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ชุดโครงการที่ 9
การร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต่อสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
Complaint Filed Against Professional Nurses to Thailand Nursing Council
ปัญหาและความสาคัญของการวิจัย
การร้องเรีย นเป็ นการแสดงออกของประชาชนถึงความไม่พึ ง พอใจต่ อพฤติก รรมบริก าร ขั้น ตอนการ
ให้บ ริก าร และ/หรือผลการรัก ษาพยาบาลที่ไ ด้รับ ซึ่งการร้องเรีย นเพื่ อให้ชี้แจงข้อสงสัย หรือมาตรฐานการ
ช่วยเหลือดูแลให้กับผู้เดือดร้อน ถือเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 และมาตรา 601 และหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย2 Veateh และ Fry
กล่าวว่าพยาบาลต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการให้การดูแลต่างๆ และหลายประเด็น ซึ่งมีผลต่อจิตใจผู้ใช้บริการสูงมาก
โดยพยาบาลเป็นที่พึ่งทั้งทางร่างกายและจิตใจในยามที่บุคคลอ่อนแอลง การดูแลในระยะเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด ช่วย
ให้ผู้ป่วยสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตเข้าสู่ภาวะที่สามารถปรับตัวต่อสู้กับภาวะเจ็บป่วยได้ดี สามารถฟื้นฟูสุขภาพ
ได้เร็ว3 พยาบาลจึงเป็นอาชีพที่สมควรได้รับเกียรติจากการมีวิชาชีพ ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจในการปฏิบัติก าร
ดูแลผู้ป่วยที่ให้บริการ แต่กลับ ปรากฏสถานการณ์ก ารร้องเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น หลากหลาย และซับซ้อน ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ตลอดจนเรื่องร้องเรียนที่ส่งมายังสภา
วิชาชีพ โดยเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนผู้ใช้บริการร้องมายังสภาการพยาบาลจากปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 มี
จานวนเพิ่มมากขึ้น การร้องเรียนพฤติกรรมของพยาบาลในรอบ 4 ปีทีผ่านมาจาแนกได้เป็น 2 ประเด็นสาคัญคือ
1) ประเด็นเรื่องส่วนตัวอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 53 ได้แก่ การผิดต่อกฎหมาย
บ้านเมื อง (ความผิดที่ ไม่ ได้เกิดจากการประกอบวิชาชีพ เช่น ฉ้อโกง ลัก ทรั พ ย์) ร้อยละ 47 และการผิดต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิช าชีพ ร้อยละ 7 และ 2) ประเด็น พฤติก รรมในการประกอบวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 49
ได้แก่ ผิดต่อมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 22 ผิดในเรื่องพฤติกรรมบริการของพยาบาล ร้อยละ 18 และผิดด้วยการก้าว
ล่วงวิชาชีพเวชกรรม ร้อยละ 94 จากการทบทวนวรรณกรรมพบสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริการ
ของบุ ค ลากรทางการพยาบาล ทั้ ง ในสถานบริ ก ารภาครั ฐ และเอกชนค่ อ นข้ า งสู ง เช่ น กั น ได้ แ ก่ สถิ ติ ข อง
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551 พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการทุกปี
โดยเฉพาะเรื่องกิริยามารยาทและการพูดไม่ไพเราะ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 77.4, 74.6 และ 75.5 ตามลาดับ ทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายของคุณภาพบริการที่กาหนดว่าไม่มีข้อร้องเรียน
และความพึงพอใจมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 805 สถิติของโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งพบสถิติการร้องเรียน
พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2550 คิดเป็นร้อยละ 40.87 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2551
เป็นร้อยละ 41.556 การวิจัยของพรชัย ดีไพศาลสกุล พบว่า ความเข้าใจของผู้ใช้บริการในสาเหตุที่ทาให้พยาบาล
เกิดแรงกดดันจากการทางาน อาทิ อัตราบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน รับผิดชอบหลายหน้าที่ และงานเร่งรีบ
