
ท ำอย่ำงไรไม่ให้เสี่ยงต่อกำรฟ้องร้อง
- ท ำในขอบเขตของกฎหมำยก ำหนด และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ

- กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย และญำติ
- กำรยอมรับของผู้ร่วมงำน
- พัฒนำตนเอง วิชำกำร  ทันสมัยอยู่เสมอ



ท ำอย่ำงไรให้ก้ำวหน้ำ
- กำรปฏิบัติ / กำรแสดงควำมรู้
- กำรวิจัย  กำรตีพิมพ์
- นวตกรรม / กำรพัฒนำงำน
- ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำน



ข้อบังคับสภำกำรพยำบำล
ว่ำด้วยข้อจ ำกัดและเงื่อนไข

ในกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

3 กพ. 54 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 14 ง หน้ำ 77



โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อจ ำกัดและ
เงื่อนไขในกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ เพื่อให้ครอบคลุมกำรประกอบวิชำชีพกำร
พยำบำลในส่วนที่เกี่ยวข้องด้ำนตำ

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒(๓) (ช) และ
ด้วยควำมเห็นชอบของสภำนำยกพิเศษตำม
มำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ อันเป็นกฎหมำยที่มี
บทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและ



เสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับ
มำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำล        
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับสภำกำรพยำบำลว่ำ
ด้วยข้อจ ำกัดและเงื่ อนไขในกำรประกอบวิชำชีพ              
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒.  ข้อบังคับนี้ ให้ ใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจำกวัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป



ข้อ ๓. ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ชั้นหนึ่ง หรือ             
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพยำบำลเวชปฏิบัติ
ทำงตำที่สภำกำรพยำบำลให้กำรรับรองและได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นพยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำกับสภำกำร
พยำบำล ให้กระท ำกำรพยำบำล กำรคัดกรองผู้ป่วย
กำรเจ็บป่วยทำงตำฉุกเฉิน หรือกำรเจ็บป่วยวิกฤต และ
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพกำรมองเห็น



ข้อ ๔. ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ชั้นหนึ่ง หรือผู้
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำที่สภำ
กำรพยำบำลให้กำรรับรองและได้ขึ้นทะเบียนเป็น
พยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำ ให้กระท ำกำรพยำบำลโดยกำร
กระท ำหัตถกำร ดังนี้

๔.๑ กำรเขี่ยสิ่ งแปลกปลอมออกจำกตำ 
(Remove conjunctival or corneal foreign body)
ในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมไม่ฝังลึกในกระจกตำจนอำจเกิด
อันตรำยได้



๔.๒ กำรวัดค่ำสำยตำผิดปกติ (Refraction) 
ด้วยเครื่องมือ retinoscope หรือ autorefractor และ
ทดลองเลนส์แว่นตำ (Trial Lens set)

๔.๓ กำรขูดหำ เชื้ อจำกแผลกระจกตำ 
(Corneal scraping and curette) และส่งเพำะเชื้อจำก
บริเวณแผลกระจกตำ

๔.๔ กำรวัดก ำลังเลนส์แก้วตำเทียม 
(Intraocular lens power measurement) ด้วยเครื่องมือ
ที่เหมำะสม



๔.๕  กำรล้ำงท่อน้ ำตำ (Lacrimal sac 
irrigation) ยกเว้นผู้ป่วยอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถให้ควำม
ร่วมมือได้  เช่น  ผู้ป่วยเด็กเล็ก  หรือผู้ที่มีสติไม่สมบูรณ์

๔.๖  กำรเจำะตำกุ้งยิง (Incision and 
curette) ยกเว้นกรณีตำกุ้งยิงอยู่ใกล้ท่อน้ ำตำ หรือผู้ป่วย
อยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถให้ร่วมมือได้ เช่น ผู้ป่วยเด็กเล็ก 
หรือผู้ที่มีสติไม่สมบูรณ์



ข้อ  ๕  ผู้ ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล 
ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพยำบำลเวช
ปฏิบัติทำงตำที่สภำกำรพยำบำลให้กำรรับรองและได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นพยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำกับสภำกำร
พยำบำล กระท ำกำรรักษำโรคเบื้องต้น ดังนี้



๕.๑ ตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำโรคทำงตำ
ตำมมำตรฐำนของกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลโดย
เคร่งครัด

๕.๒ กำรตรวจประเมินสภำพผู้ป่วยและ
สำยตำโดยกำรซักประวัติ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคตำ

(๕.๒.๑) ภำวะฉุกเฉินทำงตำ
(๕.๒.๒) ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก 

ต้อหิน
(๕.๒๓) ตำแดงจำกไวรัส  แบคทีเรีย  

ภูมิแพ้



๕.๑ ตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำโรคทำงตำ
ตำมมำตรฐำนของกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลโดย
เคร่งครัด

๕.๒ กำรตรวจประเมินสภำพผู้ป่วยและ
สำยตำโดยกำรซักประวัติ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคตำ

(๕.๒.๑) ภำวะฉุกเฉินทำงตำ
(๕.๒.๒) ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก 

