
 หนา   ๑๔ 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา   
องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนทองถิน่อืน่หรือสภากาชาดไทย  มอบหมายให

กระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภ  ในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล  การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๗  (๔)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  วาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง  

กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น

หรือสภากาชาดไทย  มอบหมายใหกระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภในความควบคุมของเจาหนาที่

ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  ๓.๑  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  วาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหกระทําการพยาบาล   

หรือการผดุงครรภ  ในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ  

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

  ๓.๒  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  วาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหกระทําการพยาบาล   

หรือการผดุงครรภ  ในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ  

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางสังกัด  กระทรวง  ทบวง  กรม  

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น
หรือสภากาชาดไทย 

“องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น”  หมายความวา  สวนราชการหรือหนวยงานซึ่งเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ควบคุม”  หมายความวา  การดูแลหรือการกํากับดูแล 
ขอ ๕ บุคคลที่กระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหาร 

สวนจังหวัดเทศบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย  จะมอบหมายใหกระทําการพยาบาล
หรือการผดุงครรภได  ตองเปนบุคคลซ่ึงระเบียบนี้กําหนด 

ขอ ๖ บุคคลซ่ึงไดรับมอบหมาย  จะทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภไดเฉพาะ 
  ๖.๑  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  ๖.๒  เปนการปฏิบัติราชการหรือในระหวางการปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ๖.๓  ตองอยูในควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ  

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ   
ขอ ๗ ใหบุคคลที่ผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  ตามขอบังคับสภา

การพยาบาล  วาดวยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  ใหกระทําการพยาบาลหรือ 
การผดุงครรภในการชวยเหลือดูแลผูปวยที่มีอาการในระยะไมรุนแรง  หรือในระยะที่ไมเปนอันตรายได  ดังนี้ 

  ๗.๑ การชวยรับผูปวยที่ผานการกลั่นกรองและวินิจฉัยแยกประเภทแลว 
  ๗.๒ การชวยยายและจาํหนายผูปวยจากหอผูปวย 
  ๗.๓ การทํากิจกรรมเพื่อการชวยเหลือดูแลผูปวยและการบันทึกรายงาน 
    (๑)  การสังเกตอาการทั่วไป 
    (๒)  การวัดอุณหภูมิ  ชีพจร  การหายใจ  ความดันโลหิต 
    (๓)  การชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง 
    (๔)  การเตรียมและชวยเหลือในการตรวจรางกาย 
    (๕)  การสังเกตและเก็บส่ิงสงตรวจทางหองทดลอง 
    (๖)  การเก็บและตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะ 
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  ๗.๔ การรักษาความสะอาดรางกายผูปวยและการเช็ดตัวเพื่อลดไข 
  ๗.๕ การชวยเหลืออุม  ยก  พยุง  เคลื่อนยายผูปวยขณะอยูในที่นอน  เปล  รถเข็น  

เกาอี้  หองน้ํา 
  ๗.๖ การจัดเตรียมและใหอาหารผูปวย 
  ๗.๗ การชวยเหลือผูปวยในการถายอุจจาระ  ปสสาวะ  และการชําระลาง 
  ๗.๘ การทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภายนอกของผูคลอดและผูปวยนรีเวช 
  ๗.๙ การใชยาทาภายนอก 
  ๗.๑๐ การปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค 
  ๗.๑๑ การใหความรูดานสุขวิทยาสวนบุคคล 
  ๗.๑๒ การทําความสะอาดและจัดส่ิงแวดลอมของผูปวย  เชน  ตู  เตียง  และอุปกรณ  

ทางการแพทยและการพยาบาล 
ในกรณีที่มีการชวยเหลือดูแลผูปวยที่มีอาการในระยะรุนแรง  หรือในระยะที่อันตราย  หรือ 

การชวยเหลือนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหรือเฉพาะรายและตองกระทําในลักษณะ
ที่เปนการชวยหรือกระทํารวมกับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ  
ชั้นหนึ่ง  หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ชั้นหนึ่ง 

ขอ ๘ ใหบุคคลที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ผูประกอบวิชาชีพ 
การผดุงครรภหรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจากตางประเทศ  กระทําการพยาบาล
หรือการผดุงครรภได  ดังนี้ 

  ๘.๑ เมื่อเปนการกระทําเฉพาะคราว  หรือเฉพาะกรณีและตามระยะเวลาที่กําหนด  
ทั้งนี้  ระยะเวลาที่กระทําพยาบาลหรือการผดุงครรภจะตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม  เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน
หนึ่งป 

  ๘.๒ เมื่อเขารวมหรืออาสาสมัครรวมกับทีมงานทางการแพทย  การพยาบาล  หรือ
การสาธารณสุข  ภายใตความชวยเหลือ  ความรวมมือ  หรือตามโครงการ  แผน  หรืองานของกระทรวง  
ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น  
หรือสภากาชาดไทย 

ใหกระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  
องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น  หรือสภากาชาดไทย  ที่มอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ตองแจงรายละเอียด
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เกี่ยวกับคุณสมบัติ  วุฒิการศึกษา  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ของบุคคลที่จะไดรับมอบหมายและระยะเวลาการมอบหมายใหสภาการพยาบาลทราบกอนที่จะมอบหมาย 
ใหกระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภ   

ขอ ๙ ใหบุคคลที่สําเร็จการศึกษาหรือไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล   การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรองและอยูระหวางการสอบความรูเพื่อข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ผูประกอบวิชาชีพผดุงครรภ  หรือผูประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ  กระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภได   

ขอ ๑๐ ใหบุคคลที่มีวุฒิประกาศนียบัตรผูชวยการพยาบาลดานตาง  ๆ  ที่ผานการอบรม 
ซ่ึงมีระยะเวลาการอบรมไมนอยกวาหนึ่งปตามหลักสูตรและจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการอบรม 
ซ่ึงจัด  หรือดําเนินการโดย  กระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น  หรือสภากาชาดไทยอยูกอนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ใหกระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภไดตามขอ  ๗  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ ใหบุคคลตามขอ  ๗  และขอ  ๑๐  แตงกายในระหวางปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ แตงกายชุดสุภาพสีขาว  ไมสวมหมวก 
  ๑๑.๒ ปกชื่อ  -  ชื่อสกุล  และตําแหนงที่อกเส้ือดานซายสีชมพูใหเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีปญหาตามระเบียบนี้  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิทยา  แกวภราดัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 