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ไม่เพียงพอต่อการระงับความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทาให้พยาบาลได้รับการตาหนิจากผู้ใช้บริการบ่อยครั้ง
และนามาสู่เหตุใ ห้เกิ ดการร้องเรี ย น/ฟ้ อ งร้อง โดยปัญหาพฤติก รรมที่ไ ม่พึ งประสงค์ อันเป็ นเหตุใ ห้ เกิ ดการ
ร้องเรียน ได้แก่ ปัญหาการแสดงสีหน้า อาการ การสื่อสาร และลักษณะสัมพันธ์ภาพกับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการ
ให้ความช่วยเหลือแนะนา ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน การขาดประสบการณ์ความรอบรู้ในงาน 7
ซึ่งสอดคล้องกับงานของวันเพ็ญ บุญประเสริฐ และคณะ ที่พบว่าพฤติกรรมการบริการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร
ของพยาบาลวิชาชีพด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย การสนับสนุนความสามารถของผู้ป่วย และการคงไว้ซึ่งความเชื่อ
ของผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง8 ถ้าไม่แก้ไขการมีพฤติกรรมบริการที่ไม่พึงประสงค์ของพยาบาล ไม่ ป้องกันหรือ
สร้างมาตรการในการลดการเกิดเรื่องร้องเรียนลง จะบั่นทอนสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประชาชนผู้ใช้บริการและ
พยาบาล สาธารณชนจะขาดศรัท ธาที่ มี ต่อวิ ชาชีพ พยาบาล ลดความน่าเชื่อถือของพยาบาลในฐานะบุคคลที่
ปฏิบัติงานในสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวิชาชีพ และทาลายภาพลักษณ์ของวิชาชีพในที่สุด
สภาการพยาบาลแห่ง ประเทศไทย ได้วางมาตรการเพื่ อ คุ้มครองประชาชนผู้ใ ช้บริก าร ผ่านกลไกทาง
กฎหมายว่า ด้วยวิช าชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ครอบคลุม ทั้งมาตรฐานการพยาบาลและการ ผดุง
ครรภ์และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และการปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงาน9 เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหรือประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ นาไปสู่ก ารมีภาวะสุขภาพที่ดี
ที่สุดตามศัก ยภาพของแต่ล ะบุค คล ปัญหาสุขภาพและปัญหาที่เกี่ย วข้องได้รับการแก้ไข โดยการใช้ศักยภาพ
และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ และทีมพยาบาล ในการจัดให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และประชาชนเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม 10 แต่ยังไม่สามารถบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมบริการของพยาบาลได้ การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี เ ป็น ตัว บ่ง ชี้ร ะดับ คุณ ภาพของการทางานของ
สภาการพยาบาล ประสิท ธิภ าพของการตอบสนองต่อ ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และ
ประสิท ธิ ผลต่อคุ ณภาพการก ากั บ คุ ณภาพของการจัดบริก ารพยาบาล มี ผลให้ ปัญหาได้รับการแก้ ไ ขโดยเร็ ว
ลดความไม่พึงพอใจของผู้ร้องเรียน และนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบงานพยาบาลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
ในทางตรงกันข้าม หากสภาการพยาบาล ขาดการจัดการที่ดี จะเพิ่ม ความตึงเครีย ดต่อ ประชาชนและลดความ
ศรัท ธาที่ป ระชาชนมีต่อสภาวิช าชีพ ทางการพยาบาล การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้
1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นความสาคัญ มีทัศนคติที่ดี รู้บทบาทของตน 2) อานวยให้ผู้ร้องเรียนมีความ
สะดวกในการร้องเรีย น 3) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนว่าปัญหาของเขาจะได้รับการแก้ไข 4) มีการ
ตรวจสอบเหตุการณ์ โดยรับฟังข้อมูลจากพยานแวดล้อมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5) มีทีมงานที่มีความชานาญดูแล
คลายความทุกข์ร้อนของผู้ร้องเรียน ติดตามเรื่อง และสื่อความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบ 6) มีความจริงใจ ปราศจาก
อคติที่จะแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความเป็นธรรม 7) ใช้ประเด็นร้องเรียนเป็นโอกาสในการพัฒนา
