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คํานํา 
 

 ในชวงระยะเวลา ๑๐ ปมานี้ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๕) ความสัมพันธของแพทยกับผูปวยในเรื่อง
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไมคอยราบรื่น แนวโนมการฟองรองดําเนินคดีมีสูงขึ้น แมวาผูท่ีเกี่ยวของ เชน 
กระทรวงสาธารณสุข สหวิชาชีพ องคกรคุมครองผูบริโภค รวมท้ังกลุมแพทยเอง จะพยายามแกไขปญหา
ขอขัดแยงจากการรักษาพยาบาลอยางตั้งใจก็ตาม สถานการณยังคงไมดีขึ้น โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของ
ภาครัฐ ซ่ึงมีขอจํากัด ความขาดแคลนในหลายๆ ส่ิง หลายๆ อยาง ท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการดูแล
สุขภาพของประชาชนตามบทบาทหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ แตไมวาจะมีความพรอมหรือไม แพทยก็มี
หนาท่ีท้ังทางสวนตัวและทางสังคม รวมท้ังความเปนวิชาชีพแพทยท่ีจะตองชวยเหลือรักษาผูปวยทุกราย 
ดังนั้น ความเส่ียงตอการถูกฟองรองจึงมีอยูตลอดเวลา หนังสือคูมือเลมนี้ไดเขียนขึ้นจากประสบการณ 
ขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีไดจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีทางการแพทย ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวา นาจะเปน
แนวทางและความรูในอันท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพแพทย โดยเฉพาะในระบบราชการท่ีระวังตนเอง
ใหสามารถปฏิบัติงานรักษาพยาบาลไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามภารกิจหนาท่ีโดยไม
ตองกังวลตอผลกระทบจากความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุไมพึงประสงค และถูกฟองรองดําเนินคดี อยางไรก็
ตามหากทานผูอานมีขอเสนอแนะหรือความเห็นท่ีคิดวาจะชวยใหหนังสือฉบับนี้มีความสมบูรณมากขึ้น 
ผูเขียนก็ขอนอมรับ และจะนําไปปรับปรุงเนื้อหาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 
       อนุชา กาศลังกา 
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สารบัญ 
 
บทท่ี ๑     คดีทางการแพทย 
                 คดีทางการแพทยคืออะไร                                                                                     ๑ 
                 คดีทางการแพทยเปนคดีผูบริโภคหรือไม                                                             ๒ 
 บทท่ี ๒   กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล                                                              
                กฎหมายแพง                                                                                                          ๓ 
                ละเมิด                                                                                                                     ๕ 
                กฎหมายอาญา                                                                                                       ๑๔ 
                บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในทางการแพทยในทางอาญา                            ๑๕ 
บทท่ี ๓   แนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย                                           ๒๔ 
                ส่ิงท่ีศาลจะนําไปพิจารณาเม่ือเกิดคดี                                                                    ๒๔ 
                แนวทางการพิจารณาของศาล                                                                               ๓๒ 
บทท่ี ๔  แนวทางปฏิบัติเม่ือมีขอขัดแยงเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย                           ๓๘ 
               การแกไขขอขัดแยง                                                                                                ๓๘ 
               การแกไขขอขัดแยงจากการใหบริการทางการแพทย                                              ๓๙ 
               การแกไขขอขัดแยงเรื่องการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข                   ๔๑ 
              แนวทางการปฏิบัติของแพทย                                                                                  ๔๒ 
              การแกไขเพ่ิมเติมเวชระเบียน                                                                                   ๔๓ 
              การดําเนินคดีทางการแพทยของผูเสียหาย                                                               ๔๔ 
              การเปดเผยขอมูลดานสุขภาพ                                                                                  ๕๑ 
              การใหความยินยอมในการรักษาพยาบาล                                                                ๕๕ 
              สัญญาประนีประนอมยอมความ                                                                              ๕๖ 
              ศูนยใหคําปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับขอพิพาทการแพทย                                            ๖๐ 
 ภาคผนวก 
             ใบแตงทนายความ 
             แนวทางการทําคําใหการ 
             ตัวอยางสัญญาประนีประนอมยอมความ 
             หนังสือมอบอํานาจ 
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บทที่ ๑  
คดีทางการแพทย 

 
คดีทางการแพทยคืออะไร 
 
 ในชวงระยะเวลา ๕-๖ ปนี้ การใชสิทธิตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญมากขึ้นอยางนาตกใจ ความ
ขัดแยงในแวดวงสังคมตางๆ มีมากขึ้น แตละฝายก็อางกฎหมาย อางสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอสู
กัน เปนคดีความ ขึ้นสูศาลจํานวนมาก ซ่ึงรวมท้ังความขัดแยงในเรื่องการใหบริการสาธารณะดวย คําวา 
“คดี” แตเดิมท่ีคนท่ัวไปคุนเคย มีคดีแพง คดีอาญา เพราะคอนขางเกี่ยวของกับชีวติประจําวันอยูบาง และ
ไดยินจากขาวตางๆ ท่ีจริงแลว คดีอาจแบงเปน ๔ ลักษณะ โดยแบงตามลักษณะท่ีกฎหมายกําหนดไว คือ 

๑. คดีแพง 
๒. คดีอาญา 
๓. คดีพิเศษเฉพาะ เชน คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีลมละลาย คดีลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสินทาง

ปญญา คดีผูบริโภค คดีเด็กและเยาวชน หรือคดีจราจร เปนตน 
๔. คดีปกครอง 
คดีแพง คือ การท่ีบุคคลผูไดรับความเสียหายหรือ ไดรับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิ หรือหนาท่ีของ

บุคคลท่ีมีอยูตามกฎหมายกําหนด ใชสิทธิฟองรองตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีแพง เพ่ือใหศาลส่ังให
คูกรณีชดใชคาเสียหายหรือปฏิบัติตามสัญญา หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 คดีอาญา คือ คดีท่ีมีบุคคลผูไดรับความเสียหายจากการกระทําหรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่งซ่ึง
กฎหมายบัญญัติไว ฟองคดีตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา หรือแจงความหรือรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนหรือเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือใหดําเนินการฟองศาลใหลงโทษทางอาญาตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
(โทษทางอาญาประกอบดวย ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน) 
 คดีพิเศษ คือ คดีท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีมีกฎหมายบัญญัติเนื้อหาและวิธีการพิจารณาไวตางหากจาก
คดีแพงและคดีอาญา เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคูความ เชน คดีแรงงานก็จะมีวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
และฟองท่ีศาลแรงงานเปนตน 
 คดีปกครอง คือ คดีท่ีผูเสียหายเกี่ยวกับการใชอํานาจของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือ เจาหนาท่ี
ของรัฐฟองบุคคลหรือหนวยงานของรัฐดังกลาวตอศาลปกครอง เพ่ือใหยกเลิก เพิกถอน คําส่ัง กฎ สัญญา
ทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือเรียกคาเสียหายจากการละเมิดจากมูลเหตุดังกลาว 
 สวนคดีท่ีมีมูลเหตุมาจากการรักษาพยาบาลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยอ่ืนๆ ปกติจะเปนมูลเหตุละเมิดในทางแพง แตก็อาจเขาขายเปนความผิดทางอาญา
ดวย เคยมีขอถกเถียงกันวา คดีดังกลาวจะตองฟองท่ีศาลไหน หรืออีกนัยหนึ่งเปนคดีทางปกครองดวย
หรือไม (ในกรณีเปนสถานพยาบาลของรัฐ) ตอมาไดมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ



 ๒ 

หนาท่ีระหวางศาล วินิจฉัยวา คดีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของแพทยไมใชคดีปกครองเพราะไมไดใช
อํานาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ี แตเปนการกระทําทางกายภาพ จึงเปนคดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณา
ของศาลยุติธรรม( คําวินิจฉัยท่ี  ๒/๒๕๔๕) ดังนั้น คดีดังกลาวจึงเปนคดีธรรมดาท่ีไมใชคดีปกครอง ตอง
ฟองคดีท่ีศาลท่ีมีเขตอํานาจ คือศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต  ศาลแพงธนบุรี  และ
กระบวนพิจารณาใชตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ในสวนคดีอาญาก็ตองฟองท่ีศาลจังหวัด 
ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญา และใชกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาคดีอาญา ตอมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศใชบังคับ คดี
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลถูกจัดใหเปนคดีเกี่ยวกับการบริการท่ีอยูในขายเปนคดีผูบริโภค ซ่ึงจะไดกลาว
ตอไป เนื่องจากคดีท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เปนเรื่องความขัดแยงท่ีมีประเด็นวา แพทย พยาบาล หรือ
ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย ทําการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานหรือไม และการพิสูจนความผิด
ตองอาศัยผูท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพทางการแพทยนั้นๆ เปนผูช้ีวา การรักษาพยาบาลนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพหรือไม จึงอาจกลาวไดวา คดีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเปนคดีท่ีมีลักษณะเฉพาะได
เชนกัน เพ่ือใหการส่ือความหมายของขอพิพาทดังกลาวใหเขาใจงายจึงเรียกคดีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
วา “คดีทางการแพทย” ขณะนี้แพทยสภากําลังเสนอรางพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ พ.ศ. .... โดยเห็นวา เปนคดีท่ีควรมีการใชกระบวนการพิจารณาท่ี
เปนกรณีเฉพาะ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับแพทยและผูปวยหรือผูเสียหาย 
 
คดีทางการแพทยเปนคดีผูบริโภคหรือไม 
  

 หลังจากท่ีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ 
ประกาศบังคับใชแลว เม่ือผูเสียหายฟองคดีเปนคดีผูบริโภค กระทรวง
สาธารณสุขไดตอสูคดีโดยเห็นวา คดีทางการแพทยไมใชคดีผูบริโภคทุก
คดี ซ่ึงมีการสงขอตอสูดังกลาวไปใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยตามท่ี
กฎหมายกําหนด ปรากฏวา ประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยทุกคดีวา คดี
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเปนคดีผูบริโภค เพราะเปนการใหบริการทาง

การแพทยและมีการจายเงินคาบริการ แกผูใหบริการ แมวาจะเปนจํานวนเล็กนอย หรือมีผูอ่ืน (เชน 
สปสช. เปนตน) จายใหก็ถือวา เปนการใหบริการแลว จึงถือเปนคดีผูบริโภคท่ีจะตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.๒๕๕๑  (คําวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณท่ี   ๒๒/๒๕๕๒) 
ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวถือเปนท่ีสุดจะอุทธรณหรือฎีกาไมไดอีกแลว 
 เหตุท่ีฝายผูประกอบวิชาชีพไมตองการใหคดีทางการแพทยเปนคดีผูบริโภค เพราะ วิธีพิจารณา
คดีผูบริโภคแตกตางจากวิธีพิจารณาความแพงในสาระสําคัญหลายประการ โดยถือหลักวา ผูบริโภคเปนผู
ท่ีมีความดอยกวาผูประกอบธุรกิจ (ผูใหบริการดวย) ในการตอสูคดีหลายประการกอใหเกิดความไมเปน



 ๓ 

ธรรม จึงมีกระบวนการพิจารณาคดีผูบริโภคเพ่ือใหสิทธิแกผูบริโภคหลายประการเพ่ือใหเกิดความเทา
เทียมในการตอสูคดี ขอแตกตางดังกลาวมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้
 

คดีผูบริโภค คดีแพงสามัญ 

๑. สา ม า ร ถ ฟ อ ง ค ดี ไ ด โ ด ย ไ ม ต อ ง มี
ทนายความ เพราะจะมีเจาพนักงานคดีท่ี
ศาลเปนผูชวยดําเนินการให 

๒. ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 

๓. ศาลจะเปนผูดําเนินกระบวนการตาง  ๆเอง 
๔. ภาระการพิสูจนเปนของจําเลย 
๕. ศาลพิพากษาเชิงลงโทษได 
๖. คําพิพากษาศาลอุทธรณเปนท่ีสุด เวน

แ ต จ ะ ข อ อ นุ ญ า ต ฎี ก า  เ ฉ พ า ะ ข อ
ก ฎ ห ม า ย แ ละ เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ โ ย ช น
สาธารณะหรือเปนปญหาสําคัญเทานั้น 

๗. กระบวนพิจารณาเปนไปดวยความ
รวดเร็ว ไมเล่ือนคดีโดยไมจําเปน 

 
๘. ศาลตองทําการไกลเกล่ียทุกคดีกอน

พิจารณา 

๑. ตองมีทนายความชวยในการฟองและ
ดําเนินคดี 

 
๒. ตองเสียคาธรรมเนียมศาลรอยละ ๒ 

ของทุนทรัพย แตไมเกิน ๒ แสนบาท 
๓. คูความเปนผูดําเนินกระบวนการตางๆ 
๔. ภาระการพิสูจนเปนของโจทก ผูกลาวอาง 
๕. ศาลตองพิพากษาไมเกินคําฟอง 
๖. คําพิพากษาศาลฎีกาเปนท่ีสุด เวนแตท่ี

กฎหมายหามฎีกาในขอเท็จจริง 
 

 
๗. เปนไปตามท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แ พ ง บั ญ ญั ติ  ( มี ขั้ น ต อ น ต า ง ๆ 
คอนขางมาก) 

๘. ศาลจะทําการไกลเกล่ียหรือไมก็ได 

 
 กลาวโดยสรุป คดีผูบริโภค สามารถฟองไดงายและไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล ทําใหผูเสียหาย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฟองคดีแพทย พยาบาล และตนสังกัด จํานวนมาก เพราะไมตองลงทุนอะไรเลย 
แพก็ไมตองเสียอะไร ชนะก็ไดเงิน เม่ือมีการฟองคดีไดงายและมีการฟองคดีมาก ทําใหแพทยและ
บุคลากรอ่ืนท่ีเกี่ยวของตองหวาดผวา วิตกกังวล เสียขวัญ และกําลังใจ เพราะตองทํางานรักษาพยาบาลทุก
วัน มีปจจัยท่ีอาจเกิดเหตุไมพึงประสงคมาก จึงมีความเส่ียงทุกวัน แพทยเกิดความเครียด สงผลกระทบตอ
การใหบริการแกประชาชนดวย 
 
 
 
 



 ๔ 

บทที่ ๒ 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล 

 
 ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทยอ่ืน เกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ เพียงแตในอดีตประชาชนไมไดใช
สิทธิดงักลาว เพราะเห็นวาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเปนเรื่องปกติ เปนเรื่องเวรกรรม และแพทยไมมีเจตนา
ราย ถือเปนเหตุสุดวิสัย แตปจจุบันประชาชนเริ่มตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายและใชสิทธิเม่ือเห็นวา
ตนเองถูกละเมิดสิทธิ ดังนั้น แพทย พยาบาล หรือเจาหนาท่ีดานสาธารณสุขซ่ึงไมคอยสนใจเรื่องกฎหมาย
เทาใด จึงเริ่มมาศึกษากฎหมายกันบางแลว โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถ
รู และปองกันแกไข เม่ือมีการใชกฎหมายมาดําเนินการกับตน ในบทนี้จึงรวบรวมขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย เพ่ือเปนความรู ซ่ึงจะเปนเกราะคุมกันภัย ไมใหตอง
เพล่ียงพลํ้าเม่ือถูกประชาชนฟองรองคด ี
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลประกอบดวย 

๑. กฎหมายแพง มีสวนเกี่ยวของ ๒ สวน คือ 
- สัญญา 
- ละเมิด 

สัญญา 
 ในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย หรือการรักษาพยาบาล จะตองประกอบดวย ๒ ฝาย คือ 
ฝายแพทย กับ ฝายผูปวย ซ่ึงกอนจะทําการตรวจรักษาจะตองมีการตกลงยินยอมกันกอน และเม่ือทําการ
รักษาเสร็จแลว ก็จะมีการเก็บคารักษาพยาบาลจากผูปวย ดังนั้นจึงถือวามีนิติสัมพันธ (ความสัมพันธทาง
กฎหมาย) เกิดขึ้นระหวางแพทยกับผูปวย แมวาจะมิไดมีการเขียนเปนสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรก็ตาม 
โดยถือวา เปนสัญญาตางตอบแทนชนิดหนึ่ง หรืออาจเรียกวา สัญญาการใหบริการรักษาพยาบาลก็ได ซ่ึง
สองฝายตางมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอกัน กลาวคือ แพทยมีความผูกพันตองทําการรักษาความ
เจ็บปวยใหแกผูปวย ผูปวยมีหนาท่ีชําระคารักษาพยาบาล (คารักษา และคายา) ใหแกแพทยในเรื่องนี้ ไดมี
คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ ซ่ึงวินิจฉัยตามอํานาจท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค ยืนยันหลักการดังกลาว (คําวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณท่ี ๑๗๕/๒๕๕๑) แตเนื่องจากไมไดมี
การเขียนสัญญาไวเปนลายลักษณอักษรจึงไมอาจระบุไดวา ผลการรักษาจะเปนอยางไร ถาไมเปนไป
ตามท่ีตกลงกัน ใครจะรับผิดอยางไรบาง ตามหลักสัญญาท่ัวไป ซ่ึงเรื่องนี้ เห็นวา บางกรณี แพทยก็ไมกลา
ยืนยันวา จะรักษาแลวหายจากโรคหรืออาการท่ีเกิดขึ้นไดหรือไม เพราะมีเหตุปจจัยตางๆ ทางการแพทย
หลายประการ เชน สภาพของโรค สภาพรางกายจิตใจของผูปวย ยาท่ีตองใชรักษา เปนตน  
 
 
 



 ๕ 

แตเปนท่ีทราบกันวา ผูปวยทุกคนท่ีมาพบแพทยตางคาดหวังวาจะหายจากโรคหรืออาการท่ี
เปนอยู เรื่องดังกลาวนี้ยังไมปรากฏเปนคดีใหศาลไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐาน อยางไรก็ตาม เช่ือไดวา ใน
อนาคตอันใกลนี้ นาจะมีการทําสัญญาใหบริการรักษาพยาบาลท่ีเปนลายลักษณอักษร แตสัญญาดังกลาวก็
จะตองอยูภายใต พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงจะกลาวตอไปในเรื่อง
ความยินยอม 
 
ละเมิด 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ บัญญัติวา  
“ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี 
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชสินไหม
ทดแทนเพ่ือการนั้น” 
 จะเห็นไดวากฎหมายบัญญัติโดยสรุปวา ผูใดทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายเปนการทํา
ละเมิด การรักษาพยาบาลท่ีจะเขาขายเปนการละเมิดหรือไมนั้น ตองพิจารณาวา การกระทําเขาตาม
องคประกอบของกฎหมายหรือไม กลาวคือ 

๑. จงใจหรือประมาทเลินเลอ 
คําวา จงใจ หมายถึง การกระทําท่ีมีเจตนา หรือ รูในส่ิงท่ีตนกระทําและประสงคตอผล  

คือ ทราบวาทําอะไรอยู และตองการใหเกิดผลตามท่ีตั้งใจไว เชน ผาตัดไสติ่ง แพทยยอมมีความรับรู
สํานึกในขณะทําการผาตัดวา ตองใชมีดผาหรือกรีดตรงไหน และตั้งใจท่ีจะผาเพ่ือเอาไสติ่งออกจากทอง
ผูปวยโดยไมมีเหตุแทรกซอนเพ่ือใหผูปวยเสียหาย เปนตน โดยหลักแลว ไมมีแพทยคนไหน เจตนาหรือ
จงใจใหผูปวยไดรับบาดเจ็บหรือเสียหายหรือตาย ดังนั้นโอกาสท่ีจะถือวา จงใจทําใหผูปวยเสียหายจึง
แทบไมมีเลย สวนคําวา “ประมาทเลินเลอ” เปนเรื่องความไมระมัดระวัง หรือ ระมัดระวังนอยไป การ
พิจารณาวาประมาทเลินเลอหรือไม ดูไดดังนี ้   
            โดยหลักท่ัวไป  การกระทําโดยประมาทเลินเลอ ไดแกการกระทําโดยไมจงใจแตผูกระทําได
กระทําโดยขาดความระมัดระวังตามสมควร คือ เปนการกระทําท่ีอยูในลักษณะท่ีบุคคลผูมีความ
ระมัดระวังไมกระทําดวย  ตามกฎหมายแพงและพาณิชยไดกลาวถึงการกระทําโดยประมาทเลินเลอไว 
เชน ลูกหนี้อาจตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลอท่ีเกิดขึ้นในระหวางท่ีตนผิดนัด
ชําระหนี้ (มาตรา ๒๑๗)  หรือ การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําตอบุคคลอ่ืนทําใหเขา
ไดรับความเสียหาย (มาตรา ๔๒๐) เปนตน การกระทําท่ีขาดความระมัดระวังตามสมควรนั้น  ดูจาก
ตรงไหนวา “ตามสมควร” มีหลักการพิจารณาโดยดูจากประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติความหมายของ
คําวาประมาทไวในมาตรา ๕๙ วรรคส่ี คือ 
 “การกระทําโดยประมาท ไดแก การกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตการกระทํา 
โดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้น จักตองมีตามวิสัยและพฤติการณและผูกระทํา
อาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม” 



