(สําเนา)
ประกาศสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่อง จรรยาบรรณพยาบาล ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๖
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ โดยมติคณะกรรมการอํานวยการในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ใหการรับรองจรรยาบรรณพยาบาล ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดปรับปรุงแกไขจากจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลที่ไดประกาศใชเปนฉบับแรก
ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงขอประกาศใชจรรยาบรรณพยาบาลฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแตบดั นี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖
(ลงชื่อ)
จินตนา ยูนิพันธุ
(รองศาสตราจารย ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ)
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ

จรรยาบรรณพยาบาล ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๖
สมาคมพยาบาลแหงประเทศในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอที่

๑ พยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนผูตองการการพยาบาล และบริการสุขภาพ

พยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนผูตองการการพยาบาล และบริการสุขภาพทั้งตอปจเจก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ในการสรางเสริมสุขภาพการปองกันความเจ็บปวย
การฟนฟูสุขภาพและการบรรเทาความทุกขทรมาน
ขอที่ ๒ พยาบาลประกอบวิชาชีพดวยความเมตตากรุณา เคารพในคุณคาของชีวติ ความมี
สุขภาพดีและความผาสุกของเพื่อนมนุษย
พยาบาลประกอบวิชาชีพดวยความเมตตากรุณา เคารพในคุณคาของชีวิตความมีสุขภาพ
ดี และความผาสุกของเพื่อนมนุษย ชวยใหประชาชนดํารงสุขภาพไวใน ระดับดีที่สุด ตลอดวงจร
ของชีวิต นับแตปฏิสนธิ ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเจ็บปวย ชราภาพ จนถึงระยะสุดทายของ
ชีวิต
ขอที่ ๓ พยาบาลมีปฏิสัมพันธทางวิชาชีพกับผูใ ชบริการ ผูรวมงาน และประชาชนดวยความ
เคารพในศักดิศ์ รี และสิทธิมนุษยชน ของบุคคล
พยาบาลมีปฏิสัมพันธทางวิชาชีพกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และประชาชนดวยความ
เคารพในศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั้งในความเปนมนุษยสิทธิในชีวิต และสิทธิใน
เสรีภ าพเกี่ ยวกั บการเคลื่อนไหว การพูด การแสดงความคิด เห็น การมี ความรู การตั ด สิน ใจ
คานิยมความแตกตางทางวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนสิทธิในความเปนเจาของ
และความเปนสวนตัวของบุคคล
ขอที่

๔ พยาบาลยึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย

พยาบาลยึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย รวมดําเนินการเพื่อ
ชวยใหประชาชนที่ตองการบริการสุขภาพ ไดรับความชวยเหลือดูแลอยางทั่วถึง และดูแลให
ผูใชบริการไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสมกับความตองการอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดวย
ความเคารพในคุณคาของชีวิต ศักดิ์ศรี และสิทธิในการมีความสุขของบุคคลอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมจํากัดดวยชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐานะ เพศ วัย กิตติศัพท ชื่อเสียง สถานภาพใน
สังคม และโรคที่เปน
ขอที่

๕ พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุงความเปนเลิศ

พยาบาลประกอบวิชาชีพ โดยมุงความเปนเลิศปฏิบัติการพยาบาล โดยมีความรูในการ
กระทํา และสามารถอธิบายเหตุผลไดในทุกกรณี พัฒนาความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง
รักษาสมรรถภาพในการทํางาน ประเมินผลงานและประกอบวิชาชีพ ทุกดานดวยมาตรฐานสูงสุด
เทาที่จะเปนไปได

-2ขอที่

๖ พยาบาลพึงปองกันอันตรายตอสุขภาพ และชีวิตของผูใชบริการ

พยาบาลพึ ง ป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ และชี วิ ต ของผู ใ ช บ ริ ก าร โดยการร ว มมื อ
ประสานงานอยางตอเนื่องกับผูรวมงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ เพื่อปฏิบัติใหเกิดผลตาม
นโยบาย และแผนพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พึงปฏิบัติหนาที่ รับมอบหมาย
งาน และมอบหมายงานอยางรอบคอบ และกระทําการอันควรเพื่อปองกันอันตรายซึ่งเห็นวาจะเกิด
กั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารแต ล ะบุ ค คล ครอบครั ว กลุ ม หรื อ ชุ ม ชนโดยการกระทํ า ของผู ร ว มงาน หรื อ
สภาพแวดลอมของการทํางาน หรือในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง
ขอที่ ๗ พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติใหสงั คม เกิดความเชื่อถือไววางใจตอพยาบาล และตอ
วิชาชีพการพยาบาล
พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติใหสังคม เกิดความเชื่อถือไววางใจตอพยาบาล และตอ
วิชาชีพการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตประกอบวิชาชีพดวยความมั่นคงใน
จรรยาบรรณ และเคารพตอกฎหมายใหบริการที่มีคุณภาพเปนวิสัย เปนที่ประจักษแกประชาชน
รวมมือพัฒนาวิชาชีพ ใหเจริญกาวหนาในสังคมอยางเปนเอกภาพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธอันดี
และรวมมือกับผูอื่นในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ทั้งในและนอกวงการสุขภาพ ในระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
ขอที่

๘ พยาบาลพึงรวมในการทําความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพการพยาบาล

พยาบาลพึงรวมในการทําความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพการพยาบาลรวมเปนผูนํา
ทางการปฏิบัติการพยาบาลหรือทางการศึกษา ทางการวิจัยหรือทางการบริหารโดยรวมในการนํา
ทิศทางนโยบาย และแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาความรู ทั้งในขั้นเทคนิคการพยาบาลทฤษฎีขั้น
พื้นฐาน และศาสตรทางการพยาบาล ขั้นลึกซึ้งเฉพาะดาน ตลอดจนการรวบรวม และเผยแพร
ความรูขาวสารของวิชาชีพ ทั้งนี้ พยาบาลพึงมีบทบาททั้งในระดับรายบุคคล และรวมมือในระดับ
สถาบัน องคกรวิชาชีพ ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
ขอที่

๙ พยาบาลพึงรับผิดชอบตอตนเองเชนเดียวกับรับผิดชอบตอผูอื่น

พยาบาลพึงรับผิดชอบตอตนเองเชนเดียวกับรับผิดชอบตอผูอื่น เคารพตนเอง รักษา
ความสมดุลมั่นคงของบุคลิกภาพ เคารพในคุณคาของงาน และทํางานดวยมาตรฐานสูง ทั้งในการ
ดํ า รงชี วิ ต ส ว นตั ว และในการประกอบวิ ช าชี พ ในสถานการณ ที่ จํ า เป น ต อ งเสี ย สละ หรื อ
ประนีประนอม พยาบาลพึงยอมรับในระดับที่สามารถรักษาไวซึ่งความเคารพตนเอง ความสมดุล
ในบุคลิกภาพ และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของตน เชนเดียวกับของผูรวมงาน ผูใชบริการ
และสังคม
-----------------------------------