ระบบงานทั้งในจุดที่เกิดเหตุและขยายผลการเรียนรู้ไปยั งหน่วยงานอื่นในองค์กรวิชาชีพพยาบาล11-14 ผู้ร้องเรียน
มักต้องการได้รับ คาชี้แจงโดยเร็ว การชี้แจงที่ล่าช้าอาจจะทาให้ผู้ร้องเรีย นเข้าใจว่า หน่วยงานที่ถูก ร้องมีก าร
ปกปิดแก้ไขข้อมูล15,16
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การจัดการเรื่องร้องเรียนแม้จะเป็นภาระหนักที่ต้องการความรอบคอบและไม่ล่าช้าในการดาเนินการ เพื่อ
ตอบสนองต่อความยุติธรรมและความต้องการของประชาชนผู้ร้องเรียน แต่ในอีก ด้านหนึ่งนับเป็นโอกาสดีที่สภา
การพยาบาลจะได้เรียนรู้ โดยการถอดบทเรียนจากการร้องเรียนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม
บริการพยาบาลที่มีพึงประสงค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเชิงระบบในเรื่องพฤติกรรมการพยาบาลที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย ช่วยเหลือทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิใ ห้ระบบสุขภาพของประเทศ
เสีย ความสมดุล จากการขาดสัม พันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาล ผู้ให้บริการและประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนั้น
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การร้องเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อการร้องเรียน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ผลลัพธ์ของการเรื่องร้องเรียน/กล่าวโทษ และระบบการติดตามกากับการบังคับ
ใช้ผลการตัดสิน จะช่วยทาให้เข้าใจสาเหตุ/ปัจจัย และพัฒนาแนวทางในการลดการร้องเรียนพฤติกรรมบริการของ
พยาบาล และเฝ้าระวังการเกิดซ้า ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ใช้บริการ ลดการร้องเรียนพฤติกรรมบริการให้บริการของพยาบาล
วิชาชีพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรวิชาชีพต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ประเด็นของการร้องเรียน/กล่าวโทษ ความเสียหายและระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้น และความคาดหวัง
ของประชาชนผู้ใช้บริการที่ต้องการจากสภาการพยาบาล และผู้ร้องเรียนอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเป็นอย่างไร
2. ลักษณะของพฤติกรรมของพยาบาล ที่เป็นเหตุให้ประชาชนผู้ใช้บริการ/ผู้ร้องเรียน เป็นอย่างไร
3. สถานการณ์แห่ง การร้องเรียน/กล่า วโทษ ได้แก่ คุณลักษณะของพยาบาล สถานการณ์แวดล้อม และ
สถานที่เกิดเหตุ ของประเด็นประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ และเรื่องอัน เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ ที่ถูกร้องเรียนเป็นอย่างไร
4. การดาเนินการในกระบวนการพิสูจน์ความผิดและการเสนอความเห็นบทลงโทษของคณะอนุกรรมการ
สอบสวน เป็นอย่างไร
5. การตัดสินผลและระดับของบทลงโทษ จาแนกตามมูลเหตุแห่งประเด็นประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ
ของสภาการพยาบาล เป็นอย่างไร
6. การดาเนินการบังคับใช้ผลการตัดสิน และการติดตามการปฏิบัติตามบทลงโทษของสภาการพยาบาล เป็น
อย่างไร
7. การเฝ้า ระวั ง การเกิ ด ซ้าในพฤติ ก รรมบริ ก ารที่ถู ก ร้ องเรีย นของพยาบาล รวมทั้ง ผลต่อ การปรั บปรุ ง
พฤติกรรมบริการของพยาบาล เป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อบรรยาย อธิบาย และสังเคราะห์ข้อความรู้ จากประเด็นข้อร้องเรียนพฤติกรรมของพยาบาลที่ประพฤติ
ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ จากประชาชนผู้ใช้บริการ และประพฤติอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพจากผู้ร้องเรียนอื่น ๆ ที่ร้องต่อสภาการพยาบาล
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ลักษณะเรื่องร้องเรียน และผลลัพธ์ของการเรื่องร้ องเรียน/
กล่ า วโทษ และระบบการติ ด ตามก ากั บ การบั ง คั บ ใช้ ผ ลการตั ด สิ น และเฝ้ า ระวั ง การเกิ ด ซ้ าของ
สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบ: การวิจัยแบบวิเคราะห์เอกสาร (documentary and analytical study) ในประเด็น กระบวนการจัดการ