 ๖ 

 จากบทบัญญัติดังกลาวมีองคประกอบของการกระทําโดยประมาท ๓ ประการ คือ 
 ๑.  ไมใชการกระทําโดยเจตนา กลาวคือ ไมใชการกระทําท่ีรูสํานึกในการท่ีกระทําและใน
ขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น หรือกลาวอยางงายๆ คือ 
ไมไดตั้งใจท่ีจะกระทําเพ่ือใหเกิดผลเชนนั้น หรืออาจเกิดผลเชนนั้น  
 ๒.  กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและ
พฤติการณ ซ่ึงการกระทําโดยประมาท คือ การกระทําโดยขาดความระมัดระวัง ความระมัดระวังในท่ีนี้
หมายถึง 
 (๑)  ความระมัดระวังในภาวะเชนนั้น  ภาวะเชนนั้น หมายถึง ในขณะกระทําการ นั้น ๆ 
เชน ในขณะขับรถไปตามถนน ในขณะทําการผาตัด หรือในขณะบรรจุสารเคมีในหีบหอ  เปนตน 
 (๒)  ความระมัดระวังตามวิสัย “วิสัย” หมายความวา สภาพท่ีอยูในตัวผูกระทําซ่ึงตอง
แยกเปน “วิสัยคนธรรมดา” ซ่ึงพิจารณาตามอาย ุเพศ การอบรม ความจัดเจนหรือประสบการณแหงชีวิต
และอ่ืนๆ “วิสัยบุคคลผูมีวิชาชีพ” นอกจากจะมีวิสัยคนธรรมดาแลวยังตองมีความสํานึกในความเปนผูมี
วิชาชีพ ผูมีความรู ความสามารถเฉพาะทางเพ่ิมมาอีกดวย เชน วิชาชีพทนายความ วิชาชีพแพทย สถาปนิก 
วิศวกรรม เปนตน  
 (๓)  ความระมัดระวังตามพฤติการณ หมายความวา เหตุภายนอกตัวผูกระทํา เชน ในการ
ขับรถ “พฤตกิารณ” หมายถึง สภาพรถ สภาพถนน สภาพแวดลอมถนน รวมท้ังเหตุการณอ่ืน ๆ  
          สวนคําวา “จักตองมี” หมายความวา จะตองมีความระมัดระวังในภาวะเชนนั้นและ
เปนความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ โดยระดับของความระมัดระวังนั้นไมไดคงท่ีแนนอนตายตัว 
แตขึ้นลงตามภาวะของการกระทําตามวิสัยและพฤติการณ 
 ๓.  ผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้น แตหาไดใชเพียงพอไม จึงใชความระมัดระวัง
เหมือนกันแตใชนอยไปเม่ือพิจารณาวิสัยและพฤติการณ 
 
ขอสังเกตเกี่ยวกับการประมาท 
 ๑.  ความประมาท อาจแบงไดเปน ๒ ลักษณะ 
 ๑.๑  ประมาทโดยจงใจ หมายความวา ผูกระทําไม
เพียงแตขาดความระมัดระวังเทานั้น แตไดกระทําโดยรูสึกอยูแลววา เปนการเส่ียงท่ีจะเกิดภัยก็ยังขืนทําลง
ไป โดยคิดวาคงสามารถหลีกเล่ียงไมใหเกิดภัยขึ้นได  ประมาทลักษณะนี้ถือวาเปนประมาทอยางรายแรง 
 ๑.๒  ประมาทโดยไมรูตัวหรือประมาทธรรมดา คือ ไมระมัดระวังตามสมควร 
 ๒.  การกระทําอันเปนการฝาฝนในกฎหมายจะถือวา เปนการกระทําโดยประมาทในทันทียัง
ไมได  ผูกระทําประมาทหรือไม  ตองพิจารณาตามมาตรา ๕๙ วรรคส่ี เชน 
 ฎีกาท่ี ๒๙๔/๒๕๐๑  ขับรถยนตโดยไมมีใบอนุญาตแตไมประมาททับคนตายก็ไมมีความผิด
ฐานกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 



 ๗ 

                      ฎีกาท่ี ๒๐๖/๒๕๐๓  จําเลยขับรถผิดทางเขาไปชนรถท่ีผูเสียหายขับขี่ เพียงแตปรากฏวา
ผูเสียหายไมมีใบอนุญาตใหขับขี่เทานั้น ยังไมเปนเหตุท่ีจะทําใหฟงวาผูเสียหายประมาทเลินเลอ 
 จะเห็นวาการไมมีใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่รถนั้น แมจะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  แตเพราะเหตุไมมีใบขับขี่ยังถือไมไดวาประมาทตอง 
ใหไดความวา  ผูนั้นกระทําการโดยประมาทตามองคประกอบมาตรา ๕๙ วรรคส่ี จึงจะถือวาประมาท 
 ๓.  การกระทําโดยประมาทไมมีการพยายามกระทําความผิด  (ตามมาตรา ๘๐) เพราะการ
พยายามกระทําความผิดมีไดเฉพาะในการกระทําความผิดโดยเจตนาเทานั้น  
 ๔.  การกระทําโดยประมาทจะมีการรวมกระทําใชใหกระทํา หรือสนับสนุนใหกระทําไมได 
กลาวคือ  ถามีผูกระทําโดยประมาทหลายคน ตางคนตางตองรับผิดฐานประมาทในการกระทําของตน
มิใชในฐานะรวมกระทํากับผูอ่ืน 

 เม่ือเราไดรับทราบความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” แลว ลองมาดูตัวอยางซ่ึงนํามา
จากคําพิพากษาของศาล (บางกรณียังไมถึงท่ีสุด) เพ่ือศึกษาดูวากรณีไหน บางทีนาจะเขาขายประมาทและ
เพ่ือใหเขากับบรรยากาศในปจจุบัน จึงขอยกตัวอยางคดีท่ีผูเสียหายฟองกระทรวงสาธารณสุข และ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนื่องมาจากการกระทําของแพทย (การรักษาพยาบาลผูปวย) มาเปน
กรณีศึกษาสัก ๓ เรื่อง 
 
คดีท่ี ๑   
 โจทกฟองวา ไดฝากครรภไวท่ีโรงพยาบาล ส. ไดไปพบแพทยตามนัดเสมอรางกายของ
โจทกและทารกในครรภ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณดีปรากฏวา วันหนึ่งโจทกปวดทองอยางรุนแรง จึงไป
ท่ีโรงพยาบาล ส. พบแพทย ป. ท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษาแตแพทยดังกลาว ปลอยปละละเลยไมตรวจดูแลรักษา

ตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางการแพทยโดยนําโจทกไปนอนรอดวยความ
เจ็บปวดทรมานเปนเวลาหลายช่ัวโมง โจทกหมดสติไมสามารถคลอด
โดย วิธีปกติ สวนทารกมีอาการขาดอากาศอยางรุนแรงไมมีทางอ่ืนตอง
ทําการผาตัด แพทย ป. ไดทําการผาตัดปรากฏวา เด็กคลอดเปนเพศชาย
และถึงแกความตายอันเนื่องมาจากสาเหตุขาดอากาศหายใจ จึงถือวาการ
กระทําท่ีไมดําเนินการรักษาพยาบาลตามหลักทางวิธีการแพทยเปนเหตุ
ใหบุตรโจทกถึงแกความตายเรียกคาเสียหาย ๑.๓ ลานบาท พรอม
ดอกเบ้ีย คดีนี้ตอสูกันถึงศาลฎีกาโดยศาลช้ันตนพิพากษายกฟอง แตศาล
อุทธรณพิพากษาแกใหจําเลยท่ี ๑ และจําเลยท่ี ๒ รวมกันใชเงินแกโจทก

คนละ ๓๖๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบ้ีย (โจทกคือ พอและแมของเด็ก) คดีขึ้นสูศาลฎีกา ซ่ึงศาลฎีกา
พิพากษาใหยกฟองโจทกท้ังสอง โดยศาลฎีกาเห็นวา ขอเท็จจริงคือ เม่ือโจทกมาถึงโรงพยาบาลแลว 
พยาบาลไดนําโจทกไปหองคลอดและทําความสะอาดรางกาย นอนรอท่ีหองคลอดตอมามีแพทยหญิงคน
หนึ่งมาตรวจวัดชองคลอดและสอบถามไดความวา โจทกคลอดลูกคนแรกโดยวิธีธรรมชาติ คนนี้เปนคน
ท่ี ๒ แพทยจึงเห็นวา นาจะคลอดดวยวิธีธรรมชาติไดเชนกัน จากนั้นแพทย ป. เขามาตรวจครรภและส่ัง
พยาบาลใหน้ําเกลือ และพยาบาลนําออกซิเจนมาครอบจมูกชวยหายใจ หลังจากนั้นอีกประมาณ ๓ ช่ัวโมง 



 ๘ 

แพทย ป. มาตรวจครรภและบอกวาไมสามารถคลอดไดเองตองผาตัดเอาทารกออกขอเท็จจริงในระหวาง
โจทกมาพบแพทยจนกระท่ังผาตัด ปรากฏวา แพทยและพยาบาลไดทําการตรวจสุขภาพและชองคลอด
โจทกเปนระยะ ๆ ตอเนื่องกันพบวาทารกในครรภมีการเตนของหัวใจเปนปกติความสัมพันธของการเปด
ปากมดลูก และการเคล่ือนท่ีลงต่ําของสวนนําปกติ เม่ือพบวา สีของน้ําคร่ําท่ีไหลออกมาผิดปกติ แพทย ป. 
ก็ใหการรักษาเบ้ืองตนโดยการใหน้ําเกลือและออกซิเจนทันที (มีประมาณน้ําคร่ําผิดปกติเพียง ๕๐ 
ลูกบาศกเซนติเมตร) การบีบตัวของมดลูกและทารกมีการเตนของหัวใจเปนปกติอยูตลอดเวลาจนกระท่ัง
เขาหองผาตัด ซ่ึงแสดงวา ชวงเวลาท่ีแพทย ป. ไปตรวจครรภครั้งแรกจนถึงเวลากอนผาตัด ยังไมมีส่ิง
ผิดปกติท่ีตองผาตัด เหตุท่ีแพทย ป. ตองผาตัดทําคลอดเนื่องจากสวนนําไมเคล่ือนต่ําลงตามควรท่ีจะเปน 
ซ่ึงกอนผาตดั แพทย ป. ไดพิจารณาทางเลือก ๒ ทาง คือ ผาตัดกับใชเครื่องดูดออกแตประเมินแลวเห็นวา 
ทารกศีรษะอยูสูง หากใชเครื่องดูดอาจไมปลอดภัยท้ังแมและเด็ก จึงตัดสินใจผาตัด ดังนั้น การไมรีบ
ผาตัดและผาตัดลาชาไปบาง จึงหาใชขอบงช้ีวา แพทยประมาทเลินเลอในการตรวจรักษาหรือตัดสินใจ
ผิดพลาดไม นอกจากนี้ เม่ือผาตัดทารกออกมาพบวา หัวใจทารกไมเตน ทีมผาตัดไดทําการปฐมพยาบาล 
ปมหัวใจ ใหยากระตุนและใสทอชวยหายใจ แตไมสามารถชวยชีวิตทารกไวได ศาลฎีกาจึงเห็นวา 
นายแพทย ป. ไดใชความระมัดระวังในการตรวจรักษาโจทกท่ี ๑ ตามความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพแพทยแลว การกระทําของทางแพทย ป. ไมเปนละเมิดตอโจทกพิพากษายกฟอง (ฎีกาท่ี 
๕๐๑๘/๒๕๕๐) จากคดีนี้มีขอสังเกตหลาย
ประการ คือ 
 ๑.  กระบวนการรักษาตั้งแต
เริ่มตนจนเสร็จส้ินมีบันทึกทางการแพทยไว
อยางสมบูรณตอเนื่องทุกกระบวนการ เม่ือ
พยานมาเบิกความประกอบเอกสาร ทําให
พยานฝายจําเลยมีน้ําหนักมาก 
 ๒.  กระบวนการรักษาเปนไป
ตามมาตรฐานทุกขั้นตอน สามารถช้ีแจงอธิบายไดสมเหตุสมผล 
 ๓.  การใชดุลยพินิจของแพทยอยูบนหลักการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ แมผลจะออกมาวา 
เกิดความเสียหายเพราะทารกเสียชีวิต แตศาลก็เห็นวา ไมใชมีสาเหตุจากความประมาทหรือนัยหนึ่งคือ 
การดําเนินการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ มีมาตรฐานวิชาชีพไมถือเปนการกระทําโดยประมาทอันจะมี
ความผิดตามกฎหมาย 
 ๔.  พยานผูเช่ียวชาญเปนแพทยในโรงพยาบาล ส. นั้นเอง ไมไดมาจากหนวยงานอ่ืนแตศาลก็
เช่ือถือ 
 
คดีท่ี ๒ 
 โจทกฟองวา ผูตายเขารับการรักษาอาการแนนหนาอก หายใจไมอ่ิม และกลามเนื้อเกร็งท่ี
โรงพยาบาล ต. แพทยโดยประมาทเลินเลอโดยส่ังพยาบาลฉีดยาลดอาการวิตกกังวล จํานวน ๒ เข็ม ซ่ึง
เกินขนาดท่ีผูตายไดรับจนผูตายหมดสติ จากนั้นแพทยดังกลาวไดส่ังใหญาตินําตัวผูตายกลับบาน และ



 ๙ 

ปกปดความผิดดวยการบันทึกในเวชระเบียนวา กอนกลับบานผูปวยรูสึกตัวทําตามคําส่ังไดหายใจปกติ
สมํ่าเสมอดี ท้ังท่ีผูตายหมดสติแลว การกระทําของแพทยทําใหโจทกเสียหาย ขอใหชดใชเงิน ๒.๘ ลาน
บาทพรอมดอกเบ้ีย 
 ศาลช้ันตนพิจารณาแลวเห็นวา จากพยานโจทกนาเช่ือวา หลังพยาบาลฉีดแวเล่ียมเข็มท่ีสอง
ใหผูตายตามคําส่ังของแพทย ผูตายหมดสติแมโจทกท้ังสาม ไมสามารถนําสืบใหเห็นวา แพทยประมาท
เลินเลอในการรักษา  แตการท่ีแพทยซ่ึงเปนผูวินิจฉัยอาการ
ของผูตายซ่ึงมีหนาท่ีตองใชความระมัดระวังตามวิสัยและ
พฤติการณเปนพิเศษ โดยการรับผูตายไวตรวจรักษาหรือเฝาดู
อาการของผูตายตอไปจนกวาผูตายจะรูสึกตัว แตแพทยหาได
ทําเชนนั้นไม กลับใหญาตินําผูตายกลับบานในขณะผูตายหมด
สติแสดงวา ไมไดใชความระมัดระวัง ในการดูแลรักษาผูตาย
จนผูตายถึงแกความตายในขณะเดินทางกลับบาน  แมจะดวยสาเหตุการตายเกิดจากกลามเนื้อหัวใจตาย
จากเสนเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบแข็งก็ตาม เชนนี้ยอมทําใหโจทกเสียหาย ถือวาแพทยทําละเมิดตอโจทก
พิพากษาใหจําเลยชําระเงินคาปลงศพ ๓๐,๐๐๐ บาท คาขาดไรอุปการะรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พรอม
ดอกเบ้ียรอยละ ๗.๕ 
 คดีนี้ มีขอสัง เกตคือ แมโจท กจะนํา สืบไมไดว า  ผูตายตายเพราะการฉีดแวเ ล่ียม  
แตการท่ีแพทยใหผูตายกลับบานขณะท่ียังไมไดสติ ถือเปนการไมระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณซ่ึง
ตองมีเปนพิเศษ แมผูตายตายดวยสาเหตุอ่ืนก็ถือวา ประมาทเลินเลอแลว และศาลใหชดใชเงินบางสวนท่ี
เหมาะสมกับความประมาทดังกลาว คดีนี้ศาลอุทธรณพิพากษายืนและคดีถึงท่ีสุด การวินิจฉัยของศาลได
ช้ีใหเห็นวา ความรับผิดชอบของแพทยยังมีอยู แมวาผูตายเดินทางกลับบานแลว (คดีนี้ผูตายเสียชีวิต
ระหวางทางกลับบาน) 
 
คดีท่ี ๓ 
 โจทกฟองวา นาง อ.ผูตายไดเขามารับการทําคลอดท่ีโรงพยาบาล พ. แพทยไดนําผูตายเขา
หองผาตัดทําคลอดบุตรออกมาได แตแพทยดังกลาวบอกโจทกวา ระหวางทําการคลอดตอนดึงเด็กออกมา
มือบังเอิญไปโดนเสนเลือดขาด จึงจําเปนตองตอเสนเลือดโดยดวน และเนื่องจากอุปกรณการแพทยไม
พรอม ขอใหนําตัวผูตายสงไปยังโรงพยาบาล อ. เพ่ือทําการรักษาตอแลวนําตัวเขาหอง ไอ.ซี.ยู แตไมอาจ
ชวยเหลือผูตายได การกระทําของแพทย พยาบาล โรงพยาบาล พ. เปนการกระทําโดยประมาทและควร
ตองมีอุปกรณ เครื่องมือแพทย และปริมาณของเลือดใหเพียงพอ และใชความระมัดระวังในการผาตัด
คลอดบุตร และนําเด็กออกจากครรภ เปนเหตุใหผูตายตองเสียชีวิต เนื่องจากช็อกเสียเลือดมาก การกระทํา
ดังกลาวเปนการละเมิดทําใหโจทกเสียหายขอใหชดใช ๒.๕ ลานบาท 
 คดีนี้ศาลพิจารณาแลวเห็นวา ผูตายเสียชีวิตเพราะอาการเสียเลือดมากผูตายฝากครรภท่ี
โรงพยาบาลนี้มาตั้งแตตน และปฏิบัติตัวตามคําส่ังของแพทยและไปตามนัดตลอดแพทยผูตรวจครรภ
ทราบแตแรกแลววา ผูตายมีโรคโลหิตจาง ซ่ึงเอกสารทางการแพทยเรื่องการฝากครรภระบุวา การ
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ตั้งครรภของผูปวยซ่ึงปวยเปนโรคโลหิตจาง หรือธารัสซีเมีย ถือวา เปนกรณีท่ีบุคคลมีภาวะเส่ียงสูง และมี
อันตรายในการคลอดบุตรสูง เนื่องจากผูปวยโรคนี้จะสงผลใหเด็กในครรภเติบโตชา และตัวผูปวยทนตอ

การสูญเสียเลือดไดนอยกวาคนปกติท่ัวไป ตลอดจนมี
การติดเช้ืองายในขณะทําคลอด ดังนั้น แพทยผูดูแล
ครรภของผูปวยซ่ึงเปนโรคโลหิตจางจะตองใชความ
ระมัดระวังมากเปนพิเศษ ซ่ึงเปนหลักการรักษาของ
แพทยท่ัวไปท่ีจะตองดูแลผูปวยตั้งครรภ ซ่ึงเปนโรคนี้
ตั้งแตกอนคลอดระหวางคลอด และหลังคลอด แพทย

ทราบอยูแลววา ผูตายเปนโรคโลหิตจางอยูกอนคลอด ซ่ึงตามวิชาชีพแพทยเกี่ยวกับการดูแลผูปวยซ่ึงเปน
โรคนี้ตองมีการเตรียมการกอนคลอดโดยจะตองเตรียมเลือด อุปกรณใหเพียงพอปรากฏวา โรงพยาบาล
ไมไดเตรียมเลือดไว ผูตายสูญเสียเลือดมากแสดงใหเห็นวา กอนคลอดไมมีการตระเตรียมเลือดให
เพียงพอ หลังคลอดไมไดมีการเฝาระวังเกี่ยวกับการสูญเสียเลือดหรือการตกเลือดแพทยไมไดทําการรักษา
อาการตกเลือดของผูตายหลังคลอดแตอยางใด แตกลับสงตัวผูตายไปโรงพยาบาล อ. ท้ังท่ีผูตายยังตกเลือด
อยู ชีพจรเตนเร็ว ความดันโลหิตต่ํา โดยใหน้ําเกลือเพียงขวดเดียว ผูตายถึงแกคว ามตายกอนถึง
โรงพยาบาล อ. เพียง ๕ นาที ฟงไดวา ผูตายถึงแกความตายในขณะยังอยูในความรับผิดชอบของแพทย
และโรงพยาบาล พ. และถือวา แพทยกระทําโดยประมาทเลินเลอขาดความระมัดระวังตามวิชาชีพ และ
วิสัยของแพทยท่ัวไป ผูตายถึงแกความตายจึงเปนละเมิดพิพากษาใหจําเลยชําระเงินแกโจทก ๒.๖ ลาน
บาท พรอมดอกเบ้ีย 
 คดีนี้ถึงท่ีสุดแลวโดยจําเลยและโจทกไมอุทธรณ 
 จากตัวอยางท้ัง ๓ เรื่อง นาจะไดแนวคิดเกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทในสวนของการ
ใหบริการทางการแพทยหลายประการ ซ่ึงการพิจารณาการกระทําโดยศาลจะพิจารณาตาม 
หลักกฎหมาย มาตรา ๕๙ วรรคส่ี ดังกลาวขางตนนั่นเอง ท่ีจริงแลวขณะนี้มีกรณีตัวอยางมากพอสมควร 
แตในตอนนี้ไดยกมาใหพิจารณากรณีท่ีศาลพิพากษาคอนขางชัดเจน อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานทุกอยาง
ตองดําเนินการดวยความสุขุม รอบคอบในทุกขั้นตอน กระบวนการจึงจะไดช่ือวาเปนผูไมประมาท และ
ในการดําเนินชีวิตขอใหระลึกถึงปจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดเคยตรัสไวแกสาวก คือ 
“ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อันวาสังขารท้ังหลายยอมมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา ทานท้ังหลายจงยังกิจ
ท้ังปวงอันเปนประโยชนของตนและประโยชนของผูอ่ืนใหบริบูรณดวยความไมประมาทเถิด 

