตัวเงิน 
        1.  ปูนบ าเหน็จความดีความชอบในราชการ การเล่ือนขั้นเงินเดือน ปูนบ าเหน็จพิเศษไม่ต ่ากวา่  7  
             ชั้น ทั้งกรณีเสียชีวิตและพิการทุพพลภาพท่ีตอ้งออกจากราชการ และการพระราชทานเคร่ืองราช 
             อิสริยาภรณ์ตามชั้นยศสูงสุดท่ีรับการปูนบ าเหน็จ 
        2. ลูกจา้งชัว่คราว/พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์เทียบเคียงขา้ราชการ 
        3.  กรณีท่ีอายรุาชการไม่ถึง 25 ปี แต่มีเหตุของเจบ็ป่วยจากการปฏิบติังาน และไม่สามารถปฏิบติังาน ใหใ้ช ้
              สิทธิการออกจากราชการโดยไดรั้บเงินบ านาญ (ออกจากราชการโดยไม่มีความผดิ) 
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       4. กรณีบาดเจบ็/เจบ็ป่วยเร้ือรังใหสิ้ทธิลาฟ้ืนฟูสภาพฝึกอาชีพโดยไดรั้บเงินเดือนไม่เกิน 12 เดือน   กรณี 
           เสียชีวติและพิการทุพพลภาพท่ีตอ้งการออกจากราชการใหไ้ดรั้บสิทธิบรรจุทายาทเขา้ รับราชการ 1 ต่อ 1  
           และถา้เป็นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขขอใหเ้พิ่มเติมการใหสิ้ทธิประโยชน์  เขา้ศึกษาในหลกัสูตร 
           ต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข แก่ทายาทสายตรงท่ีมีคุณสมบติั ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
       ค.  ข้อเสนอ กลไกในการด าเนินการ 
         1.  ตน้สังกดั ทุกสังกดั ตอ้งท าประกนัภยัรถพยาบาลทุกคนั โดยใหมี้ทุนประกนัครอบคลุมการเสียชีวติของ    
             บุคคลในรถพยาบาล ขั้นต ่าอยา่งนอ้ยหน่ึงลา้นบาท และค่ารักษาพยาบาลขั้นต ่าหา้แสนบาท/คร้ัง และ 
             เปิดโอกาสใหบุ้คลากร สามารถขยายทุนประกนัส่วนตวั ไดโ้ดยการร่วมจ่ายเบ้ียประกนั 
         2.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงอตัราการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูใ้หบ้ริการสุขภาพ                 
              ท่ีไดรั้บความเสียหาย ใหค้รอบคลุมการใหบ้ริการผูป่้วยทุกประเภทสิทธินอกเหนือไปจาก                  
              มาตรา 18 (4) ใน พรบ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
         3. ใหมี้การจดัตั้งกองทุนเยยีวยาเจา้หนา้ท่ีท่ีเสียชีวติ ไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกายและจิตใจจากการท างาน 
         4. แต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการท่ีมีตวัแทน เจา้หนา้ท่ี/พนกังาน เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ และก าหนด/          
              พฒันาระเบียบต่าง ๆ 
 
 2. ข้อเสนอมาตรการป้องกัน 
                  ใหด้ าเนินการมาตรการการป้องกนัความเสียหาย ทั้งต่อบุคลากรและประชาชนผูใ้ชบ้ริการอยา่ง
เคร่งครัด ดงัน้ี 
        2.1 มาตรการป้องกันก่อนเกดิเหตุ 
 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งด าเนินการทุกวถีิทาง ท่ีจะป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
ของรถพยาบาล ประกอบดว้ย ประเด็นส าคญั ต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
            1)  การก ากบัมาตรฐานการปฏิบติัของแพทยใ์นการตดัสินใจส่งต่อผูป่้วย และการเตรียมความพร้อมของ
ผูป่้วยขณะส่งต่อ เพื่อใหก้ารส่งต่อผูป่้วยสมเหตุผล ท่ีจะสืบเน่ืองไปถึงการควบคุมความเร็วของรถ ประเภท
หตัถการท่ีจ าเป็นตอ้งท าในรถพยาบาล และประเภทบุคลากรท่ีตอ้งไปปฏิบติัในรถพยาบาล ในการน าส่งผูป่้วย 
          2)  การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพสภาพความพร้อมและขีดความสามารถของพนกังานขบัรถ 
          3)  มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัรถ และการประสานการจราจร 
         4) การควบคุมและจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสารในรถพยาบาล 
      2.2 มาตรการป้องกันเพือ่ลดความรุนแรงของความเสียหาย 
 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งท าทุกวถีิทางท่ีจะท าใหทุ้กคนในรถปลอดภยั  มาก
ท่ีสุด บาดเจบ็เสียหายนอ้ยท่ีสุด ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยประกอบดว้ย ประเด็นส าคญั ต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
         1) ตอ้งใชร้ถพยาบาลท่ีไดม้าตรฐานเท่านั้นในการใหบ้ริการ 
         2) ควบคุมตรวจสอบความพร้อม และมาตรฐานของรถพยาบาลตลอดเวลาก่อนออกปฏิบติัการ                         
              ทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยชีวติ และอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ี 
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         3) ก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยในรถพยาบาล โดยบุคลากรเหล่านั้น  ตอ้ง 
             ไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะการปฏิบติังานในรถพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 
 
ขอ้เสนอส าหรับการมอบหมายงานการบริการรถพยาบาลตามความรุนแรงของผูป่้วย ดงัน้ี  

 
เหตุการณ์ 

ผู้ป่วยวกิฤติฉุกเฉินต้อง
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
Resuscitation 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน Emergent ผู้ป่วยเร่งด่วนกึง่ฉุกเฉิน 
Urgent/Semi urgent 

ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 
Non-Urgent 

กรณีรับผู้ป่วย 
ณ จุดเกดิเหตุ  
(Pre hospital care)    

แพทย ์และ พยาบาลท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมการ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ
และบุคลากรกูชี้พ 

พยาบาล ท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมการช่วยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุ และ
บุคลากรกูชี้พ 

พยาบาล ท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมการช่วยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุ และ
บุคลากรกูชี้พ 

บุคลากรกูชี้พ หรือ  
อาจมีพยาบาล 

กรณกีารส่งต่อผู้ป่วย 
(Referral case) 
 

แพทย ์และ พยาบาลท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมการ
ปฏิบติัการใน
รถพยาบาล 

แพทย ์และ พยาบาล ท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมการ
ปฏิบติัการใน
รถพยาบาล 

พยาบาล ท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมการปฏิบติัการ
ในรถพยาบาล 2 คน 

พยาบาลท่ีไดรั้บ
การฝึกอบรม 
การปฏิบติัการ 
ในรถพยาบาล  
ถา้เวลาน าส่งผูป่้วย 
มากกวา่ 2 ชัว่โมง 
ตอ้งมีพยาบาล
อยา่งนอ้ย 2 คน 

 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านเห็นดว้ย กรุณาลงช่ือในแผน่ท่ีแนบมาน้ี และส่งกลบัถึง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดย scan ตน้ฉบบัซ่ึงขอใหเ้ก็บตน้ฉบบัไวด้ว้ย ส่งทาง e-mail หรือ ตน้ฉบบั
ทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 10  มกราคม  2562   เพื่อน าเสนอกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  
 

                                                                                                         
 

                                                         (รองศาสตราจารยสุ์ปาณี เสนาดิสัย) 
                                                                      นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 
 