และผลลัพธ์ของเรื่องร้องเรียน/กล่าวโทษพฤติกรรมของพยาบาล ทั้งในข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่าง คือ เอกสารเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของพยาบาลที่ มีการร้องเรียนต่อสภาการพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 1) หนังสือข้อร้องเรียนของประชาชนผู้ใ ช้บริก ารและ
ผู้ร้องเรียน 2) เวชระเบียนผู้ป่วยที่ร้องเรียน/เอกสารที่เกี่ย วข้องกับกรณีการร้องเรียน 3) รายงานการสอบสวน
4) รายงานการคณะกรรมการสอบสวน และ 5) รายงานการประชุมสภาการพยาบาล
เครื่องมือวิจัย
แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนพฤติกรรมของพยาบาล ที่ครอบคลุมประเด็นการวิจัย ได้แก่
มิติด้านเรื่องร้องเรียน
- คุณลักษณะของประชาชนผู้ใช้บริการ/ผู้ร้องเรียน
- คุณลักษณะของพยาบาลผู้ให้บริการ
- ปรากฏการณ์/ประเด็นเรื่องของการบริการที่ถูกร้องเรียน
- ประเภทของสาขาการพยาบาล/ลักษณะงานบริการที่มีการร้องเรียน
- สถานที่เกิดเหตุ
- นโยบาย/มาตรฐานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการร้องเรียนของสถานบริการพยาบาล
- ประเภทและระดับของสถานบริการพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อผู้ป่วย
- ความต้องการของประชาชนผู้ร้องเรียน
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มิติด้านกระบวนการสอบสวน
- องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะบุคคลที่ทาหน้าที่ สืบสวน สอบสวน และระยะเวลาดาเนินการ
- การพิจารณาตัดสินผล/บทลงโทษและระดับการลงโทษ (ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ และ
เพิกถอน) จาแนกตามเหตุการณ์และผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
มิติด้านการกากับติดตามและเฝ้าระวัง
- วิธีการบังคับใช้คาสั่งลงโทษ
- วิธีการเฝ้าระวังการเกิดซ้าและการปรับปรุงพฤติกรรมบริการของพยาบาลผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ ฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานของสภาการพยาบาล เกี่ยวกับกระบวนการ และวิธี
พิจารณาการสืบสวน การสอบสวน การกาหนดบทลงโทษ และการบังคับใช้บทลงโทษ ตลอดจนการ
ดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการของพยาบาลที่ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฯ และ
พฤติกรรมอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
2. ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบบันทึกการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดการความรู้ จากกระบวนการ และวิธี
พิจารณาพฤติกรรมบริการของพยาบาล ที่ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฯ อย่างเป็นระบบ
3. ได้ข้อมูลเพื่อกาหนดทิศทางเชิงนโยบาย สาหรับปกป้องประชาชนผู้ใช้บริการ จากสถานการณ์เสี่ยงต่อ
การได้รับบริการจากพยาบาลผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฯ อันเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียน และ
ป้องกันเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
4. ได้ข้อความรู้เพื่อการวิจัยในการปรับเปลี่ยนปัจจัยชักนาและการเสริมสร้างพฤติกรรมของพยาบาลต่อ
ประชาชนผู้ใช้บริการ/ผู้ร้องเรียน ที่สอดคล้องกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ฯ และช่วยลดการร้องเรียนได้ใน
อนาคต
ผู้ใช้ประโยชน์ของผลการวิจัย
- ผู้กาหนดนโยบายทางสาธารณสุข
- สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
- สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
- ผู้บริหารองค์กรสุขภาพและผู้บริหารทางการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
- ประชาชนผู้ใช้บริการ (ผู้บริโภค)
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ระยะเวลาดาเนินการ : 2 ปี
งบประมาณ : ไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งข้อมูล เรื่องร้องเรียนมายังสภาการพยาบาล
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