๒. กระทําตอผูอื่นโดยผิดกฎหมาย 
 ประเด็นนี้ตองพิจารณาวา การกระทําท่ีแพทยทําตอผูปวยผิดกฎหมายอยางไร ถาจะ
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน ลองพิจารณาคดีละเมิดเรื่องรถชนคน จะเห็นวา ในเบ้ืองตนจะตองพิจารณาวา 
ผูขับรถยนตประมาทเลินเลออยางไร ซ่ึงจะอิงกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เชน ขับรถดวยความเร็วสูงกวา
ท่ีกฎหมายกําหนด หรือ ขับรถถึงทางแยกรวมแลวไมชะลอความเร็ว หรือขับรถแซงในท่ีคับขัน เปนตน 
เม่ือผูขับรถกระทําผิดกฎหมายจราจรยอมเขาองคประกอบขอนี้แลว และก็จะโยงไปถึงวา การขับรถผิด
กฎหมายจราจรถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ คือ ขับเร็วกวาท่ีกฎหมายกําหนด แลวไม
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ระมัดระวังจึงชนคนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แตกรณีการรักษาพยาบาลของแพทย ไมมีกฎหมายท่ีบัญญัติ
โดยตรงวา หามแพทยทําอะไรบาง หรือรักษาผิดอยางไร จะมีเพียงมาตรฐานจรรยาบรรณ ตามขอบังคับ
แพทยสภาวาดวย การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๕ ท่ีบัญญัติวา “ผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ตองรักษามาตรฐานของการ
ปร ะก อบ วิช าชี พ เว ชก รร มใ น ระ ดับ ดี ท่ี สุด ใ น
สถานการณนั้นๆ ภายใตความสามารถและขอจํากัด
ตามภาวะวิสัยและพฤติการณท่ีมีอยู” แตการทําผิด
จริยธรรม ถือเปนความผิดทางวิชาชีพ ท่ีมีโทษเฉพาะท่ีกําหนด ไมใชความผิดทางแพง หรือทางอาญา ซ่ึง
ยังไมมีคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่องนี้ อยางไรก็ตามการกระทําของแพทยในการรักษาพยาบาลอาจเขา
ขายเปนความผิดตามกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๑ คือ กระทําการโดยประมาท 
เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย หรือมาตรา ๓๐๐ กระทําการโดยประมาท เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตราย
สาหัส หากศาลยกขอกฎหมายอาญาดังกลาวมาพิจารณาจะเห็นวา หากเขาองคประกอบความผิดก็จะเปน
การทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ท่ีจะเปนการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เขาใจไดวา ศาลในสวนคดีแพง นาจะพิจารณาตามบทบัญญัติดังกลาวกอน แลวจึงปรับใหเขากับ
เรื่องจงใจหรือประมาทเลินเลอท่ีจะเปนละเมิด เพียงแตในคําพิพากษาจะไมไดเขียนไว ซ่ึงก็นาจะเปนสวน
ท่ีเปนประโยชนกับแพทย เพราะถาเขียนไวก็จะเขาขายคดีอาญา ท่ีโจทกอาจยกขึ้นฟองรองตอศาลให
พิจารณาลงโทษแพทยทางอาญาไดงายขึ้น 
 

๓. ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิใดๆ  
ประเด็นนี้เปนเรื่องผลของการกระทําท่ีผิดกฎหมายดังกลาว ซ่ึงครอบคลุมกวางขวาง 

มาก โดยหลักศาลจะพิจารณาหลังจากเห็นวา แพทยกระทําการโดยประมาทเลินเลอและผิดกฎหมาย เพ่ือ
กําหนดคาเสียหาย หรือ คาสินไหมทดแทนท่ีจะใหแกผูเสียหายในการพิจารณาคาสินไหมทดแทน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๘ บัญญัติวา  
 “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใด เพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ และ
ความรายแรงแหงละเมิด 
 อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแก การคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไป เพราะละเมิด หรือใช
ราคาทรัพยสินนั้น รวมท้ังคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอขึ้นนั้น
ดวย” 
 จะเห็นไดวา การกําหนดคาสินไหมทดแทนอยูในดุลพินิจของศาล และคดีทางการแพทย จะไม
สามารถคืนทรัพยสินหรือใชราคาทรัพยสิน แตจะเปนการใหใชคาเสียหายท่ีผูเสียหายควรไดรับโดยดูจาก
พฤติการณ และความรายแรงแหงละเมิด โดยหลักศาลจะพิจารณาใหชดใชดังนี ้
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๑) กรณีตาย 
- คาปลงศพ 
- คาใชจายอ่ืนอันจําเปน  
- คาขาดไรอุปการะตามกฎหมาย 
- คารักษาพยาบาล 
- คาขาดประโยชนจากการทํามาหาได เพราะไมสามารถทํางานได 

๒) กรณีบาดเจ็บ 
- คารักษาพยาบาล 
- คาขาดประโยชนจากการทํามาหาได เพราะไมสามารถทํางานนั้นได 
- คาขาดไรอุปการะตามกฎหมาย 
- คาเสียความสามารถประกอบการงาน ในเวลาปจจุบันและในอนาคต 

๓) กรณีเสียช่ือเสียง 
- ใหจัดการตามสมควร เพ่ือทําใหช่ือเสียงของผูนั้นกลับคืนมา 
- ใชคาเสียหาย 

๔) กรณีเสียเสรีภาพ 
- คาเสียหายท่ีเปนตัวเงินและท่ีไมเปนตัวเงิน 

 
อายุความหรือกําหนดเวลาใชสิทธิเรียกรองทางศาล  
               อายุความละเมิดมีบัญญัติในมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ ผูปวยหรือ
ผูเสียหายตองฟองคดีภายในเวลา ๑ ป นับแตวันท่ีรูถึงการละเมิดและรูตัวผูท่ีจะตองชดใชคาสินไหม
ทดแทน กลาวคือ รูวาเกิดเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหาย และรูตัวผูกระทําความผิดดังกลาว เชน อางวา 
แพทยผาตัดแลวทําใหติดเช้ือ ก็ตองถือวาวันท่ีติดเช้ือเปนวันท่ีรูถึงการละเมิด และรูตัวแพทยผูกระทําให
เกิดการติดเช้ือ จึงจะถือเปนวันเริ่มตนสิทธิฟองคดีหรือ อีกกรณีหนึ่งคือ ใชสิทธิฟองคดีภายในสิบปนับแต
วันท่ีทําละเมิด 

- อายุความตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ คือกรณี
ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือ อนามัย โดยผลของสารท่ีสะสมในรางกาย หรือเปน
กรณีท่ีตองใชเวลาในการแสดงอาการ จะตองฟองคดีหรือใชสิทธิเรียกรอง ภายใน ๓ ป นับแตวันท่ีรูถึง
ความเสียหาย และรูตัวผูกระทําผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันท่ีรูถึงความเสียหาย 
 ดังนั้น อายุความฟองคดีจึงมี ๒ กรณี คือ  

๑) กรณีทําไปภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีรูถึงการละเมิด และรูตัวผูกระทําละเมิด 
๒) กรณีการสะสมในรางกาย เชน สารตะกั่ว หรือสารปรอท เปนตน หรือกรณีท่ีกวาจะแสดงอาการ

ตองใชเวลานาน ตองฟองภายใน ๓ ป นับแตวันรูความเสียหาย และรูตัวผูกระทําผิด ถาไมทราบตัว
ผูกระทําผิด หรือไมทราบวามีการละเมิดตามขอ ๑) ขอ ๒) ตองฟองภายในสิบปนับแตวันท่ีเกิดเหตุละเมิด 



 ๑๓ 

  ฉะนั้นตามหลักตองฟองภายใน ๑ ป ตามขอ ๑) 
นอกจากเขาขอยกเวนตาม ขอ ๒) อายุความจึงเปน ๓ ป กรณีนี้มีผู
เขาใจผิดวาตองถือตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค คือ ๓ ป 
เปนหลัก ซ่ึงไมถูกตองอยางไรก็ตามยังมีเหตุท่ีจะทําใหอายุความ
ท้ังสองกรณี ขยายออกไปอีกตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง คือ ถา
ผูเสียหายฟองคดีอาญาแพทยกอนแลวจึงมาฟองคดีแพง จะถืออายุ
ความคดีอาญาเปนเกณฑ ดังนี ้

- กรณีผูปวยตาย อายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๕ 
(๒) คือ สิบหาป 

- กรณีผูปวยบาดเจ็บสาหัส อายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (๓) คือ 
สิบป 

 แตมีขอสังเกตวา ถาคดีอาญาฟองแพทย แตคดีแพงฟองหนวยงาน (ของรัฐ) ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีแพงจะตองใชอายุความ ๑ ป เพราะจําเลยเปนคน
ละคนกัน (คําพิพากษาฎีกาท่ี ๗๔๒๐/๒๕๔๘) แตถาเปนกรณีของเอกชนท่ีฟองแพทยไดท้ังคดีอาญาและ
คดีแพงจะใชอายุความคดีอาญา ซ่ึงยาวกวาดังกลาวขางตน ดังนั้นถาเปนแพทยท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลของรัฐจะไดเปรียบกวาในเรื่องอายุความทางแพง คือ ตองฟองหนวยงานตนสังกัดภายใน ๑ ป
เทานั้น ไมสามารถใชอายุความคดีอาญาได 
  

๒. กฎหมายอาญา 
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย เปนการกระทําตอรางกายของมนุษย ดังนั้นจึงมี 

ความเส่ียงอยางมากท่ีจะเกิดผลท่ีไมคาดคิดมากอน เนื่องจากในการรักษาพยาบาลผูปวยแตละรายมีปจจัย
ตางๆ ไมเหมือนกัน เชน สภาพรางกาย อายุ ความรุนแรงของโรค ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 
เปนตน ในการรักษาแตละครั้งจึงไมอาจบอกไดวาจะตองหายแนนอนหรือไมหายแนนอน ดวยเหตุปจจัย
ดังกลาว แตถาผลของการรักษาถาไมหาย และมีเหตุไมคาดหมายเกิดขึ้นอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
รางกาย จิตใจ หรือแมกระท่ังอาจถึงแกชีวิตได ในอดีตผูปวยมักไมติดใจในผลท่ีไมคาดหมายดังกลาว แต
ปจจุบันมีเหตุปจจัยอ่ืนท่ีบางครั้งเห็นไดชัดเจน เชน การดูแลเอาใจใสของแพทย หรือ เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
เปนตน ทําใหผูปวยตระหนักถึงสิทธิของตนมากขึ้น เม่ือมีเหตุไมคาดหมายเกิดขึ้นหากแพทย หรือ 
เจาหนาท่ีไมสามารถอธิบายได หรืออธิบายไดไมดี ไมถูกตอง ผูปวยหรือญาติก็จะใชสิทธิตามกฎหมาย
ทันที ท่ีนาเปนหวงคือ การใชสิทธิฟองรองทางอาญา เพราะโทษท่ีจะไดรับ เชน จําคุก กักขัง ทําใหแพทย
ท่ีดีๆ ตื่นตระหนก กลัวจะถูกดําเนินคดีอาญา ดังนัน้จึงควรทราบวา การประกอบวิชาชีพทางการแพทยมี
โอกาสท่ีจะเปนความผิดทางอาญาอะไรบาง 
 
 



 ๑๔ 

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางการแพทยในทางอาญา 
 
๑. ความผิดฐานทํารายรางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ บัญญัติวา  
“ผูใดทํารายรางกายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น ผูนั้น

กระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ” 

ความผิดฐานนี้ผูกระทําตองมีเจตนาดวย การประกอบวิชาชีพเวชกรรม คือ การกระทําตอ
รางกายมนุษย ไมวาจะเปนการฉีดยาหรือสสารหรือสอดใสส่ิงใดๆ เขาไปในรางกายเพ่ือการรักษา การ
ผาตัด เปนตน ซ่ึงการกระทําดังกลาว เปนการทํารายบุคคลโดยเจตนา แตเนื่องจากเปนการกระทําเพ่ือ
รักษาพยาบาลท่ีเปนประโยชนตอผูปวย การใหผูปวยแสดงความยินยอมใหทําการรักษาพยาบาล จะถือ
เปนการยกเวนความผิดฐานนี้ ดังนั้น การแสดงความยินยอมของผูปวยจึงเปนเรื่องสําคัญ และควรทําเปน
ลายลักษณอักษร เพ่ือประโยชนในการอางอิงหากมีเหตุขอขัดแยง อยางไรก็ตาม ความยินยอมดังกลาวถือ
วา เปนความยินยอมใหกระทําการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพเทานั้น ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในเรื่องความ
ยินยอม 
  ๒. ความผิดฐานเจตนาฆาผูอื่น ตามมาตรา ๒๘๘ 
  “ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป” 
  ความผิดตามมาตรานี้ ตองประกอบดวยเจตนาฆา ซ่ึงคําวา “เจตนา” ตามกฎหมายอาญา 
หมายถึง การกระทําท่ีรูสํานึกในการกระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็น
ผลของการกระทํานั้น พูดงายๆ คือ ตั้งใจทําเพ่ือใหเกิดผลตามท่ีตั้งใจไวนั่นเอง ในการปฏิบัติงานของ
แพทยหรือเจาหนาท่ีเรื่องการรักษาพยาบาล ยอมประสงคท่ีจะทําใหผูปวยหายจากโรคภัย คงไมมีใคร
เจตนาจะรักษาใหตาย ดังนั้นความผิดฐานนี้จึงเกิดขึ้นไดยาก 
  ๓. ความผิดฐานกระทําโดยประมาท ใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส ตามมาตรา ๓๐๐ ซ่ึง
บัญญัติวา 
  “ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัสตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
  และคําวาอันตรายสาหัส หมายถึง (มาตรา ๒๙๗) 

(๑)   ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 
(๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ ความสามารถสืบพันธุ 
(๓) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรือ อวัยวะอ่ืนใด  
(๔)   หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
(๕)   แทงลูก 
(๖)    จิตพิการอยางติดตัว 
(๗)   ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยเรื้อรัง ซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 



 ๑๕ 

(๘)   ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่ สิบวันหรือจน         
 ประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินยี่สิบวัน 

ความผิดฐานนี้ เปนขอหาท่ีฝายผูปวยหรือผูเสียหายฟองรองแพทย พยาบาล หรือ
เจาหนาท่ี กรณีทําการรักษาพยาบาลแลว ผูปวยเกิดพิการขึ้นมา เชน พิการทางสมอง หรือ กรณีการแพยา
ของผูปวยแลวตาบอด เปนตน ซ่ึงกรณีนี้ผูปวยไมเสียชีวิตแตพิการ สวนวากระทําอยางไรเปนประมาท
เลินเลอก็เปนไปตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๙ ท่ีกลาวแลวในเรื่องละเมิด 
  ๔.  ความผิดฐานกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๙๑ ซ่ึง
บัญญัติวา  
   “ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหม่ืนบาท” 
   ความผิดฐานนี้ เปนกรณีท่ีแพทย พยาบาล หรือเจาหนาท่ี ดูแลรักษาผูปวยแลวประมาท
เลินเลอ ทําใหผูปวยถึงแกความตาย เชน กรณีผูปวยประสบอุบัติเหตุมีอาการทางสมอง แตแพทยใหกลับ
บานโดยใหยาแกปวด แกอักเสบ และไมแนะนําใหสังเกตอาการ ตอมาผูปวยเกิดเลือดออกทางปาก จมูก 
เสียชีวิต เปนตน 
  ๕.  ความผิดฐานละทิ้งผูปวย ตามมาตรา ๓๐๗ และมาตรา ๓๐๘ 
     มาตรา ๓๐๗ บัญญัติวา 
   “ผูใดมีหนาท่ีตามกฎหมาย หรือตามสัญญาตองดูแลผูซ่ึงพ่ึงพาตนเองไมได เพราะอายุ 
ความเจ็บปวย กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดท้ิงผูซ่ึงพ่ึงตนเองไมได โดยประการท่ีนาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
    
   มาตรา ๓๐๘ บัญญัติวา 
   “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๖ หรือ ๓๐๗ เปนเหตุใหผูถูกทอดท้ิงถึงแกความ
ตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําผิดตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือ 
มาตรา ๒๙๘” 
                             ความผิดฐานละท้ิงผูปวยนี้ ตองมีเจตนา โดยศาล
มองวา แพทย พยาบาล มีหนาท่ีตามสัญญาท่ีตองดูแลผูปวย ซ่ึงชวย
ตัวเองไมได หากผูปวยมีอาการไมดี แลวไมมาดูแลรักษา จนผูปวย
อาการหนักจนอาจเสียชีวิตหรือพิการ ก็ถือเปนความผิดแลว เคยมี
กรณีท่ีญาติผูปวยฟองคดีทางอาญาและทางแพง โดยทางอาญาฟอง
ในขอหาละท้ิงผูปวยดวย กลาวคือ เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา
ประมาณ ๒๑.๐๐ น. นาง อ. มารดาโจทกอายุ ๔๗ ป สูงประมาณ 
๑๕๗ ซม. ตั้งครรภประมาณ ๙ เดือน มีอาการเลือดออกทางชองคลอด เขามาทําการรักษา ท่ีโรงพยาบาล
แหงหนึ่ง และไดมีเจาหนาท่ีพยาบาลทําการตรวจอาการเบ้ืองตน พบวามีเลือดออกจากชองคลอดเปนมูก



 ๑๖ 

เลือด ซ่ึงเปนอาการของคนใกลคลอดแตแพทย ด. แพทยเวรและเปนเจาของไขในขณะนั้น ไดจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงมิไดใชความระมัดระวัง ตลอดจนใชความรอบคอบตามวิสัยและพฤติการณ

ของแพทยใหเพียงพอ กลาวคือแพทย ด.ไดละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
ทอดท้ิงผูปวย ปลอยปละละเลยไมเอาใจใสดูแลนาง อ.โดยไมมาปฏิบัติหนาท่ี
หรือปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลแตอยางใด อีกท้ังไมมาทําการดูแลเอาใจใสนาง อ. 
อยางใกลชิด รวมถึงไมไดมาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพยาบาลอยาง
ใกลชิด ในชวงเวลาดังกลาว แพทย ด.ไดแตเพียงส่ังการทางโทรศัพท ให
พยาบาลใหยาเรงคลอดแกนาง อ. และใหพยาบาลสังเกตอาการไปเรื่อยๆ โดยมี

เจตนาจะใหมีการคลอดแบบธรรมชาติ ซ่ึงตามปกติวิสัย ในภาวะเชนนั้นอาการของนาง อ. ถือวาอยูใน
ภาวะเส่ียงตอภาวะแทรกซอนเปนอยางยิ่ง ตามวิชาชีพทางการแพทยจะตองทําการคลอดโดยวิธีผาตัด ซ่ึง
เปนวิธีการท่ีปลอดภัยเพ่ือรักษาชีวิต นาง อ. และทารกในครรภ ตอมาเม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา
ประมาณ  ๐๑.๐๐-๐๒.๐๐ น. น้ําคร่ําในครรภของนาง อ.ไดแตกและทารกมีอัตราการเตนของหัวใจ
ผิดปกติ  พยาบาลไดรายงานใหแพทย ด. ทราบ แลวทางโทรศัพท แตแพทยดังกลาวไมมาดูแลรักษานาง 
อ. แตอยางใดเพียงแตส่ังการทางโทรศัพทเทานั้น ตอมาเวลาประมาณ ๐๒.๐๐-๐๒.๓๐ น. นาง อ. มีอาการ
ตัวลาย ปลายมือปลายเทาเย็น ริมฝปากเขียว ซ่ึงเปนอาการขาดออกซิเจนอยางรุนแรง  เพราะเริ่มมีน้ําคร่ํา
เขาไปอุดตันในเสนเลือดและเสียชีวิตในเวลา ๑๓.๓๐ น. ดวยสาเหตุน้ําคร่ําอุดตันในเสนเลือดและเปน
การเสียชีวิตพรอมทารกในครรภ การกระทําของแพทย ด. จึงเปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ละท้ิงผูปวย
และประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหนาง อ. และทารกถึงแกความตาย  ตอมา เม่ือวันท่ี ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๑ 
ศาลมีคําส่ังประทับรับฟองจําเลยขอหา ทอดท้ิงผูปวยตามมาตรา ๓๐๖ และมาตรา ๓๐๘ ยกฟองขอหา
ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายและขอหาละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตอมาโจทกขอถอน
ฟอง 
 ๖. ความผิดฐานเปดเผยความลับ ตามมาตรา ๓๒๓ ผูใดลวงรูหรือไดมาซ่ึงความลับของผูอ่ืน
โดยเหตุท่ีเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ี โดยเหตุท่ีประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา ผู
พยาบาล หรือนักบวช หมอความ ทนายความหรือผูสอบบัญชีหรือโดยเหตุท่ีเปนผูชวย  ในการประกอบ
วิชาชีพนั้นแลวเปดเผยความลับนั้นในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน  ๖  เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
                     ผูรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพดังกลาวในวรรคแรก  เปดเผยความลับของผูอ่ืนอันตนได
ลวงรูหรือไดมาการศึกษาอบรมนั้น  ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน 