ต้อหิน
(๕.๒.๓) ตำแดงจำกไวรัส  แบคทีเรีย  

ภูมิแพ้



(๕.๒.๔) ตำกุ้งยิง
(๕.๒.๕) สำยตำผิดปกติ สำยตำสั้น ยำว 

เอียง ภำวะตำขี้เกียจ ตำเข สำยตำ
เลือนรำง

(๕.๒.๖) ท่อน้ ำตำอุดตัน ตำแฉะ ตำมีหนอง
(๕.๒.๗) อื่นๆ



๕.๓ กำรตรวจประเมินสภำพตำและสำยตำ 
กำรบันทึกผลกำรตรวจ และกำรแปลผล

(๕.๓.๑) กำรวัด VA (Visual Acuity)
(๕.๓.๒) กำรวัดควำมดันลูกตำด้วย Schiotz  

Tonometer
(๕.๓.๓) กำรตรวจดู retina ด้วย Direct   

Ophthalmoscope
(๕.๓.๔) กำรวัดควำมโค้งของกระจกตำ และ

วัดก ำลังเลนส์แก้วตำเทียม
(Intraocular Lens)



(๕.๓.๕) กำรใช้เครื่องมือพิเศษในกำรตรวจ
สภำพตำส่วนหน้ำด้วย Slit lamp biomicroscope กำรวัดแว่น
ด้วย Retinoscope , Auto Refractor กำรวัดก ำลังแว่นสำยตำ
ด้วย Lensometer กำรวัดลำนสำยตำด้วย Goldman VF , 
Computerized Visual Field กำรวัดมุมตำเข  วัดกำรมองเห็น
ภำพซ้อน วัดกำรมองเห็นภำพ ๓ มิติ กำรตรวจตำบอดสี และ
กำรถ่ำยภำพจอตำ 

(๕.๓.๖) กำรบันทึกผลกำรตรวจประเมินสภำพ
ผู้ป่วย และกำรประเมินสภำพตำและสำยตำ



(๕.๓.๗) แปลผลกำรประเมินสภำพตำและสำยตำ 
เพื่อประกอบกำรรักษำโรคเบื้องต้น

๕.๔ กำรตรวจประเมินภำวะฉุกเฉินทำงตำที่ต้องให้กำร
ช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อ

(๕.๔.๑) บำดเจ็บทำงตำจำกอุบัติเหตุหรือถูก
ท ำร้ำย

(๕.๔.๒) กรด ด่ำง สำรเคมีเข้ำตำ 
(Chemical burn)

(๕.๔.๓) ตำแดง บริเวณรอบกระจกตำ 
(Perilimbal หรือ ciliary injection)



(๕.๔.๔) แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ
(๕.๔.๕) ตำมองเห็นไม่ชัด หรือ มืดมัวอย่ำง  

รุนแรง และเฉียบพลัน
(๕.๔.๖) มีอำกำรปวดตำอย่ำงรุนแรง
(๕.๔.๗) เลือดออกใต้เยื่อบุตำขำว 

(Subconjunctival  hemorrhage) 
ที่มี ระดับกำรมองเห็น ( Visual 
acuity ) ลดลง



(๕.๔.๘) เยื่อบุตำฉีกขำด ( Conjunctival 
tear)

(๕.๔.๙) กระจกตำอักเสบจำกแสงยูวี 
(U.V.keratitis)

(๕.๔.๑๐) กระจกตำทะลุ (Perforated 
cornea)

(๕.๔.๑๑) เห็นหยำกไย่จุดด ำลอยไปมำใน
ลูกตำ  และ/หรือเห็นแสงฟ้ำแลบ



๕.๕ กำรตรวจวินิจฉัยแยกโรค และให้กำร
รักษำโรคเบื้องต้น

(๕.๕.๑)  เคืองตำ
(๕.๕.๒) ตำแดง
(๕.๕.๓) ตำมัว
(๕.๕.๔) อุบัติเหตุต่อดวงตำที่ไม่รุนแรง



ข้อ ๖ ส่งต่อผู้ป่วยไปรับกำรบ ำบัดรักษำจำก              
ผู้ประกอบวิชำชีพอื่น เมื่อปรำกฏ ตรวจพบ หรือเห็นว่ำ
อำกำรไม่บรรเทำ มีอำกำรรุนแรงเพิ่มขึ้น มีโรคหรือ
ภำวะแทรกซ้อน หรือมีเหตุอันควรอื่นๆเกี่ยวกับกำร

บ ำบัดรักษำ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์บ ำบัดรักษำ 
เวชภัณฑ์ เป็นต้น

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ยำ ให้ใช้
ยำได้ตำมที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด



ข้อ ๘ เขียนบันทึกรำยงำนเกี่ยวกับประวัติของ
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร อำกำรและกำรเจ็บป่วย โรคและ
กำรให้กำรรักษำโรค หรือกำรให้บริกำรตำมควำมเป็นจริง 
และต้องเก็บบันทึกรำยงำนไว้เป็นหลักฐำน

ประกำศ  ณ  วันที่  9 ธันวำคม  พ.ศ.  2553
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณวิจิตร  ศรีสุพรรณ

นำยกสภำกำรพยำบำล



ยำหยอดตำ ข้อบ่งใช้ หมำยเหตุ

Chloramphenicol eye drop ใช้รักษาตาอักเสบจากการติด
เชื้อ

-

1.00 % Chloramphenicol eye ointment 
(เช่น Kemicitin® ointment

ใช้รักษาตาอักเสบจาการติด
เชื้อแบคทีเรีย

เป็นครีม ointment นิยมให้
ก่อนนอนหรือใช้ร่วมกับการ
ท าหัตถหารปิดตา

0.05% Antazoline HCI + 0.04% 
Tetrahydrozoline HCI eye drop (เช่น 
Hista-Oph®)

ใช้ลดการระคายเคืองตา แนะน าให้ใช้เฉพาะเมื่อจ าเป็น 
เพราะอาจท าให้ตาแห้งได้

Hydroxypropylmethylcellulose eye drop เป็นน้ าตาเทียม ใช้บรรเทา
อาการตาแห้ง หรือฝืดตา

-