-   มาตรานี้เปนการลวงรูหรือไดความลับของผูอ่ืนโดยอาศัยเหตุท่ีมีหนาท่ีหรือประกอบ
อาชีพ 

-  ความลับ หมายถึง ขอเท็จจริงหรือวิธีการท่ีไมประจักษแกคนท่ัวไป และเปนส่ิงท่ี
เจาของประสงคจะปกปดเพ่ือกิจการสวนตัว 



 ๑๗ 

-  ความลับท่ีลวงรูไมจําเปนตองเปนความลับเกี่ยวกับเรื่องหรือหนาท่ีท่ีตนทําอยู   เชน  
พนักงานสอบสวนลวงรูความลับจากพยานท่ีมาใหการกับตน 

-  แมตนจะพนหนาท่ีนั้นไปแลว นําไปเปดเผยก็เปนความผิด สาระสําคัญอยูท่ีตอนไดรับ
ทราบความลับไดมาในขณะท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ถาขาดคุณสมบัติจะเปนเพียง
ผูสนับสนุนเทานั้น 

-  วรรคแรกขยายไปถึงผูทําหนาท่ีผูชวยของบุคคลนั้นดวย 
   -  ผูชวยไมไดหมายความวา ตองมีอาชีพดังกลาวขางตน เพียงแตเปนผูชวยในการ
ประกอบวิชาชีพนั้นๆ เชน เปนลูกจางรานขายยา ใหกับผูจําหนายยา เปนตน 

-  เพียงแตพฤติการณนาจะเกิดความเสียหายกับบุคคลอ่ืนก็พอ 
-  ถาไมไดมาจากการทําหนาท่ี เชนเดินผานไดยินไมผิดตามมาตรานี้ แตอาจผิดฐานหม่ิน

ประมาท 
 ๗.  ความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามมาตรา ๒๖๔  ผูใด ทําเอกสารปลอมขึ้นท้ังฉบับหรือแต
สวนหนึ่งสวนใด เติม  ตัดทอนขอความหรือแกไขโดยประการใด ๆ ในเอกสารท่ีแทจริง หรือประทับตรา
ปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอ่ืนหรือประชาชน ถากระทําเพ่ือใหผูใดผูหนึ่งหลงเช่ือวาเปนเอกสารท่ี
แทจริง ผูนัน้กระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
ป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
องคประกอบความผิด 
                      ๑. ทําเอกสารปลอมท้ังฉบับ  หรือแตสวนหนึ่งสวนใด 
                      ๒. เติมหรือตัดทอนหรือแกไขดวยประการใด  ๆเอกสารอันแทจริง โดยตนไมมีอํานาจกระทํา 
ขอสังเกต   
                      ๑.  การทําเอกสารปลอมท้ังฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด ไมจําตองทําในเอกสารท่ีแทจริง 
เชน การนําสําเนาเอกสารท่ีถายจากตนฉบับมาแกไขเพ่ือใหผูอ่ืนเช่ือวา ตรงกับเอกสารจริง   และนาจะเกิด
ความเสียหาย เปนการปลอมเอกสารท้ังฉบับ แมจะไมไดแกไขในเอกสารท่ีแทจริง 
                      ๒.  การปลอมเอกสารตามมาตรานี้ ไมจําเปนตองมีตนฉบับเอกสารจริง 
                      ๓.  เอกสารท่ีแทจริงไมไดหมายความถึงความเท็จหรือความจริงของขอความในเอกสาร แต
หมายถึง ความมีอยูหรือไมมีของเอกสารนั้นๆ  เรื่องปลอมเอกสารเปนเรื่องท่ีทําเอกสารขึ้นเพ่ือใหผูอ่ืน
เช่ือวาเปนเอกสารท่ีแทจริงท่ีผูอ่ืนทําขึ้น สวนเนื้อความจะเปนจริงหรือเท็จไมสําคัญ 
                      ๔.  การทําเอกสารขึ้นเปนของตนเองโดยไมไดมุงหมายใหผูเห็นเอกสารเขาใจวา  เอกสาร
เปนของผูอ่ืนทํา แมจะเปนความเท็จแตไมเปนปลอมเอกสาร 
                      ๕.  การประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมเปนการปลอมเอกสาร 



 ๑๘ 

                      ๖.  การลงลายมือช่ือของผูอ่ืน แมเจาของลายมือช่ือจะยินยอมใหลงลายมือช่ือแทนก็เปนการ
ปลอมเอกสาร  เพราะการลงลายมือช่ือปลอมเปนองคประกอบความผิดฐานปลอมเอกสาร   อยางไรก็ตาม
ตองเปนการทําใหผูอ่ืนหลงเช่ือดวย 
                             วรรคสอง 
                             ผูใดกรอกขอความในแผนกระดาษหรือ วัตถุอ่ืนใด ซ่ึงมีลายมือช่ือผูอ่ืนโดยไมไดรับ
ความยินยอมหรือโดย ฝาฝนคําส่ังของผูอ่ืน ถากระทําเพ่ือนําเอกสารนั้นไปใชในกิจการท่ีอาจเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดียวกันกับวรรคแรก 
 
องคประกอบความผิด 
                      ๑.  กรอกขอความในกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ท่ีมีลายมือช่ือผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม
หรือฝาฝนคําส่ังของผูอ่ืน 
                      ๒. ทําเพ่ือนําเอกสารไปใชในกิจการท่ีอาจเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน 
                      ๓. โดยเจตนา     
                             มาตรา ๒๖๕ ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุก           
๖  เดือนถึง ๕ ป  ปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ ถึง  ๑๐,๐๐๐ บาท   
                             -  เอกสารสิทธิ หมายถึง เอกสารแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน หรือระงับซ่ึงสิทธิ    
                             -  เอกสารสิทธิ ท่ีแสดงฐานะบุคคลโดยไมกอใหเกิดสิทธิ ไมใชเอกสารสิทธิ เชน       
ใบทะเบียนสมรส ใบอนุญาตขับขี่รถ 
                             -  เอกสารราชการ หมายถึง เอกสารท่ีเจาพนักงานไดทําขึ้นหรือรับรองในหนาท่ี  และ
หมายความรวมถึงสําเนาเอกสารนั้นๆ ท่ีพนักงานไดรับรองในหนาท่ีดวย การรับรองหมายถึง  รับรองวามี
การทําเอกสารขึ้น ไมใชการรับรองความถูกตองของเอกสาร 
  ความผิดฐานนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คือ โจทกมักกลาวอางวามีการแกไข
เพ่ิมเติมเวชระเบียน เพ่ือใหพนผิด ซ่ึงจะเปนประเด็นท่ีกลาวอางในแทบทุกคดี ซ่ึงแนวทางการจัดการเวช
ระเบียนจะกลาวในบทตอไป 
  ๘.  ความผิดฐานรับรองเท็จ ตามมาตรา ๒๖๙ บัญญัติดังนี้ 
   “ผูใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย กฎหมาย 
บัญชี หรือวิชาชีพอ่ืนใดทําคํารับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการ
ท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชนตองระวางโทษจําคุก    
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการ
กระทําความผิดตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกัน” 
   ความผิดฐานนี้ ตองเปนการกระทําเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพแพทย คือ การออก
ใบรับรองแพทย หรือ การรับรองการเกิด หรือ การรับรองการตาย เปนตน 



 ๑๙ 

  ๙.  ความผิดฐานทําแทง ตามมาตรา ๓๐๒ มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๕ 
   มาตรา ๓๐๒ บัญญัติวา  
   “ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ถาการกระทํานั้น เปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนดวย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สิบป และปรับไมเกินสองหม่ืนบาท” 
   มาตรา ๓๐๓ บัญญัติวา 
   “ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
   ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหา
ปถึงยี่สิบป และปรบัตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท” 
   มาตรา ๓๐๕ บัญญัติวา 
   “ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นั้น เปนการกระทํา
ของนายแพทยและ 

(๑) จําเปนตองกระทํา เนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 
(๒) หญิงมีครรภ เนื่องจากการกระทําความผิดอาญาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ 

มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ 
   ผูกระทําไมมีความผิด 
  จะเห็นวา การทําแทงไมวาจะโดยผูหญิงยินยอมหรือไมก็เปนความผิด และหากมีเหตุทําให
หญิงนั้นไดรับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิต ตองรับโทษหนักขึ้น แตก็มีขอยกเวนสําหรับแพทย  กรณี 
จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ หญิงมีครรภเนื่องจากถูกขมขืนกระทําชําเราหรือ
หลอกลวงคาประเวณี หรืออนาจาร อยางไรก็ตามแพทยยังตองดูขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
๒๕๔๘ ดวย คือ 

(๑) จะกระทําไดเม่ือหญิงนั้นยินยอม 
(๒) ตองกระทําโดยแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย 
(๓) ตองกระทําในสถานพยาบาล ดังนี ้

 
 



 ๒๐ 

- โรงพยาบาล หรือหนวยงานของรัฐท่ีใหบริการผูปวยไวคางคืน หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมท่ีมีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

- คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยท่ีอายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาห 

(๔) แพทยผูกระทําการยุติการตั้งครรภ ตองทํารายงานเสนอแพทยสภาตามเง่ือนไข
และระยะเวลาในแบบฟอรมท่ีแพทยสภากําหนด 
  หากไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายท้ังสองฉบับแลว จะไมมีความผิดฐานทําแทง 

๑๐.  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ตามมาตรา ๓๑๐ และมาตรา ๓๑๑ 
มาตรา ๓๑๐ บัญญัติวา 
“ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทํา ดวยประการ

ใดใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยว
กักขังหรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรืออันตราย
สาหัส ผูกระทําตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ 
หรือมาตรา ๒๙๘  
   มาตรา ๓๑๑ บัญญัติวา 
   “ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขัง
หรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ถาการกระทําผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผู ถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือตอง
ปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูนั้นตองระวางโทษ ดังท่ีบัญญัติ
ในมาตรา ๒๙๑ หรือ มาตรา ๓๐๐ 
   จะเห็นวา การหนวงเหนี่ยวหรือกักขังใหปราศจากเสรีภาพในรางกาย มีท้ังท่ีเปนเจตนา
และประมาท เรื่องเหลานี้ในโรงพยาบาลของรัฐอาจมีนอย เวนแตในโรงพยาบาลท่ีดูแลรักษาเกี่ยวกับจิต
เวช ในโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสมากกวา เชนกรณีผูปวยไมมีเงินจายแลวหนวงเหนี่ยวไว อาจเขาขาย
ความผิดฐานนี้ได เพราะคารักษาพยาบาลเปนเรื่องเรียกรองในทางแพง อยางไรก็ตามมีกฎหมายวาดวย
สุขภาพจิต ใหอํานาจคณะกรรมการบําบัด ซ่ึงประกอบดวยบุคคลคณะหนึ่งในสถานพยาบาลทางจิตเวช 
หรือท่ีกฎหมายกําหนดไวสามารถควบตัวผูปวยเพ่ือการรักษาไวได ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด อัน
เปนกฎหมายเฉพาะท่ียกเวนความผิดตามกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพได 

๑๑. ความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา ๑๕๗ บัญญัติวา 
“ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิด 



 ๒๑ 

ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตัง้แตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

ความผิดฐานนี้ ผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน ซ่ึงหมายถึง ขาราชการหรือ 
เจาหนาท่ีของรัฐนั่นเอง หากเปนเอกชนไมมีความผิดฐานนี้ องคประกอบความผิดมี ๒ สวนคือ 

- เปนเจาพนักงานมีหนาท่ีตามกฎหมาย แลวเจตนาปฏิบัติหนาท่ีโดยไม 
ชอบ คือ ไมถูกตอง หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย 

- เปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีตามกฎหมาย แลวเจตนาปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 
ปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต คําวา “โดยทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชนท่ีไมชอบดวยกฎหมายเพ่ือ
ประโยชนของตนหรือผูอ่ืน กรณีนี้มีตัวอยางท่ีโจทกฟองแพทยเนื่องจากไมไปชันสูตรพลิกศพแลวให
ความเห็นซ่ึงมีประเด็นท่ีนาสนใจ   ดังนี ้                                               
                           คดีนี้โจทกฟองความวาผูตายซ่ึงเปนสามีโจทกขบัรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนเสาประตูรั้ว
บานเสียชีวิต จําเลยซ่ึงเปนแพทยไดแสดงสาเหตุการตายของผูตายไวในรายงานการชันสูตรพลิกศพของ
สถานีตํารวจภูธร ป.  ในสวนความเห็นของแพทยวา “ เนื่องจากผูตายมีโรคประจําตัว คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจเตนผิดจังหวะ (รักษาประจําท่ีโรงพยาบาลใกลบาน) เกิดมี
อาการหัวใจวายกะทันหันขณะขับขี่รถจักรยานยนตเขาบานทําใหสันนิษฐานไดวาสาเหตุการตายนาจะเกิด
จากระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวจากหัวใจวายเฉียบพลัน” และการท่ีจําเลยซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีชันสูตรพลิก
ศพไดแสดงสาเหตุการตายโดยไมนําศพผูตายสงตรวจพิสูจนท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตรเพ่ือหาสาเหตุการ
ตายท่ีแทจริงแตกลับตรวจโดยการสอบถามและสรุปความเห็นวาผูตายเสียชีวิตดวยอาการหัวใจวาย
เฉียบพลัน  จึงถือวาเปนการกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงอันเปนการปฏิบัติหนาท่ีหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตเปนเหตุใหบริษัทประกันภัยไมจายเงินตามสัญญาประกันภัยใหแกโจทก
และนาย ก. ผูมีสิทธ์ิไดรับประโยชนตามกรมธรรมทําใหโจทกไดรับความเสียหาย ขอใหลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ซ่ึงศาลช้ันตนไตสวนมูลฟองแลวเห็นวา คดีไมมีมูล พิพากษายกฟอง 
โจทกอุทธรณ 
คดีนี้ประเด็นสําคัญในช้ันอุทธรณมีวา 
๑.จําเลยซ่ึงเปนแพทยผูมีหนาท่ีชันสูตรพลิกศพผูตายมอบหมายใหพยาบาลไปทําการชันสูตรพลิกศพแทน
จําเลยนั้น ชอบหรือไม 
๒.การท่ีจําเลยทําความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการตายโดยมิไดสงศพไปตรวจพิสูจนเปนการกระทําท่ีชอบ
หรือไม 
ประเด็นท่ี ๑. ศาลอุทธรณเห็นวา จําเลยซ่ึงเปนแพทยประจําโรงพยาบาล ป. 
และเปนเจาพนักงานมีหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย ในคืน    
เกิดเหตุไดปฏิบัติหนาท่ีเปนแพทยเวร ไดรับแจงถึงการตายของนาย ป. แต
ขณะนั้นจําเลยตองรักษาผูปวยซ่ึงเปนเด็กประสบอุบัติเหตุทางรถยนต อันเปน
เหตุฉุกเฉิน จําเลยจึงมอบหมายใหนาย อ. ซ่ึงเปนพยาบาลท่ีผานการอบรม



 ๒๒ 

หลักสูตรการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวชจากสถาบันนิติเวช สํานักงานตํารวจแหงชาติไปทําการชันสูตร
พลิกศพผูตายแทนจําเลยนั้น แมบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๘ และ 
๑๕๐ จะกําหนดวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายผิดธรรมชาติ เชน ตายโดยอุบัติเหตุใหมีการ
ชันสูตรพลิกศพโดยแพทยโรงพยาบาลของรัฐและพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูก็ตาม แตเม่ือ
พิจารณาจากแนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๑ ในขอ ๒.๘ แลว   จะ
เห็นไดวา ถาแพทยมีเหตุจําเปนไมสามารถไปชันสูตรพลิกศพในท่ีเกิดเหตุได อาจมอบหมายใหเจาหนาท่ี
ของโรงพยาบาลท่ีผานการอบรมทางนิติเวชศาสตรไปรวมตรวจชันสูตรพลิกศพในท่ีเกิดเหตุเบ้ืองตนแลว
รีบรายงานใหแพทยทราบโดยเร็ว    ดังนั้นการท่ีนาย อ. พยาบาลโรงพยาบาล ป. ซ่ึงผานการอบรม
ดังกลาว ไดรับมอบหมายจากจําเลยใหไปชันสูตรพลิกศพแทนจําเลยเพราะจําเลยมีเหตุจําเปนฉุกเฉิน จึง
เปนเรื่องท่ีนาย อ. และจําเลยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการชันสูตรพลิกศพโดยชอบ
แลว 
ประเด็นท่ี ๒. ศาลอุทธรณเห็นวาแมจําเลยจะไดรับการบอกเลาเกี่ยวกับศพผูตายจากนาย อ. โดยมิไดไป
ดวยตนเอง แตขอเท็จจริงปรากฏวาจําเลยบันทึกสภาพของศพและแสดงเหตุท่ีผูตายถึงแกความตายใน
รายงานการชันสูตรพลิกศพโดยพิจารณาจากรายงานการตาย ( REPORT OF DEATH ) และบันทึกการ
ตรวจผูปวยนอก  โดยในสวนของเนื้อหาตามรายงานการตายไดความวาศพผูตายมีรอยแผลถลอกผิวหนัง
ฉีกขาดบริเวณหนาผากและดั้งจมูกกับมีบาดแผลฉีกขาดท่ีใตจมูกเหนือริมฝปากบนยาว ๓ เซนติเมตร และ
ลึก ๑.๕ เซนติเมตรสอดคลองกับภาพถายผูตายท่ีนาย อ. ถายไวจะเห็นไดวาไมมีบาดแผลรายแรงอันจะ
เปนเหตุใหผูตายถึงแกความตายอีกท้ังพบวากระดูกตนคอและกระดูกซ่ีโครงของผูตายก็ไมไดหัก  ดังนั้น
การท่ีจําเลยพิจารณาบาดแผลภายนอกของผูตายและตรวจสอบประวัติการรักษาโรคหัวใจของผูตายแลว
ลงความเห็นวาสาเหตุการตายนาจะเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวจากหัวใจวายเฉียบพลัน จึงเปน
กรณีท่ีจําเลยตรวจสอบขอมูลหลักฐานและใหความเห็นไปตามหลักวิชาการทางการแพทย หาใชเปนเรื่อง
ท่ีจําเลยคาดเดาหรือสันนิษฐานเอาเองตามอําเภอใจไม สวนท่ีจําเลยไมสงไปผาพิสูจนโดยมีความเห็นถึง

สาเหตุการตายแตกตางกับพนักงานสอบสวนท่ีเห็นวาผูตายนาจะถึงแกความตาย
โดยอุบัติเหตุขับรถเฉี่ยวชนเสาประตูรั้วบานนั้น เห็นวาหากโจทก ญาติของผูตาย
หรือพนักงานสอบสวนเช่ือวาผูตายถึงแกความตายโดยอุบัติเหตุและสมควร
ชันสูตรพลิกศพอยางละเอียดดวยการผาศพหาสาเหตุการตาย โจทกหรือญาติของ
ผูตายยอมมีสิทธ์ิขอใหเจาพนักงานดําเนินการดังกลาวได สําหรับพนักงาน
สอบสวนซ่ึงเปนเจาพนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพก็มีอํานาจเชนเดียวกับจําเลย
ซ่ึงเปนแพทย โดยมีอํานาจส่ังใหผาศพเพ่ือหาสาเหตุการตายไดตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๑ แตโจทก ญาติของผูตาย หรือพนักงานสอบสวนก็ไมกระทํา
เชนนั้น การท่ีจําเลยเห็นวา  สาเหตุการตายของผูตายนาจะเกิดจากระบบไหลเวียนลมเหลวจากหัวใจวาย
เฉียบพลันและไมจําเปนตองผาศพเพ่ือหาสาเหตุการตาย จึงเปนเรื่องท่ีจําเลยสามารถใชดุลพินิจไดตาม
กฎหมาย ไมถือเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตามท่ีโจทกกลาวหา 
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                        การท่ีจําเลยมีความเห็นถึงสาเหตุการตายไมตรงกับความเห็นของโจทกและพนักงาน
สอบสวนไมใชเรื่องท่ีจําเลยกระทําความผิดคิดมิชอบท่ีตองรับโทษทางอาญา จําเลยไมมีผลประโยชนได
เสียเกี่ยวของกับการตายของผูตายในทางใดๆ ฟงไมไดวาเปนการกระทําโดยเจตนาเพ่ือใหเกิดความ
เสียหายแกโจทกหรือเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน การใหความเห็นถึงสาเหตุการตายดังกลาว จําเลยไดกระทําไป
ตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทยแลว คดีโจทกไมมีมูลความผิดท่ีควรประทับฟองไว
พิจารณา  พิพากษายืน 
   เม่ือพิจารณาดูประกอบกับการประกอบวิชาชีพของแพทยหรือเจาหนาท่ีของรัฐในการ
รักษาพยาบาล นาจะไมเขาขาย เพราะเช่ือวา คงไมมีใครเจตนาไมทําตามหนาท่ีหรือละเวนการทําตาม
หนาท่ี เพ่ือใหเกิดความเสียหาย หรอื เพ่ือประโยชนท่ีไมชอบดวยกฎหมายเพ่ือประโยชนของตนหรือผูอ่ืน 
อยางไรก็ตาม หากถูกฟองขอหานี้ก็คงตองนําสืบตอสูวา ไมไดเจตนาและไมไดมีผลประโยชนอะไร ก็
นาจะพนความรับผิดได 
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บทที่ ๓ 
แนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย 

 
 ในการประกอบวิชาชีพทางการแพทยมีความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุไมพึงประสงคดังกลาวในบทท่ี
แลว  ผูประกอบวิชาชีพจึงควรมีการระมัดระวังและศึกษาวิธีการท่ีจะประกอบวิชาชีพไมใหผิดกฎหมาย 
แมวาจะไมสามารถหามมิใหผูท่ีไดรับความเสียหายจากการบริการทางการแพทย หรือการรักษาพยาบาล
ฟองรองคดีตอศาลได  แตหากมีการปฏิบัติท่ีถูกตองก็อาจปองกันเหตุท่ีจะเกิดขึ้นได  จากการศึกษาคํา
พิพากษาของศาลในคดีทางการแพทย ท่ีผูเสียหายฟองกระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานในสังกัด และ
เจาหนาท่ี ท้ังคดีแพงและคดีอาญา ก็พอจะสรุปเปนแนวทางการปฏิบัติได ดังจะกลาวในบทนี ้
 

ส่ิงที่ศาลจะนําไปพิจารณาเม่ือเกิดคด ี
 เนื่องจากการรักษาพยาบาลของแพทยหรือพยาบาล เปนการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเปนอาชีพท่ีตอง
อาศัยหลักวิชาการความรอบรูเฉพาะทางในการดําเนินการเปนหลัก ดังนั้นศาลจึงยึดแนวทางหลักวิชาการ
ประกอบกับวิสัย พฤติการณของแพทย พยาบาล เปนขอท่ีจะนํามาพิจารณาวินิจฉัย ผูเขียนไดศึกษาคํา
พิพากษา และสําเนาคดีความของคดีทางการแพทยหลาย ๆ คดีแลว พอจะสรุปวาศาลดูอะไรบางในการ
วินิจฉัย ขอเท็จจริงและปรับกับหลักกฎหมายเพ่ือพิพากษาคดีความ กลาวคือ 
 ๑.  มาตรฐานความรู  ประกอบดวย  
  -  ความรูท่ีไดเรียนมา หมายถึง การศึกษาในช้ันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการดูจากการได      ใบ
ประกอบวิชาชีพ หรือการไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพจากสภา
วิชาชีพ เชน แพทยสภา สภาการพยาบาล เปนตน โดยหลักสูตรตางๆ ในการศึกษา สถานศึกษาหรือ
ฝกอบรมท่ีไดรับรองจากสภาวิชาชีพ อันเปนหลักประกันความรูความสามารถของแพทย 
     -  ความรูท่ีไดเรียนเพ่ิมเติม หรือท่ีเรียกวา ความรูหลังปริญญาตรี เชน ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือวุฒิบัตร อนุมัติบัตรจากแพทยสภา เปนตน ซ่ึงผูท่ีไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรในสาขาตางๆ ทาง
การแพทย ยอมถือเปนผูเช่ียวชาญ มีความรูความชํานาญเฉพาะการในสาขาตาง ๆ  
     -  ประสบการณ คือ ความรูความชํานาญในระยะเวลาการทํางานท่ีผานมา สถานท่ีทํางาน เชน 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป หรือโรงพยาบาลสุขภาพชุมชน หรืออยูในโรงพยาบาลใหญ หรือ
เปนอาจารยสอน เปนตน 
 ความรูตามท่ีกลาวนี้ จะเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงวิสัย หรือระดับความรับผิดชอบของการใชดุลยพินิจ
วินิจฉัยโรค หรืออาการปวย รวมท้ังแนวทางการรักษาสวนหนึ่ง  ขอใหดูตัวอยางคดีท่ีเกิดขึ้นดังนี ้
               เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ีโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งทางภาคอีสาน และถูกนํามาฟองเปนคดี
ความ  กลาวคือ นาย ว.  ผูเสียหายและมารดา ยื่นฟองโรงพยาบาล น. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงสาธารณสุขเปนจําเลยตอศาล ขอหาละเมิดเรียกคาเสียหาย   ๕,๓๔๐,๐๐๐บาท พรอม
ดอกเบ้ีย  โดยฟองวา เม่ือวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ นาย ว. โจทกท่ี ๑ ประสบ-อุบัติเหตุมีเศษไม
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กระเด็น เขาตาขางซาย ทําใหตาเจ็บมองไมเห็น นายแพทย ม. แพทย ประจําโรงพยาบาล น. ไมสงตัว
โจทกไปพบผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับดวงตาและ  อุปกรณทางการแพทยท่ี
ทันสมัยเพ่ือทําการรักษาทันที กลับใหพยาบาลฉีดน้ําเกลือลางตา
อยางแรงหลายครั้ง และปายยาเขาตาโดยวินิจฉัยวา กระจกตาฉีกขาด

และสงโรงพยาบาลนครพนม แตใหกลับไปนอนท่ีบานกอนรุงเชาจึงไปโรงพยาบาลนครพนม แพทยแจงวา 
ตาโจทกท่ี ๑ ติดเช้ือ และมีการปลอยแผลเปดนานเกินไป ตอมาโจทกท่ี ๑ ไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เนื่องจากติดเช้ืออยางแรง แพทยตองเอาลูกตาออก (ตาบอด) พิการ ศาลช้ันตนพิพากษาเม่ือ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ วา จากขอเท็จจริงฟงไดวา การท่ีตาขางซายของโจทกท่ี ๑ ติดเช้ือจนเปนสาเหตุให
ตาขางดังกลาวบอด สวนหนึ่งมาจากความประมาทในการรักษาของนายแพทย ม. ในสวนท่ีไมไดจัดสง
หรือแจงใหโจทกท่ี  ๑ ไปรักษากับจักษุแพทยโดยเร็วอันเปนการประมาทเลินเลอ  อยางไรก็ตามเม่ือ
พิจารณา  การท่ีนายแพทย ม . รักษาเบ้ืองตนแกโจทกท่ี ๑ ตามหลักการแพทยท่ัวไป รวมท้ังทําใบสงตัวใน
วันเดียวกัน (วันเกิดเหต)ุ นั่นเอง กรณีถือไมไดวา การกระทําของนายแพทย ม .ถึงขนาดเปนการประมาท
อยางรายแรง  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคแรก  
พิพากษาใหจําเลยท่ี ๓ และท่ี ๔ รวมกันชดใชคาเสียหายแกโจทกท่ี ๑ เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  พรอม
ดอกเบ้ียอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ ยกฟองโจทกท่ี ๒  คาฤชาธรรม
เนียมใหเปนพับ จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษาเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม   ๒๕๕๒ โดยศาลฟง
ขอเท็จจริงสรุปวา วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. โจทกท่ี ๑ ถูกเศษไมไผกระเด็น
เขาตาขางซายไดรับบาดเจ็บ จึงไปรักษาท่ีโรงพยาบาล น. โดยนายแพทย ม. เปนผูรักษาเบ้ืองตน ปรากฏ
วา มีบาดแผลท่ีกระจกตาขางซาย นายแพทย ม. จึงทําการลางตาดวยน้ําเกลือ และแนะนําใหโจทกท่ี ๑ ไป
รักษาตอกับแพทยผูเช่ียวชาญ และวันนั้นนายแพทย ม. ไดทําหนังสือสงตัวโจทก ท่ี ๑ ใหไปรักษาตอท่ี 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด เชาวันรุงขึ้นโจทกท่ี ๒ พาโจทกท่ี ๑ ไปรับการรักษากับ นายแพทย ส. จักษุ
แพทย ท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัด แพทยพบวา กระจกตาดําขางซายมีรอยฉีกขาด มีภาวการณติดเช้ือและ
มีหนองถึงดวงตา จึงเอาหนองออกและใหยาฆาเช้ือโรคท่ีดีท่ีสุดแลว แตเช้ือโรครุนแรงมากไมอาจฆาได 
จากการเพาะเช้ือ ๒ ครั้ง ยังไมทราบชนิดของเช้ือโรค นายแพทย ศ. (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ) จึงตอง
ผาตัดเอาตาซายของโจทกออก เพ่ือปองกันไมใหโรคลามถึงสมอง ศาลเห็นวา จากคําเบิกความของแพทย
โรงพยาบาลจังหวัดและ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสอดคลองกันวา อาการบาดแผลท่ีตาซายของโจทกท่ี ๑ 
ควรตองสงตัวใหจักษุแพทยทําการรักษาตอโดยเร็ว เพ่ือปองกันมิใหเกิดการติดเช้ือขึ้น ตามรายงาน 
นายแพทย ม. ไมมีขอความระบุวา แผลท่ีตาของโจทกท่ี ๑ มีอาการติดเช้ือ แตเม่ือโจทกท่ี ๑ ไปพบแพทย
ท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัดปรากฏวา มีการติดเช้ือแลว ซ่ึงเปนวันรุงขึ้น ทําใหเช่ือวาชวงเวลาหลังจากท่ี
นายแพทย ม. ตรวจรักษาแผลท่ีตาโจทกท่ี ๑ แลว จึงเกิดการติดเช้ือขึ้นเพราะปลอยเวลาท้ิงไวเนิ่นนาน 
หากนายแพทย ม. แนะนําใหโจทกท่ี ๑ รีบดําเนินการไปรักษาตอกับจักษุแพทยท่ีโรงพยาบาลประจํา
จังหวัดในวันเกิดเหตุเลยยอมมีเวลาเพียงพออยูภายในเกณฑ ๖ ช่ัวโมง นับแตเกิดเหตุ จักษุแพทยจะ
สามารถรักษาไดทันทวงที การท่ีแผลท่ีตาของโจทกท่ี ๑ ติดเช้ือโดยไมทราบชนิดของเช้ือโรค และจักษุ
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แพทยไมอาจรักษาอาการของโจทกท่ี ๑ ได เปนผลโดยตรงท่ีเกิดขึ้นภายหลัง หาใชเหตุสุดวิสัยไม ถือวา
นายแพทย ม. ไมไดใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจรักษาโจทกท่ี ๑ ตามปกติวิสัยของผูมี
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทย เปนการกระทําท่ีประมาทเลินเลอตอโจทกท่ี ๑ ให
ไดรับความเสียหาย พิพากษายืน 
 เรื่องนี้ผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด ก็มีความเห็นทํานองเดียวกันวา การท่ีนายแพทย ม. 
ไมสงตัวโจทกท่ี ๑ ไปโรงพยาบาลประจําจังหวัด เพ่ือพบจักษุแพทยในทันที ถือเปนความประมาทบาง 

แตยังออกใบสงตัวในวันนั้นเพ่ือใหไปในวันรุงขึ้น ดังนั้นจึงสรุปไดวา การท่ีตาท่ี
บาดเจ็บ เกิดติดเช้ือเปนเหตุจากการสงตัวไปพบจักษุแพทยชาเกินไป แมวาสุดทาย
แลวจะไมสามารถ ตรวจไดวาเปนเช้ือชนิดไหนก็ตาม ไมถือเปนเหตุสุดวิสัย เรื่องนี้
เปนตัวอยางเรื่องการใชดุลพินิจของแพทยโรงพยาบาลชุมชนวา กรณีมีการ
บาดเจ็บท่ีอวัยวะสําคัญ และไมมีผูเช่ียวชาญ สมควรสงตัวไปพบแพทยผูเช่ียวชาญ
ทันที คดีนี้สูถึงช้ันอุทธรณ กระทรวงสาธารณสุขเห็นวา ความเสียหายนี้ นาจะเกิด
จากความออนประสบการณของแพทยท่ีควรตองใหความชวยเหลือเยียวยา
ผูเสียหาย จึงใหยุติคดี และชําระเงินตามคําพิพากษาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก

โจทก ซ่ึงจําเลยชดใชเงินรวมท้ังส้ิน   ๗๒๐,๑๕๘ บาท   เรื่องนี้มีขอสังเกตคือ  ศาลช้ันตนคงจะเห็นใจ
แพทยกลัววาจะถูกไลเบ้ีย จึงวินิจฉัยวา ไมถือวาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง ซ่ึงผลการตัดสิน
ของ กระทรวงการคลังก็เห็นวาประมาทเลินเลอธรรมดาไมตองไลเบ้ีย แตเรื่องนี้ก็เปนตัวอยางท่ีดีวา กรณี
เปนเรื่องการรักษาอวัยวะท่ีสําคัญ ควรรีบสงแพทยเฉพาะทางโดยเร็ว เรื่องทํานองนี้ไดเกิดเปนคดีและศาล
ใหกระทรวงสาธารณสุขแพคดีอีกหลายเรื่อง   
  จะเห็นไดวา การตัดสินใจสงตอผูปวยของแพทยทานนี้ ถูกตองแลว เพียงแตดวยความดอย
ประสบการณ และขาดความรูทางจักษุวิทยา รวมท้ังไมมีผูท่ีมีความรูความชํานาญหรือมีประสบการณ
มากกวา คอยใหคําปรึกษา วากรณีเกิดบาดแผลท่ีตาอันเปนอวัยวะสําคัญ มีความบอบบาง และมีความ
เส่ียงสูงท่ีจะเกิดปญหา อาการแทรกซอนอ่ืนๆ สมควรรีบสงผูปวยไปพบแพทยเฉพาะทางโดยเร็วท่ีสุด จึง
เปนผลใหผูปวยตองตาบอด  มีขอสังเกตวา กรณีท่ีแมวาสุดทายแลวก็ยังไมทราบวาเช้ือท่ีทําใหตาบอด คือ
เช้ืออะไรก็ตาม แตผลเกิดมาจากเหตุท่ีสงตัวถึงมือผูเช่ียวชาญชานั่นเอง  
  ๒.  มาตรฐานการปฏิบัติ ประกอบดวย  
  - สถานท่ี หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการประกอบวิชาชีพทางการแพทย เชน สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล คลินิก รวมท้ังท่ีตั้งของสถานท่ีดังกลาว หรือท่ีใด ๆ ท่ีมี
การประกอบวิชาชีพในขณะนั้น เชน บาน โรงแรม ริมถนน หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ เพราะบางครั้งก็มีเหตุ
จําเปนท่ีจะตองทําการรักษาพยาบาลผูปวยในท่ีเกิดเหตุ  สถานท่ีดังกลาวก็เปนสวนหนึ่งท่ีศาลจะนํามา
พิจารณาประกอบวา การกระทําการรักษาพยาบาลนั้นเหมาะสมหรือไม เชน ทําการเย็บแผลท่ีสถานท่ีเกิด
เหตุขางถนน กับเย็บแผลในโรงพยาบาลยอมมีความแตกตางกัน เปนตน หากผูปวยเกิดการติดเช้ือหรือมี
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เหตุแทรกซอนอ่ืนๆ ยอมถือวามีเหตุจําเปนไมอาจเปรียบเทียบกับการเย็บแผลในสถานท่ีมีเครื่องมือ
เครื่องใชครบถวน ถือวาไมไดประมาทเลินเลอ 
      -  เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑ หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชท่ีใชในการ
รักษาพยาบาล จะตองอยูในสภาพพรอมใช ไมชํารุดหรือเสีย เชน กระเปาน้ํารอน อุปกรณเครื่องมือในการ
ผาตัด เครื่องชวยหายใจ เครื่องตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนตน เพราะเครื่องมือเหลานี้เปนอุปกรณ
ชวยเหลือในการรักษาพยาบาล หากไมดูแลใหดีหรือไมพรอมสําหรับใชงาน เม่ือมีเหตุจําเปนตองใชแลว
ใชไมได  อาจสงผลตอผูปวยได  ผู เ สียหายได เคยยื่นฟองกระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับความบกพรองหรือความไมพรอมของเครื่องมือทางการแพทย 
จึงขอยกตัวอยาง สัก ๒ คดี คือ 
     ๑.  คดีกระเปาน้ํารอนร่ัว เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๐ นาง ส. เปนโจทก ยื่นฟอง
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๑, กรมการแพทย ท่ี ๒, นาย ง. ท่ี ๓ และนาย ย. ท่ี ๔ เปนจําเลยตอศาล ขอหา
ละเมิด, เรียกคาเสียหายจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คําฟองสรุปวา เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ 
สถานพยาบาลแหงหนึ่ง ไดรับโจทกเปนคนไขเขารับการผาตัด จําเลยท่ี ๓ ไดวางยาสลบโจทก เม่ือผาตัด
เสร็จ จําเลยท่ี ๓ ไดนําถุงบรรจุน้ํารอนมาวางบริเวณหนาอกโจทกและปลอยท้ิงไวไมมีผูดูแลเปนเวลานาน
เกินสมควร ประกอบกับถุงบรรจุน้ํารอน ชํารุดน้ําไหลรินออกมา จึงเปนเหตุใหน้ํารอนท่ีอยูในถุงและน้ํา
รอนท่ีไหลรินออกมาลวกหนาอกโจทก โจทกอยูในอาการสลบไม
สามารถชวยตัวเองได ซ่ึงหากจําเลยท่ี ๓ ไดใชความระมัดระวังให
เพียงพอโดยการดูแลโจทกอยางใกลชิดหรือจัดหาพยาบาลดูแลก็จะ
ไมเกิดเหตุเชนนี้ การกระทําของจําเลยท่ี ๓ จึงเปนการกระทําโดย
ประมาท ขอใหชดใชคาเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบ้ีย 
ตอมาศาลมีคําพิพากษาเม่ือ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ สรุปวา ศาลเห็นวา การท่ีน้ําไหลรั่วออกจากกระเปาน้ํารอน
จนเปนแผลพุพองแกโจทก แมวาจะเกิดจากการกอดรัดกระเปาน้ํารอนของโจทกหรือไมก็ตาม แสดงวา
กระเปาน้ํารอนตองอยูในสภาพชํารุด ทางนําสืบของจําเลยไมปรากฏวามีการทดสอบกอดรัดกระเปาน้ํา
รอนใหแนนวามีการรั่วซึมหรือไม ท้ังบาดแผลท่ีเกิดขึ้นเปนวงกวาง เสนผาศูนยกลางประมาณ ๒ ซ.ม. 
และหลังจากนั้นเกิดอาการพองแดงขึ้น แสดงวาตองมีการรั่วไหลของน้ํารอนนานพอสมควรจึงเกิดอาการ
เชนนั้นนอกจากนั้นในการเขารับการรักษาแผลน้ํารอนลวกเปนเวลา ๓๓ วัน จําเลยท่ี ๓ ไมไดปฏิเสธ
ความรับผิดในบาดแผลนี้ ดังนั้นจึงเปนการแสดงโดยปริยายถึงความรับผิดในบาดแผลดังกลาว จึง
พิพากษาใหจําเลยท่ี ๑ ท่ี ๒ ชดใชคาเสียหายใหโจทกจํานวน  ๒๒๖,๒๑๘ บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 
๗.๕ ตอปและใหชําระคาธรรมเนียมศาลแทนโจทก กําหนดคาทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะคาขึ้นศาล
ใหใชแทนตามทุนทรัพยท่ีโจทกชนะคดี ยกฟองจําเลยท่ี ๓ ท่ี ๔ คาฤชาธรรมเนียมในสวนนี้ใหตกเปนพับ 
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษาเม่ือ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยพิพากษายืน ใหจําเลยท่ี ๑ ท่ี  ๒ ใช
คาทนายความช้ันอุทธรณแทนโจทก จําเลยฎีกา ตอมาศาลพิพากษาเม่ือ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ สรุปวา จําเลย
ท่ี ๑ ท่ี ๒ ฎีกาวา ไมตองรับผิดเนื่องจากสาเหตุท่ีเกิดความเสียหายขึ้นนั้นไมใชความประมาทเลินเลอของ
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จําเลยท่ี ๓ แตเปนความประมาทเลินเลอของพยาบาลและผูชวยเหลือคนไขประจําตึก ศาลเห็นวานาเช่ือวา
มีน้ํารั่วซึมจากปากกระเปาน้ํารอนโดยผูชวยเหลือคนไขไมไดตรวจสอบกระเปาน้ํารอนวาอยูในใชงานได
ดีและฝาจุกปดสนิทหรือไม หลังวางกระเปาน้ํารอนแลวมิไดตรวจสอบสภาพผิดปกติหรือไม จากคําเบิก
ความของพยาบาลวา  หลังจากพบรอยแดงบริเวณหนาอกโจทก ไดโทรศัพทแจงจําเลยท่ี ๓ ทราบเปน
ระยะๆ อันแสดงใหเห็นวาจําเลยท่ี ๓ ซ่ึงเปนแพทยเจาของไขยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ในการดูแล
รักษาโจทกอยู โดยพยาบาลและผูชวยเหลือคนไขดูแลบาดแผลโจทกตามคําส่ังของจําเลยท่ี ๓ ดังนั้น การ
ท่ีโจทกถูกน้ํารอนลวกจึงเกิดจากการท่ีจําเลยท่ี ๓ ในฐานะแพทยเจาของไขไมดูแลโจทกอยางใกลชิด และ
มิไดกํากับดูแล พยาบาลและผูชวยเหลือคนไข ผูใตบังคับบัญชาของตนใหใชความระมัดระวังอยาง
เพียงพอในการดูแลรักษาโจทก  การกระทําของจําเลยท่ี ๓ จึงเปนการกระทําโดยประมาท 
                    สําหรับการท่ีโจทกไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากสิทธิของสามีท่ีเปนตํารวจ ศาลเห็นวา 
การใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลดังกลาว เปนสิทธิท่ีเกิดขึ้นตามท่ีกฎหมายกําหนดไว แตสิทธิการเบิกคา
รักษาพยาบาลดังกลาวไมใชการชดใชคาสินไหมทดแทน จะนํามาหักกลบกับความเสียหายท่ีจําเลยกอขึ้น
ไมได  จําเลยท่ี ๑ และ ๒ ยังตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกโจทกพิพากษายืน ชําระเงินตามคําพิพากษา
ท้ังส้ิน ๔๔๒,๘๖๑ บาท  
     ๒.  คดีเคร่ืองชวยหายใจ ใชไมได  เรื่องนี้เริ่มตนท่ีเม่ือวันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
นางก. ยื่นฟองกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๑ แพทยหญิง ศ. ท่ี ๒ นายแพทย น. (ผูอํานวยการ รพ.) ท่ี ๓ ขอหา
ละเมิด เรียกคาเสียหาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คําฟองสรุปวา  เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ โจทกนําบุตร

คือ เด็กหญิงศรัณญา  เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลประจําอําเภอ 
ดวยอาการตัวรอน และไดสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลประจํา
จังหวัด จําเลยท่ี ๒ เปนแพทยเวร วินิจฉัยวา มีน้ําทวมปอด ปอด
อักเสบติดเช้ือ ตองใชเครื่องชวยหายใจแตเครื่องชวยหายใจเสียนําไป
ซอม ยังมาไมถึงจึงใชเครื่องชวยหายใจแบบบีบดวยมือแทน ตอมา

เม่ือเครื่องชวยหายใจมาถึงจึงนํามาใชแตปรากฏวา ผูปวยมีอาการตัวเขียวคลํ้าและสลบ จึงตองใช
เครื่องชวยหายใจแบบบีบดวยมืออีก เม่ือปรับเครื่องแลวนํามาใสอีกปรากฏวา ผูปวยอาการทรุดลงและ
เสียชีวิต จําเลยท่ี 2 และจําเลยท่ี 3 ในฐานะแพทยผูเช่ียวชาญไมรักษาผูตายใหเปนไปตามหลักวิชาการและ
ไมตรวจสอบเครื่องมือใหอยูในสภาพพรอมใชงานเปนเหตุใหเด็กหญิงศรัณญาผูปวยเสียชีวิต 
  ขอเท็จจริงมีวาเม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เด็กหญิงศรัณญา ผูตายปวย โจทกจึงพา
ไปพบนายแพทย อ. ท่ีคลินิก ซ่ึงแพทยใหยาแกปวด ลดไข แกอักเสบ ตอมา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผูตาย
มีอาการตัวเย็น เวียนศีรษะ ออนเพลีย โจทกไดพาไปท่ีคลินิกนายแพทย อ. อีกครั้ง แพทยแจงวา ไม
สามารถจับชีพจรได จึงทําใบสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลประจําอําเภอ แพทยรับตัวไวแลวใหน้ําเกลือ 
และสงตอมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัด เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา ขณะนั้นจําเลยท่ี ๒ ปฏิบัติ
หนาท่ีแพทยเวรอยูท่ีแผนกกุมารเวชกรรม จึงมาดูอาการ ส่ังการรักษา โดยใหหนากากครอบสําหรับให
ออกซิเจน มีการเอ็กซเรยและเจาะเลือดพบวา มีการติดเช้ือท่ีปอดอยางรุนแรง เวลาประมาณ ๑ นาฬิกา 
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ผูตายหายใจเร็วขึ้น ออกซิเจนท่ีปลายนิ้วลดต่ําลง จึงใหใชเครื่องชวยหายใจ แตอาการของผูตายกลับทรุด
ลง และถึงแกความตายในเวลา ๖.๑๕ นาฬิกา ของวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ศาลพิจารณาในประเด็น
สําคัญประเด็นหนึ่ง คือ ประเด็นเครื่องชวยหายใจใชไมได ไมอยูในสภาพใชงานนั้น เห็นวา กอนมีการใช
เครื่องชวยหายใจไดทําการทดสอบกับปอดเทียมกอนปรากฏวา สามารถทํางานไดปกติ จึงนํามาตอเขากับ
ทอชวยหายใจ แตผูตายมีอาการไมดีขึ้น และเม่ือปรับตั้งคาใหมีความเหมาะสมกับผูตายแลวอาการก็ยังไม
ดีขึ้นอีก พยานซ่ึงเปนแพทยเฉพาะทาง (กุมารแพทย) เบิกความวา การใชเครื่องชวยหายใจตองมี
ความสัมพันธกับคนไข เชน น้ําหนักตัว การหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือดและภาพรังสีทรวงอก ใน
กรณีท่ีคนไขมีอาการหนักมาก เครื่องชวยหายใจก็ชวยไมไดเต็มท่ี มีการใหยาปฏิชีวนะกับผูตาย ๓ ชนิด 
ซ่ึงเปนมาตรฐานในการรักษาโรคปอดอักเสบ จึงเห็นวา การรักษาของแพทยเปนไปตามมาตรฐานของ
การรักษา นอกจากนี้ยังมีพยาบาลประจําหองผูปวยหนักวันเกิดเหตุไดตรวจสอบแลวเห็นวา เครื่องชวย
หายใจใชการไดตามปกติ ศาลเห็นวา การท่ีโจทกอางวา เครื่องชวยหายใจไมอยูในสภาพใชงาน โจทกไม
มีพยานหลักฐานใดๆ มานําสืบใหเห็นไดวา เครื่องชวยหายใจใชไมไดอยางไร กรณีนี้คนไขมีอาการหนัก
มาก พยานหลักฐานของจําเลยมีน้ําหนักมากกวาพยานหลักฐานของโจทกท่ีเบิกความจากความเขาใจเอง 
  สําหรับเรื่องเครื่องมือทางการแพทยในโรงพยาบาลของรัฐนั้น กระทรวง  สาธารณสุข
เปนผูกําหนดวา ในสถานพยาบาลระดับไหนควรมีอะไรบาง ถาไมมีก็ไมผิดกฎหมาย แตกตางจาก
สถานพยาบาลเอกชน ซ่ึงมีพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ควบคุมกํากับไวโดยกฎกระทรวง
วาดวยชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช  ยาและเวชภัณฑ  หรือยานพาหนะ ท่ีจะเปนประจํา
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดไววา สถานพยาบาลประเภทไมรับผูปวยไวคางคืน หรือคลินิก ตอง
มีเครื่องมืออะไรบาง สถานพยาบาลประเภทรับผูปวยไดคางคืน คือ 
โรงพยาบาลเอกชน ตองมีอะไรบาง เปนมาตรฐานอยางต่ํา หาก
สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย  สวน
สถานพยาบาลของรัฐไมมีกฎหมายกําหนด ไมมีก็ไมผิดอะไร จึงเปน
ความไมเทาเทียมท่ีฝายเอกชนเรียกรองขอความเปนธรรมอยูตลอดมา 
  โดยสรุป เครื่องมือ เครื่องใชทางการแพทยตองอยูใน
สภาพดีพรอมใชมีการบํารุงรักษา ตรวจสอบอยูเสมอ จึงจะถือวาไม
ประมาทเลินเลอ 

-  บุคลากร หมายถึง ความพรอมของบุคลากรท่ีจะทําการรักษา คือ แพทย พยาบาลและ
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ (เชน เทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด เปนตน) กลาวคือ ในการรักษาพยาบาลแต
ละขั้นตอน ควรมีผูมีหนาท่ีเกี่ยวของอยูปฏิบัติงานครบถวน เชน ทีมผาตัด ก็ตองมีแพทยผูผาตัด (อาจมี
หลายคน) วิสัญญีแพทย หรือพยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ ผูชวยพยาบาล เปนตน อยางไรก็ตามใน
โรงพยาบาลแตละระดับก็มีจํานวนบุคลากรไมเทากัน เชน ในโรงพยาบาลชุมชนก็มีจํานวนแพทย 
พยาบาลนอยกวาโรงพยาบาลท่ัวไป และไมมีแพทยเฉพาะทาง เคยมีคดีท่ีผูเสียหายฟองกระทรวง
สาธารณสุข แลวศาลวินิจฉัยเรื่องบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชนวา ไมมีผูเช่ียวชาญหรือ
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แพทยเฉพาะทาง (วิสัญญีแพทย) ไมสมควรทําการผาตัด และใหกระทรวงสาธารณสุขแพคดี คือ คดีรอน
พิบูลยท่ีโดงดัง นั่นเอง เปนเหตุใหหลังจากนั้น โรงพยาบาลชุมชน แพทยไมกลาทําการผาตัดอีก จนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจ เพราะท่ีจริงแลวขณะนั้น คดีนี้ยังไมถึงท่ีสุด ศาลอุทธรณภาค ๑ พิพากษาให 
กระทรวงสาธารณสุขชนะคดี เพราะเหตุขาดอายุความ โดยไมไดวินิจฉัยในประเด็นดังกลาว ขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา จึงยังถือวาไมไดเปนบรรทัดฐานแตอยางใด แตแพทยโรงพยาบาล
ชุมชนตางหวั่นวิตกจึงไมยอมทําการผาตัด โดยไมมีวิสัญญีแพทยอยูดวย อยางไรก็ตามมีคดีท่ีคลายๆ กันท่ี
เกิดในโรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสาน แตศาลช้ันตน และศาลอุทธรณ ภาค ๑ ยกฟองโจทก โดยเห็นวา
แพทยทําตามมาตรฐานวิชาชีพแลว ไมมีประเด็นเรื่องวิสัญญีแพทย ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกาเชนกัน  ดังนั้นจึงเห็นไดวา ความพรอมของบุคลากรก็เปนสวนหนึ่งท่ีศาลนํามาพิจารณาประกอบ 
ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมของแพทยในการเอาใจใสดูแลผูปวยดวย 

-  สภาพรางกาย จิตใจ หรือพยาธิสภาพของผูปวย หมายถึง ดูอาการของผูปวยดวย หาก
ผูปวยมีอาการหนักมาก แมจะชวยเหลืออยางเต็มท่ีแลวก็ไมอาจชวยเหลือได กรณีเชนนี้ยอมไมอาจโทษวา 
แพทยผูทําการรักษาได ดังเชนคดีหนึ่ง ซ่ึงมีขอเท็จจริง (ประเด็นของศาลฎีกา) เปนเรื่องอุบัติเหตุ คือ 
โจทกฟองวา เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นาง ส.ประสบอุบัติเหตุการจราจร รถยนตเสียหลักพุงชน
ตนไม ไดรับบาดเจ็บศีรษะแตก กระดูกซ่ีโครงหักท่ิมปอด มีลมรั่วในปอด  กระดูกตนแขนและขาขวาหัก 
ถูกนําตัวสงโรงพยาบาลชุมชน ตอมาสงตัวไปโรงพยาบาลประจําจังหวัด จําเลยท่ี ๒ เปนแพทยเวร ทําการ
รักษาผูปวย หลังจากรับผูปวยไวแลว ก็ไมไดดําเนินการเพ่ือรักษาผูปวยตามท่ีจะตองทํา เพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยในภาวะฉุกเฉิน จนเวลาลวงเลยไป ๒ ช่ัวโมง ผูปวยจึงเสียชีวิต โดยยังไมไดรับการรักษา จาก
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการสงตอผูปวยไดมีการประสานงานไวอยางดีแลว โรงพยาบาลประจําจังหวัด
ไดรับแจง แพทยไดอยูรอเตรียมการรักษาการแรกรับผูปวยไวแลว เม่ือผูปวยมาถึงก็ไดทําการ
รักษาพยาบาลโดยแพทย ไดอยูรวมในการรักษาตลอดเวลา ซ่ึงเห็นไดจากการเปนผูประเมินสภาพผูปวย 
เตรียมการ และส่ังการรักษาตอทีมแพทย  เม่ือผูปวยเสียชีวิต ก็ยังอยูรอพบญาติผูตายเพ่ือแสดงความเสียใจ
ตอญาติผูเสียชีวิต ดังนั้นจึงถือไดวา แพทยไดทําการรักษา ทีมแพทยผูทําการรักษาในหองฉุกเฉิน 
ประกอบดวย จําเลยท่ี ๒ ซ่ึงเปนแพทยผูเช่ียวชาญดานศัลยกรรม แพทยอีก ๓ คน (รวมแพทยเวรดวย) 
ชวยกันดูแลรักษา โดยมีการชวยชีวิตผูตายอยางเต็มท่ีและตอเนื่อง ตั้งแตครั้งแรกรักษาตามหลักวิชาชีพ
เวชกรรมแลว มิไดทอดท้ิงการรักษาแตอยางใด  และไมไดประมาทเลินเลอ เพียงแตผูเสียชีวิตมีอาการ
หนักมาก จึงไมสามารถชวยเหลือได ไมใชความผิดของแพทยและทีม  ศาลช้ันตนพิพากษายกฟอง ขณะนี้
อยูระหวางอุทธรณ  จะเห็นวา แมแพทยและทีมจะไดทําการรักษาอยางเต็มท่ีแลวก็ไมอาจชวยเหลือได  
เม่ือผูปวยเสียชีวิต คือเปนเหตุสุดวิสัย จะมาโทษวาเกิดจากความประมาทของแพทยไมได 

-  เวลา หมายถึง ระยะเวลาในการดูแลรักษา หรือระยะเวลาของการเกิดความรุนแรงของโรค
หรืออาการ เชน กรณีเศษไมเขาตาผูปวย ตามตัวอยางขางตน จะเห็นวาตามหลักวิชาการ ผูปวยจะตองได
พบแพทยผูเช่ียวชาญทางตา เพ่ือทําการตรวจรักษาภายใน ๖ ช่ัวโมง จึงจะถือวามีความปลอดภัยตอ
อันตรายท่ีจะเกิดกับดวงตา หรือกรณีกระดูกหัก เคยมีกรณีผูปวยท่ีเปนเด็กหญิงอายุราว ๑๔ ป เกิด



 ๓๑ 

อุบัติเหตุหกลมกระดูกหัก มาพบแพทย ซ่ึงเปนแพทยเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลจังหวัด ไดทําการเขาเฝอก
และดูอาการทุกวัน ปรากฏวาหลังจากอยูโรงพยาบาลประมาณ ๔ วัน วันท่ี ๕ ซ่ึงเปนวันเสาร แพทยผูนี้มี
ธุระไปจังหวัดอ่ืน ไมไดมาตรวจ แตมีพยาบาลดูแลตามปกติ จนกระท่ังวันท่ี ๗ เชาประมาณ ๑๐.๐๐ น. 
แพทยมาตรวจจึงพบวาเทาเย็นและมีสีคลํ้า คลําชีพจรไมได จึงเชิญแพทยเฉพาะทางหลอดเลือดใหมาดู 
กวาจะมาดูเวลาก็ลวงเลยไปถึงประมาณ ๑๔.๐๐ น. เพราะดูแลผูปวยอ่ืนอยู แพทยดังกลาวเห็นวานาจะเปน
ภาวะหลอดเลือดอุดตัน (Compartment Syndrome) ใหรีบสงไปท่ีโรงพยาบาลศูนยโดยเร็ว และกวาจะได
เดินทางก็เปนเวลา ๑๘.๐๐ น. กวา ๆ  เม่ือถึงโรงพยาบาลศูนย แพทยแจงวาตองตัดขาท้ิงเพราะใชไมได
แลว เนื่องจากมาชาไป ๖ ช่ัวโมง จะเห็นไดวา เวลาก็มีสวนสําคัญในการรักษาพยาบาล คดีนี้ กระทรวง
สาธารณสุขแพคดีสองศาล และยอมจายตามคําพิพากษา เพราะผูเสียหายไดรับผลกระทบหลายดานจาก
ความพิการ และกระทรวงการคลังเห็นวาแพทยมีสวนประมาทเลินเลอ แตไมรายแรงจึงไมถูกไลเบ้ีย 
   -  การติดตามดแูล หลังการรักษาพยาบาล หมายถึง การดูแลผูปวยหลังจากการดูแลรักษา  
มีความหมาย ๒ นัย คือ การดูแลหลังการรักษา เชน การดูแลผูปวยหลังผาตัด เปนตน  และการติดตาม
ดูแลหลังจากผูปวยออกจากโรงพยาบาลแลว โดยหลักศาลจะดูการดูตามนัยแรก คือ หลังการ
รักษาพยาบาล วามีการเอาใจใสดูแลอยางไรบาง เนื่องจากบางครั้งอาจมีการติดเช้ือ แลวเสียชีวิตได การ
ติดตามดูแลจนกวากระบวนการดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครบถวน ก็เปนสาระสําคัญประการ
หนึ่ง 
   -  อ่ืนๆ เชน การอํานวยความสะดวก การใหคําแนะนําเม่ือตองกลับไปพักฟนรางกาย 
หรือสบายจิตใจท่ีบาน การเยี่ยมผูปวยท่ีบานเปนระยะเพ่ือติดตามดูแล เปนตน 
  ๓. มาตรฐานจริยธรรม   ประกอบดวย 
   - ความประพฤติ เชน ความตั้งใจในการ
รักษาผูปวย กริยามารยาท การพูดจา การส่ือสารกับผูปวย
และญาติ เปนตน ในเรื่องความประพฤติเปนเรื่องท่ีสําคัญ
มาก ปกติหากแพทยมีปฏิสัมพันธกับผูปวยอยูเสมอ มีการ
พูดจาช้ีแจงแนะนําการรักษา แมแตการขอโทษเม่ือมีเหตุ
สุดวิสัยเกิดขึ้น จะทําใหผูปวยมีความรูสึกดี และไมเอาผิด
กับแพทยได 
   - ศีลธรรม หมายถึง จิตใจท่ีดี มีความเมตตา กรุณา เอาใจใสดูแลผูปวยราวกับเปนญาติ
ของตนเอง หรือท่ีพูดกันท่ัวไป คือ การดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย 
   -  จรรยาบรรณวิชาชีพ คือ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 
  มาตรฐานจริยธรรมเปนเกราะปองกันความขัดแยงอย างดี และจะเปนเครื่องเช่ือมตอ
ความสัมพันธ ท่ีดีตอกันของแพทย พยาบาล กับผูปวยและญาต ิ
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แนวทางการพิจารณาของศาล    
๑.  การดูแลกอนการดําเนินการรักษา 

- การซักประวัต ิ คือ การสอบถามประวัติการเจ็บปวย และอาการท่ีเปนอยู อันเปนเหตุให
ตองมาพบแพทย เพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย  เคยมีกรณีขอโตแยงในเรื่องการใหประวัติผูปวย 
และเปนคดีอยูท่ีศาล (ขณะนี้อยูท่ีศาลอุทธรณ) กลาวคือ ผูปวยไปทํางานในสวนแลวถูกงูกัด เม่ือสงตัว
มาถึงโรงพยาบาลไดมีการซักประวัติโดยผูชวยเหลือคนไข ปรากฏในเวชระเบียบวา ผูปวยถูกงูเขียวหาง
ไหมกัด แตไมไดตัวงูมาดวย การดูแลรักษาจึงมุงเนนไปในการเฝาระวังอาการของระบบเลือด ตามวิธีการ
ดูแลรักษาผูปวยถูกงูพิษท่ีพิษมีผลตอระบบเลือด แตปรากฏวาภายหลังผูปวยมีอาการทางระบบประสาท 
คลําชีพจรไมได แพทยรีบมาฉีดเซรุมงูเหา แตไมทันการณ ผูปวยเสียชีวิต ในสวนการซักประวัติมีการ
บันทึกวา ผูปวยถูกงูเขียวหางไหมกัด ตั้งแตแรก มีแพทยเวรยืนยันวา ผูปวยบอกวางูเขียวหางไหมกัด แต
พอแมผูปวยยืนยันวา ไมไดบอกวางูเขียวหางไหมกัด แตบอกวางูเหากัด อยางไรก็ตามโดยหลักเม่ือไมมี
ตัวงูมาแสดงดวย การดูแลรักษาตองเฝาระวังอาการของพิษงูท้ังสองระบบอยางใกลชิด แตท่ีเกิดเหตุผูปวย
เสียชีวิต เพราะผูปวยไมมีผูเฝาดูแลอาการระยะหนึ่ง พอ แม ไปอาบน้ําท่ีบาน พยาบาลกําลังเขียนบันทึก
การพยาบาลท่ีเคานเตอรพยาบาล กวาจะพบวาผูปวยอาการแยลงก็สายไปแลว ในการสอบความรับผิดทาง
ละเมิดบงช้ีวาคําใหการของผูปวยเปนเหตุสําคัญสวนหนึ่งท่ีทําใหการเฝาระวังผิดพลาดไป คดีนี้ศาล
ช้ันตนพิพากษาใหกระทรวงสาธารณสุขแพคดี ตองชดใชคาเสียหายตามท่ีโจทกฟอง ขณะนี้อยูในช้ันศาล
อุทธรณ ดังนั้น การซักประวัติก็มีสวนสําคัญตอการวินิจฉัยโรคและเปนส่ิงท่ีตองสืบในช้ันสืบพยานท่ี 
ศาลดวย 

- การตรวจกอนการดํา เนินการรักษา   หมายถึง  กรณี ท่ีจํ าตองมีการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ หรือตองตรวจสอบบางอยางกอนการวินิจฉัยหรือทําการรักษา ในขั้นตอนนี้ก็มีสวนสําคัญ 
มีตัวอยางคดีท่ีเกิดขึ้นเปนอุทาหรณ ขอยกมากลาวไวเพ่ือใหเปนแนวทางการปฏิบัติงาน และเปนประเด็น
สําคัญท่ีศาลเห็นวา แพทยประมาทเลินเลอ เรื่องท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดภาคกลาง  เปนเรื่องท่ีมีขอคิดขอสังเกต
ท่ีพอจะเปนตัวอยางของการปฏิบัติไมไดมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงเจาหนาท่ีผูทําการรักษามีขอบกพรองหลาย
อยางทําใหทุกฝายเห็นวาไมถูกตองและมีการลงโทษกันดวยเรื่องนี้เริ่มท่ีเม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
นาง ม. ไดยื่นฟอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒ 
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๓โรงพยาบาล ศ. ท่ี ๔ ขอหา ละเมิด เรียกคาเสียหาย ๑,๐๗๗,๕๔๓ บาท โดย
ฟองวา โจทกเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ศ. ดวยอาการปสสาวะไมออกและประจําเดือนไมมาเปนเวลา    
๔ เดือน มีนายแพทย จ. ทําการผาตัดเอามดลูกซ่ึงมีทารกชายอายุ ๔ เดือนอยูในครรภของโจทกออกไป
โดยไมตรวจวิเคราะหโรคใหแนนอนเสียกอนวาโจทกปวยเปนโรคใด และผลจากการผาตัดดังกลาวทําให
มีปสสาวะไหลซึมออกจากชองคลอดตลอดเวลา  ตอมาคําพิพากษาศาลช้ันตนพิจารณาแลววินิจฉัยวา 
ขอเท็จจริงสรุปไดวา ขณะเกิดเหตุโจทกอายุประมาณ ๔๐ ป เคยคลอดบุตรโดยวิธีผาตัดหนาทอง ๒ ครั้ง 
และทําหมันถาวร โดยตัดทอรังไขท้ัง ๒ ขางออกไปนานประมาณ ๑๔ ป ตอมามีอาการปวดปสสาวะแลว
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ปสสาวะไมออก และไดรับการตรวจจากนายแพทย ด. ท่ีคลินิก ซ่ึงลงความเห็นวา โจทกนาจะมีกอนเนื้อ
งอกของมดลูก และสงเนื้อเยื่อมดลูกไปตรวจพิสูจนท่ีสํานักงานพยาธิวิทยาแลว ไมมีมะเร็ง จึงทํา

ความเห็นสงโจทกไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัด
ซ่ึงมีนายแพทย จ. แพทยแผนกสูตินรีเวช ตรวจรางกายและ
อาการปวยแลววินิจฉัยวา โจทกเปนกอนเนื้องอกของมดลูก      
จึงทําการรักษาโดยผาตัดมดลูกโจทก ปรากฏวา ภายใน
มดลูกของโจทกมีทารกเพศชาย อายุประมาณ ๑๔ ถึง ๑๖ 
สัปดาห หลังผาตัดแลวโจทกมีอาการปสสาวะรั่วซึมจาก

กระเพาะปสสาวะและไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนจนหายเปนปกติ จากเอกสารคําเบิกความ
ของนายแพทย จ. วา เห็นวา นายแพทย ด. เปนรองผูอํานวยการโรงพยาบาล ศ. จึงตองดูแลเปนพิเศษ โดย
สอบถามประวัติและเห็นวาโจทกตรวจปสสาวะมาแลวไดผลเปนลบ จึงเขาใจวาอาการไมเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภและไมตรวจสอบปสสาวะโจทกอีก ไดตรวจภายนอกและภายในโจทกแลวพบกอนเนื้อลักษณะ
คอนขางแข็ง ขนาดเทาอายุครรภประมาณ ๑๒ สัปดาห เช่ือวา เปนกอนเนื้อของมดลูก จึงลงความเห็นทํา
การผาตัดและจากคําเบิกความของพยาน คนกลาง ซ่ึงเปนแพทยผูเช่ียวชาญดานสูตินรีเวช ศาลเห็นวา แม
นายแพทย ด. จะไดตรวจรางกายโจทกแลว แตก็ไมไดยืนยันวาโจทกเปนกอนเนื้อในมดลูกเปนอะไรกัน
แนและยังไมสามารถรักษากอนเนื้อดังกลาวได เพราะอาจตองทําการผาตัดซ่ึงคลินิกไมมีเครื่องมือผาตัด
จึงใหโจทกไปตรวจรักษาตอท่ีนายแพทย จ. โดยเขียนบันทึกในเอกสารฉบับหนึ่ง ซ่ึงนายแพทย ด. ไดทํา
เครื่องหมายคําถามหรือเครื่องหมายปญหาลงไวทายขอความดวย ดังนั้น แพทยผูตรวจรักษาควรจะใชดุลย
พินิจในการตรวจรักษาโรคใหละเอียดถองแทเสียกอนท่ีจะลงมือผาตัดวาวัตถุหรือกอนเนื้อท่ีอยูในมดลูก
ของโจทกคืออะไรกันแน โดยไมจําเปนตองคํานึงวา คนไขไดทําหมันมาแลวหรือไม เพราะไมเปนการแน
แทวา เม่ือทําหมันแลวจะไมทําใหเกิดการตั้งครรภไดเสมอไป นอกจากนี้มีพยานคนกลางเบิกความวา การ
ตรวจรักษาคนไขท่ีไดรับการตรวจมาจากแพทยตามคลินิกตางๆแลว แพทยจะตองทําการตรวจ
วินิจฉัยโรคซํ้าใหมอีกครั้งใหแนนอนท้ังภายในและภายนอกและตองตรวจสอบการตั้งครรภของคนไข
ดวยการตรวจปสสาวะและใชเครื่องมืออัลตราซาวด ซ่ึงกรณีนี้นายแพทย จ. ไมไดตรวจสอบปสสาวะและ
ไมไดใชเครื่องอัลตราซาวด เพ่ือหาการตั้งครรภของโจทกเลย เพียงแตสอบถามประวัติอาการผูปวยและ
ตรวจภายในของโจทกและเอกสารของนายแพทย ด. เขียนมาเทานั้น แลวก็ใหความนับถือเช่ือม่ันใน
ความเห็นของนายแพทย ด. เพราะอาวุโสกวาและมีตําแหนงเปนรองผูอํานวยการของนายแพทย จ. ดวย 
ประกอบกับประสบการณของนายแพทย ด. ท่ีตรวจรักษาโรคมานานเทานั้น แลวลงความเห็นวา กอนเนื้อ
ท่ีคลําพบเปนเนื้องอกของมดลูก และทําการผาตัดใหแกโจทกทันที ยอมแสดงใหเห็นวานายแพทย จ. 
รีบดวนตัดสินใจในการผาตัดโดยไมไดใชความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเปนแพทยจักตองมีตามวิสัย
และพฤติการณ และนายแพทย จ. อาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชอยางพอเพียงไม ถือวา
นายแพทย จ. ประมาทเลินเลอทําตอโจทกโดยผิดกฎหมาย ใหโจทกเสียหายแกรางกายและอนามัย อัน
เปนการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ โดยไมจําตองคํานึงวา เม่ือผาตัดแลว
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มดลูกของโจทกจะมีสภาพเปนเชนใด ซ่ึงเปนผลของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจ
ของนายแพทย จ. พิพากษาใหจําเลยท่ี ๑ (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และจําเลยท่ี ๓ (กระทรวง
สาธารณสุข) รวมกันชําระคาเสียหายใหแกโจทกเปนเงินจํานวน ๒๗๙,๓๓๙ พรอมดอกเบ้ีย จําเลยท่ี ๑ 
และจําเลยท่ี ๓ อุทธรณ (ซ่ึงเรื่องนี้มีการสอบสวนทางวินัยและถูกลงโทษวินัยไมรายแรงและแพทยสภามี
คําส่ังลงโทษพักใชใบอนุญาต ๑ เดือน) ศาลอุทธรณก็เห็นวา นายแพทย จ. วินิจฉัยวาโจทกปวยเปนเนื้อ
งอกของมดลูกเพราะเช่ือม่ันในประวัตกิารรักษาและความเห็นของนายแพทย ด. โดยไมไดตรวจรางกาย
โดยละเอียดดวยเครื่องอัลตราซาวดและตรวจปสสาวะ เพ่ือพิสูจนการตั้งครรภ ท้ังๆท่ีตรวจพบกอนเนื้อใน
มดลูกและปรากฏขอเท็จจริงในบัตรตรวจโรควารอบเดือนของโจทกขาดหายไป ๓ เดือนแลว ประกอบ
กับคณะกรรมการสอบสวนวินัยและคณะกรรมการแพทยสภา มีมติในทํานองเดียวกันวา การท่ีนายแพทย 
จ. ละเลยไมตรวจรางกายโจทกโดยละเอียดเพ่ือพิสูจนการตั้งครรภนั้น เปนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับดีท่ีสุด ถือวาบกพรองและประมาท
เลินเลอ เปนเหตุใหการวินิจฉัยและการรักษาโรคผิดพลาด รับฟงไดวา นายแพทย จ. ประมาทเลินเลอทํา
ละเมิดตอโจทก พิพากษาใหจําเลยท่ี ๑ และจําเลยท่ี ๓ รวมกันชําระคาเสียหายใหแกโจทก ๑๗๖,๓๓๙ 
บาท พรอมดอกเบ้ีย 

-  ความพรอมของเครื่องมือ เครื่องใชท่ีจําเปนในการรักษาพยาบาล เรื่องนี้ไดกลาวมาแลว 
แตมีกรณีเพ่ิมเติมคือ หากมีเหตุเครื่องมือขัดของหรือใชไมได แลวเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุไมพึงประสงค 
จะตองมีกระบวนการชวยเหลือรองรับดวย มีตัวอยางกรณีการผาตัดไสติ่งของโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง 
คือ  ผูปวยมารับการผาตัดไสติ่ง  แพทยใชทุนเปนผูทําการรักษาผาตัด  ขณะท่ีทําการบล็อกหลังเสร็จแลว
กําลังจะเริ่มผาตัด  ปรากฏวา ผูปวยหยุดหายใจ แพทยทานนี้รับทําการฟนคืนชีพ(CPR)  โดยทันที    แมวา
ผูปวยจะฟนคืนชีพแตสมองพิการเพราะขาดออกซิเจน ศาลก็เห็นวาแพทยไดทําการผาตัดตาม
กระบวนการและเม่ือมีเหตุไมคาดหมายเกิดขึ้นก็รีบทําการแกไขในทันที  จะวาแพทยประมาทเลินเลอ
ไมไดเห็นวาแพทยไดทําตามมาตรฐานวิชาชีพแลว  คดีนี้แสดงใหเห็นวามีเหตุสุดวิสัยหรือไมพึงประสงค
เกิดขึ้นทันทีทันใด แพทยไดรีบดําเนินการแกไขอยางเต็มท่ีและรวดเร็ว ศาลเห็นวาแพทยไมไดประมาท 
แมวาถึงท่ีสุดแลวผูปวยตองสมองพิการก็ตาม 

-  การใหขอมูลท่ีจําเปน   เนื่องจากสิทธิผูปวย ขอ ๙ กําหนดวา  
ผูปวยมีสิทธิท่ีจะได รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ี
ปรากฏในเวชระเบียบเม่ือรองขอ ท้ังนี้ขอมูลดังกลาว ตองไมเปนการละเมิดสิทธิ
สวนตัวของบุคคลอ่ืน และการทําการรักษาก็อาจตองไดรับความยินยอมจากผูปวย
กอน ดังนั้น จึงเปนการจําเปนท่ีจะตองใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แกผูปวยอยางครบถวน สมบูรณ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูปวยวา จะตกลง
ทําการรักษาพยาบาลตอไปหรือไม หากผูปวยไมยินยอมแพทยยอมไมอาจทําการ
รักษาตอไปอีกได และแพทยก็ไมจําตองรับผิดชอบตอผูปวยตอกรณีการไม
ยินยอมดังกลาว 
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-  ความยินยอมแสดงถึง 
       ๑.  ไมมีความผิดฐานทํารายรางกาย 
       ๒.  แสดงความจํานงท่ีจะเปนการยืนยันความตั้งใจหรือแสดงความสมัครใจ 
 
๒.  ขั้นตอนวิธีการรักษา 
 ๒.๑  ผูทําการรักษาพยาบาลตองเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพทางการแพทยตามกฎหมาย โดย
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ เชน แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันต
แพทยสภา เปนตน หรือเปนผูไดรับการยกเวนตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย 
นั้นๆ เชน ขอยกเวนตามมาตราแหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตน    มีกรณีตัวอยางท่ี
เคยเกิดขึ้นท่ีโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง โดยผู เสียหายเปนโจทกฟองสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วาผูปวยซ่ึงเปนมารดาของโจทก ไปรับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากมี
อาการหายใจไมสะดวก ตอมาโรงพยาบาลดังกลาวไดเตรียมสงผูปวยไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลจังหวัด 
ขณะรอสงตัวขึ้นรถ เจาหนาท่ีของโรงพยาบาลเดินเขามาถอดทอชวยหายใจออกเปนเหตุใหถึงแกความ
ตาย ขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาท่ีดังกลาวเปนพนักงานเปล แตไดรับการอบรมการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินมาทําการถอดทอออกซิเจน แลวผูปวยหยุดหายใจกะทันหัน แมพยาบาลและแพทยจะชวยกันทํา
การฟนคืนชีพ (CPR) แตไมเปนผล ผูปวยจึงเสียชีวิต จะเห็นวาคดีนี้ มีประเด็นสําคัญท่ีการถอดทอชวย
หายใจ วาการถอดทอดังกลาวเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม ถาเปนการประกอบวิชาชีพ 
เจาหนาท่ีดังกลาวเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายหรือไม เม่ือพิจารณาแลว
จึงเห็นไดวาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เพราะการถอดทอชวยหายใจ เปน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม และเจาหนาท่ีไมไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงถือไดวา
เปนการกระทําโดยไมมีสิทธิผิดตอกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม และยอมถือเปนการกระทําโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง มีความผิดกฎหมายอาญา และกฎหมายแพงเรื่องละเมิด คดีนี้จึงตองขอ
ประนีประนอมยอมความกับฝายโจทย เพราะถาสูคดีตอไปตองแพคดีอยางแนนอน ดังนั้นผูทําการ
รักษาพยาบาลตองเปนผูไดรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพ หรือเปนบุคคลตามขอยกเวนในกฎหมายแหง
วิชาชีพเวชกรรมเทานั้น 
 ๒.๒  ปฏิบัติการรักษาพยาบาล ตามขั้นตอน วิธีการแหงการรักษาพยาบาลโรคนั้นๆ ตามหลัก
วิชาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพทุกประการ ยกตัวอยาง หากมีเหตุไมพึงประสงคหรือเหตุสุดวิสัยตอง
สามารถอธิบายได หรือการจายยาของเภสัชกรหลังจากแพทยวินิจฉัยส่ังยาเพ่ือรักษาโรคหรืออาการนั้น  
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนหลักเกณฑ ตัวอยาง เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงหนึ่ง ผูปวยมา
ตรวจรักษาท่ีคลินิกศัลยกรรมกระดูก ซ่ึงแพทยไดส่ังยา จํานวน ๑๔ รายการ เปนยา  ฉีด ๑ รายการ และยา
รับประทาน ๑๓ รายการ โดยญาติผูปวยนําใบส่ังยาท่ีหองจายยาผูปวยนอกไดใหบริการจายยา มีขั้นตอน
การจายยา มีเจาหนาท่ีใหรับคิวรับยา พิมพใบส่ังยา พบวา นาย จ. เภสัชกร เปนผูจายยาใหกับญาติผูปวย 
จากนั้น ผูปวยไดรับการตรวจท่ีคลินิก หู คอ จมูก และแพทยส่ังยา ๔ รายการ เปนชนิดรับประทาน ญาติ
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ไปยื่นรับยาท่ีหองจายยาผูปวยนอก จากนั้นก็กลับบาน ตอมาอีก ๓ วัน จากขอมูลญาติบอกวา ชวงเชาวัน
นั้นผูปวยรูสึกตัว ปลุกตื่นไมพูดคุย งวงนอน ไมไดรับประทานอาหารและยาหลับไปจนกระท่ังบาย ญาติ
ปลุกอีกครั้ง พบวา ผูปวยไมรูสึกตัวไดนําสงโรงพยาบาลตรวจพบวา ผูปวยรูปรางอวน ไมรูสึกตัว ความ
ดันโลหิต ๑๙๑/๑๓๔ มิลลิเมตร-ปรอท ชีพจร ๘๗ ครั้ง/นาที การหายใจ ๑๖ ครั้ง/นาที อุณหภูมิ ๓๖ องศา
เซลเซียส ตรวจวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดพบวา ในเลือดต่ํา ไดใหยา ๕๐% กลูโคสทางเสนเลือด 
และตรวจระดับน้ําตาลซํ้าไดเทากับ ๓๒๔ mg% แตผูปวยไมรูสึกตัว แพทยจึงใสทอชวยหายใจและรับไว
ในหอผูปวยหนักอายุรกรรม ญาตินํายาตามรายการใบส่ังยามีรายการท้ังส้ิน ๑๗ ชนิด และมีซองยาของ
นาง ก.ช่ือยา Griben clamide (ยาเบาหวาน) อีก ๑ รายการ จากขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันท่ีเภสัชกรจายยา 
ไมไดตรวจดูยาทุกซอง เพราะเห็นวา ผูปวยเคยมารับยาเกี่ยวกับกระดูกอยูเปนประจําอยูแลว จึงตรวจดูแต
ยาท่ีแพทยส่ังเฉพาะตัวใหม และท่ีสําคัญ ประมาณ ๓-๔ ชนิด แตยาเบาหวานติดไปดวยอยางไรไมทราบ
ได ซ่ึงเห็นไดวา เภสัชกรคนนี้ไมทําตามขั้นตอนท่ีโรงพยาบาลกําหนด ท่ีตองตรวจดูยาทุกซองกอนให
ผูปวยหรือญาติ ทําใหมียาเกินไป ๑ ซอง เม่ือผูปวยรับประทานเขาไปจึงมีอาการผิดปกติดังกลาว 
 ๒.๓  เม่ือเกิดเหตุไมพึงประสงค ไดแกไขไดทันที แมวาทายท่ีสุดแลวจะไมสามารถชวยเหลือ
หรือระงับเหตุแทรกซอนท่ีเกิดสําเร็จไดก็ตาม ถือวาไดปฏิบัติหนาท่ีอยางดีท่ีสุดแลว ไมเปนประมาท
เลินเลอ 
 
๓.   การดูแลผูปวยหลังการรักษา 
 ควรมีการดูแลผูปวยจนกวาจะอยูในภาวะปลอดภัย ตามมาตรฐานการดูแลรักษาโรคนั้นๆ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแตละวิชาชีพ เชน การทํากายภาพบําบัด โดยนักกายภาพบําบัด เคยมีตัวอยางคดีนาย 
ย. ยื่นฟองกระทรวงสาธารณสุข เปนจําเลยขอหาละเมิดเรียกคาเสียหาย ๑,๐๑๘๗,๐๐๐ บาท กรณีโจทก
ประสบอุบัติเหตุแลวเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัด แพทยและพยาบาลกระทําการโดย

ประมาทเลินเลอถอดทอออกซิเจนท่ีคอออกโดยไมตรวจสอบวา 
โจทกหายใจเองไดหรือไม อยางไรทําใหโจทกหายใจไมออก สมอง
ขาดออกซิเจน ไมไดสติหายใจเองไมได ตองใชเครื่องชวยหายใจอีก 
แตสมองโจทกเสียหายใชการไมไดอยางถาวร คดีหมายเลขดําท่ี ส 
๑๕๔๑/๒๕๔๙ ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคําพิพากษาสรุปวา พยาน

โจทก คือ ญาติผูปวยท่ีอยูใกลเคียงกับเตียงของโจทก  ซ่ึงไมมีเหตุโกรธเคืองฝายจําเลยมากอนยืนยันวา
แพทยไมไดเฝาดูอาการของโจทกในขณะท่ีมีการถอดทอและยืนยันวากอนมีการถอดทอท่ีคอโจทก โจทก
มีอาการดีขึ้น โจทกสามารถขยับตัวได รูสึกตัว รับประทานอาหารทางปากได พูดไดเปนคําส้ันๆ 
สอดคลองกับบันทึกพยาบาล แตหลังจากถอดทอท่ีคอของโจทกออก โจทกมีสภาวะขาดอากาศ หยุด
หายใจ และมีการชวยเหลือจนโจทกฟนคืนชีพ จนถึงวันท่ีออกจากโรงพยาบาล ไมปรากฏในบันทึก
พยาบาลวา โจทกมีอาการดีเทากับกอนท่ีโจทกจะหยุดหายใจ แมในวันท่ี ๒ และ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ 
อาการของโจทกมีคากลาสโกว โคมา สเกล เทากับ ๘ สวน ๑๐ และ ๙ สวน ๑๐ แตไมปรากฏในบันทึก
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พยาบาลวา โจทกสามารถรับประทานอาหารทางปาก พูดไดเปนคํา ดังนั้นการท่ีโจทกมีอาการเหมือน
ปจจุบัน สวนหนึ่งมาจากการท่ีโจทกประสบอุบัติเหตุทําใหไดรับความกระทบกระเทือนทางสมอง แต
สวนหนึ่งก็เปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ีโจทกขาดอากาศหายใจ หัวใจหยุดเตนในวันท่ีมีการถอดทอท่ีคอ 
โดยพยาบาลท่ีถอดทอท่ีคอของโจทกมีหนาท่ีในการดูแลโจทกตามคําส่ังแพทย แตกลับปลอยโจทกไว
โดยลําพังไมดูแล เปนการกระทําโดยประมาท ขาดความระมัดระวังตามภาวะท่ีบุคคลเชนนั้นจักตองมี
ตามวิสัยและพฤติการณ ท้ังเม่ือโจทกมีอาการทาทางของคนขาดอากาศหายใจ พยาบาลท่ีมาเห็นอาการก็
ไมดูแลรักษาอาการโจทกในทันที แตกลับไปตามคนอ่ืนพรอมอุปกรณฉุกเฉินมาชวยแทน โดยอางวาตอง
ไปชวยผูปวยวิกฤตรายอ่ืนกอน แตพยาบาลอีกคนหนึ่งไดวิ่งเขามาชวยเหลือโดยการปมหัวใจกอนทันที 
แมจะชวยใหโจทกฟนคืนชีพ แตโจทกมีอาการไมดีเทากับตอนท่ีโจทกจะหยุดหายใจ เม่ือเจาหนาท่ีใน
หนวยงานของจําเลยกระทําโดยประมาทเปนสวนหนึ่งใหโจทกขาดอากาศหายใจ จนทําใหมีสภาพ
รางกายเหมือนปจจุบัน จําเลยในฐานะตนสังกัดมีหนาท่ีกํากับดูแลแพทย และพยาบาลในโรงพยาบาลจึง
ตองรวมรับผิดในการทําละเมิด พิพากษาใหกระทรวงสาธารณสุข จําเลย ชําระเงินแกโจทกจํานวน 
๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟอง (๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙) จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก ใหกับจําเลย ชําระคาฤชาธรรมเนียมและคา
ทนายความแทนโจทกโดยกําหนดคาทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาท  ศาลอุทธรณพิพากษายืน  ขณะนี้อยู
ระหวางฎีกา   
               คดีนี้แพทยผูทําการผาตัดสมองไดทําการรักษาจนพนขีดอันตรายและมีอาการดีขึ้นแลว แตในวัน
ถอดทอชวยหายใจท่ีคอ  แพทยถอดแลวไมไดอยูดูเพราะตองไปผาตัด  แตส่ังใหพยาบาลดู  พยาบาลคน
แรกดูไดนิดหนึ่งก็แจงใหแมผูปวยดูตอโดยบอกวา ตนเองจะไปลางเครื่องมือกอน  ปรากฏวา  ผูปวย
หายใจติดขัด  แมผูปวยรีบไปตามพยาบาลอีกคนหนึ่งมาดู  พยาบาลดังกลาวมาดูแลวบอกวา  เดี๋ยวก็ดีเอง 
แตปรากฏวาผูปวยหยุดหายใจ  พยาบาลแทนท่ีจะชวยผูปวยกอนกลับวิ่งไปตามพยาบาลอ่ืนท่ีกําลัง
ชวยเหลือผูปวยหนักอีกคนท่ีเตียงหางออกไปมาชวย  ซ่ึงเม่ือพยาบาลดังกลาวมาถึงแพทยเวรก็มาพอดีจึง
ชวยกันทําการฟนคืนชีพ (CPR)  จนผูปวยกลับมาหายใจไดอีกแตอาการแยลงไมเหมือนเดิมกอนหยุด
หายใจ ศาลจึงเห็นวา  แพทยพยาบาลประมาทเลินเลอ  โดยหลักแลวแพทยควรอยูดูผูปวยจนกวาจะแนใจ
วาผูปวยหายใจเองได  สวนพยาบาลคนแรกก็ควรอยูดูเชนกัน  สวนพยาบาลคนท่ีสองแทนท่ีจะรีบชวยเม่ือ
ผูปวยหยุดหายใจกลับใชวิธีวิ่งไปตามเพ่ือนพยาบาลมาชวยซ่ึงนาจะไมถูกตองเพราะไมทันการณ  จะเห็น
ไดวาแพทย  พยาบาลไมปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดทอหายใจและการชวยเหลือแบบฉุกเฉิน 
 ดังนั้น  การปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ดังกลาวขางตนใหดีจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งใน
การประกอบวิชาชีพทางการแพทยและจะเปนเกราะปองกัน คุมครองใหสามารถอยูรอดปลอดภัยไดอยาง
แนนอน 
 
 
 



 ๓๘ 

บทที่ ๔ 
แนวทางปฏิบัติเมื่อมีขอขัดแยงเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย 

 
 เม่ือเกิดเหตุอันไมพึงประสงคในระหวางการรักษาพยาบาล ทําใหผูปวยเสียชีวิต หรือรักษาไมได
ตองพิการ ญาติของผูปวยจะเริ่มมีอาการไมพอใจ หากเจาหนาท่ีหรือแพทยอธิบายเหตุแหงการเสียชีวิต 
หรือพิการไมชัดเจน หรือไมสามารถอธิบายได ความขัดแยงจะเริ่มตนขึ้น การบริหารจัดการความขัดแยง
จึงเปนเรื่องจําเปนประกอบกับในการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลของแพทยในแตละวันมีผูปวยท่ีตองดูแล
ท้ังผูปวยนอก และผูปวยในเปนจํานวนมาก จึงมีความเส่ียงอยางมากท่ีจะเกิดปญหาขึ้นไดเสมอ ดังนั้นจึง
ควรมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหสามารถรับมือกบัสถานการณตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
 
การแกไขขอขัดแยง 
 ปจจุบันมีกระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาความขัดแยงหรือขอพิพาทหลายรูปแบบ เชน 

๑. การหลีกหนีปญหา (Avoidance หรือ Flight) 
 เปนกระบวนการแกไขปญหาของสังคมทางตะวันออก คือ เม่ือใดเกิดความขัดแยงขึ้นก็ไม 

อยากมีเรื่อง ไมตอลอตอเถียง คิดวา “เปนความกัน กินขี้ดีกวา” ไมหยิบยกเรื่องปญหามาพูด หวังวาใน
ท่ีสุด เวลาจะเปนเครื่องชวยทําใหลืมๆ ไป เปนลักษณะของสังคมไมชอบเผชิญหนา (Non confrontation)  

๒. การใชคนกลางในการเจรจาไกลเกล่ีย (Mediation)  
เปนกระบวนการไกลเกล่ียท่ีอาจคอนไปในทาง “เกล้ียกลอม” และอาจมีสวนอาศัยบารมีใน 

การตัดสินใจจากคนกลาง โดยความนาเช่ือถือของคนกลาง แนวคิดในการเจรจาไกลเกล่ียคนกลางท่ีมี
หลักเกณฑ กติกา และกระบวนการท่ีนําเสนอ คนกลางเปนผูกํากับกระบวนการตัดสินจะออกเปน ชนะ-
ชนะ (Win-Win) โดยใชกระบวนการสรางฉันทามติ (Consensus Building) ซ่ึงหลักการของการหาขอยุติ
จะใชมาตรฐานหรือกระบวนการท่ีชอบธรรม (Legitimacy) ท่ีทุกฝายยอมรับ โดยไมใชอํานาจบีบบังคับ 
หรือใชการเกล้ียกลอม (Lobby) การเจรจาในรูปแบบนี้ เรียกวา การเจรจาไกลเกล่ียความขัดแยงโดยสันติวิธี 

๓. การเจรจาไกลเกล่ียกันเอง (Negotiation)  
เปนกรณีท่ีคูกรณีหันมาคุยกันเอง โดยมาคุยกันแบบสุนทรียสนทนา หรือสารเสวนาหรือท่ี 

เรียกวา Dialogue อาศัยการเจรจาแบบยึดผลประโยชน คือ ยึดความสนใจหรือความตองการของแตละ
กลุม และพยายามทําความเขาใจในความสนใจหรือความตองการของฝายอ่ืนและฝายตน 

๔. การใชอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  
เปนกระบวนการใชคนกลางมาตัดสินขอพิพาท แตกระบวนการจะตางจากศาล คือ สามารถหา

ขอมูลอ่ืนมาพิจารณาเสริมได ตั้งอนุญาโตตุลาการก็มาจากการเลือกของแตละฝาย การตัดสินเปนแพชนะ
ตามกฎหมายแลว คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการเปนท่ีสุด เวนแต จะมีการฉอฉลหรือไมถูกตองหรือขัด



 ๓๙ 

ตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับคํา
ตัดสินก็อาจฟองรองตอศาลไดภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

๕. การฟองรอง (Litigation)  
เปนกระบวนการท่ีหาคนกลางมาตัดสินขอพิพาท โดยหลักคือศาล ผลการตัดสินจะเปน แพ-ชนะ 

ซ่ึงผูชนะจะดีใจ ช่ืนชมกระบวนการยุติธรรม แตผูแพจะไมพอใจและกลาวหากระบวนการยุติธรรม 
คูกรณีไมมีโอกาสจะเขาใจและคืนดีตอกันอีก 

๖. การใชกระบวนการทางนิติบัญญัติมาแกไข (Legislation) 
  เปนการแกไขขอพิพาทท่ีเกิดจากปญหาขอกฎหมายท่ีอาจจะลาสมัย หรือยังไมมีกฎหมายกําหนด
ในเรื่องนั้นๆ โดยการออกกฎหมายใหม หรือ แกไขกฎหมายเดิม 

๗. การใชการชุมนุมประทวงโดยสันติ (Civil Disobedience) 
เปนกระบวนการตอสูอยางสันติ เพ่ือใหไดส่ิงท่ีตองการ โดยการชุมนุมดวยความสงบ ปราศจาก

อาวุธ ซ่ึงถือวาเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
๘. การใชความรุนแรง (Violence หรือ Fright)  
เปนกระบวนการท่ีคนหลายกลุมใชในการแกไขปญญาความขัดแยงโดยมีความเช่ือวา เปนวิธี

เดียวท่ีจะยุติความขัดแยง คือการใชกําลังอาวุธตางๆ ทําใหเกิดความรุนแรง การตอสูจะไดผลเปนการแพ
ชนะกัน และผลสุดทายก็ไมสามารถคืนดีกันได มีแตความสูญเสียท้ังสองฝาย 
 
การแกไขขอขัดแยงจากการใหบริการทางการแพทย 
 โดยท่ีการรักษาพยาบาลเปนการชวยเหลือบุคคลทางรางกาย จิตใจ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมนุษย
พึงมีตอกันในการพ่ึงพา เกื้อกูลกัน ดังนั้น ในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย จึงมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพกํากับไว เพ่ือมิใหผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานในลักษณะของการจาง หรือการ
ซ้ือขายบริการอยางจริงจัง ความผูกพัน หรือความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทยจึงมีมากกวาการใหบริการปกติ หากการดูแลรักษาเปนไปอยางถูกตอง มีน้ําใจ มีเมตตา
กรุณาตอกัน ความซาบซ้ึงใจ ความรูสึกเปนบุญคุณ ความรูสึกดีๆ ก็จะมีตอกันท้ังสองฝาย ดังนั้น ความ
ขัดแยงทางการรักษาพยาบาล จึงควรไดรับการแกไขโดยวิธีท่ีนุมนวล ไมปะทะกัน มุงสูการรักษา
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน บนผลประโยชนท่ีท้ังสองฝายตางพึงพอใจ เม่ือพิจารณาแนวทางแกไขความ
ขัดแยงท้ัง ๘ ประการดังกลาว จึงเห็นไดวา วิธีการท่ีจะระงับความขัดแยงในการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม
มี ๒ วิธี คือ 

๑. การเจรจาไกลเกล่ียกันเอง (Negotiation) 
๒. การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง (Mediation) 

 
 
 



 ๔๐ 

๑. การเจรจาไกลเกล่ียกันเอง 
 การแกไขปญหาตามแนวทางนี้ นาจะใชในกรณีท่ีฝายโรงพยาบาลหรือแพทยมีความผิดพลาด
บกพรองในกระบวนการรักษาพยาบาล เปนเหตุใหผูปวยไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือพิการ หรือ
ผิดปกติไป เนื่องจากกรณีเชนนี้หากสูคดีในช้ันศาลมีแนวโนมวา จะแพคดี และศาลอาจใหชดใช
คาเสียหายจํานวนมาก วิธีการท่ีจะทําไดคือ การตั้งตัวแทนหรือมอบหมายใหผูท่ีมีความสามารถในการ
เจรจาตอรองไปพบปะพูดคุยกับฝายผูปวยหรือญาติ เพ่ือคล่ีคลายขอขัดแยง พรอมเสนอการชวยเหลือ
เยียวยา ซ่ึงอาจเปนตัวเงินหรือทรพัยสิน หรือการใหการชวยเหลือดูแลผูปวยอยางอ่ืน หากยังไมสามารถ
ตกลงกันได ก็ตองเขาสูระบบการไกลเกล่ียคนกลาง 
 
๒. การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง 
 เปนการท่ีคูกรณีพยายามจะแกปญหาความแตกตางกันโดยความชวยเหลือของบุคคลหรือ กลุม
บุคคลท่ีสามท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยพยายามทําหนาท่ีคนกลาง คือ การชวยใหคูกรณีหรือคูเจรจา
หาทางออกรวมกัน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท้ังสองฝายหรือหลายฝาย อันจะนําไปสูทางออกของความขัดแยง
ระหวางกัน โดยพยายามไมใหกระบวนการเปล่ียนไปในทางท่ีจะเอาชนะกันจนเกิดวาฝายหนึ่งแพฝาย
หนึ่งชนะ ประโยชนของการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง ดังเชน 

- กอเกิดความพึงพอใจรวมกัน 
- ชวยใหมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
- ชวยใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
สําหรับความจําเปนท่ีจะตองใชการเจรจาไกลเกล่ียในขอขัดแยงจากการรักษาพยาบาล  

เนื่องจาก ผลจากการรักษาพยาบาลท่ีเกิดจากเหตุอันไมพึงประสงคมักกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต 
รางกาย หรือจิตใจของผูปวย และเปนเหตุท่ีเกิดโดยไมเจตนา อาจประมาทเลินเลอหรือไมก็ได แตเหตุผล
สําคัญท่ีทุกฝายตองการคือ การชวยเหลือเยียวยาผูปวยหรือญาติกรณีเสียชีวิต การเอาชนะคะคานกันจึง
ไมใชทางออกและไมตรงตามวัตถุประสงคของคูกรณีท้ังสองฝาย การพิสูจนผิดถูกแมจะสามารถทําได 
แตก็ไมไดเกิดผลดีแกทุกฝาย รวมท้ังตอสังคมโดยรวมดวย แพทย พยาบาล โรงพยาบาล ผูปวย ประชาชน 
ยังคงตองอยูดวยกันในสังคม ตองพ่ึงพาอาศัยกันและกันอยู การคล่ีคลายปญหาขอขัดแยงโดยใหผลท่ีสุด 
ความสัมพันธของทุกฝายยังคงมีอยู ยังคงดีอยูเชนเดิม นับเปนส่ิงท่ีถูกตอง เหมาะสม และสมควรกระทํา
ท่ีสุด การเจรจาไกลเกล่ียโดยคนกลางจึงเปนหนทางท่ีดีท่ีสุด โดยสรุป การเจรจาไกลเกล่ียจะเกิด
ประโยชนหลายอยางคือ 

๑. เกิดการตัดสินใจท่ีดีกวา มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนกวา เพราะคูเจรจามีอํานาจ 
ตัดสินใจในผลของการเจรจา 

๒. มีการผสมผสานความตองการ เกิดความสมดุลในผลประโยชน กอใหเกิดการ 
ยอมรับ 
 



 ๔๑ 

๓. ลดความรูสึกท่ีมีการแบงฝายแบงขั้ว ชวยใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธ 
ท่ีดี ลดชองวางการส่ือสาร 

๔. ชวยใหเกิดการสนับสนุนในการตัดสินใจในขั้นสุดทายมากขึ้น เพราะคูเจรจามี 
สวนรวมในกระบวนการมาตลอด 

๕. มีความเปนสวนตัว และรักษาความลับไดดีกวาในกรณีเจรจาความขัดแยง 
ระหวางบุคคล 

๖. แกไขปญหาขอพิพาทไดเร็วกวา 
๗. มีโอกาสมากกวาท่ีจะหาทางเลือกเพ่ือใหเกิดทางออกท่ีสรางสรรคและเปนไปได 
๘. ประหยัดเวลาของการบริหารจัดการ 
๙. ส้ินเปลืองนอยกวาการฟองรอง หรือการใชอนุญาโตตุลาการ 
๑๐. ปราศจากผลกระทบตอกระบวนการแกไขปญหาขอพิพาท 

 
การแกไขขอขัดแยงเรื่องการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานของรัฐ มีภารกิจในการดูแลสุขภาพ อนามัย ของประชาชน 
และมีหนวยบริการในสังกัดกวาหนึ่งหม่ืนแหง มีการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยวันหนึ่งๆ นับพันๆ 
หม่ืนๆ รายท่ัวประเทศ จึงมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดความผิดพลาดบกพรอง ท้ังท่ีเกิดจากบุคลากร หรือ
อุปกรณ เครื่องมือ หรือ เกิดจากระบบบริการ รวมท้ังการเกิดเหตุสุดวิสัยและเหตุไมพึงประสงคจากการ
ดูแลรักษา ในแตละวันจึงมีความขัดแยงเกิดขึ้นหลายแหง แตไดมีการดําเนินการเจรจาไกลเกล่ียจน
สามารถตกลงกันไดดวยความเขาอกเขาใจกัน รักษาความสัมพันธท่ีดีตอกันไดเปนจํานวนมาก เหลือหลุด
มาจนถึงช้ันสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกรม หรือ กระทรวงสาธารณสุขก็เพียงสวนนอย ท้ังนี้
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งศูนยสันติวิธีสาธารณสุข เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการประสาน
การเสริมสรางความรูดานสันติวิธีแกเจาหนาท่ีในสถานบริการ เพ่ือชวยเหลือคล่ีคลายขอขัดแยงอัน
เนื่องจากการรักษาพยาบาลในช้ันตนท่ีสถานบริการ ขณะนี้ไดมีการสรางเครือขายนักสันติวิธีสาธารณสุข
ขึ้น ซ่ึงมีเครือขายทุกภาคของประเทศ และกําลังจะประสานการชวยเหลือแกสถานบริการท่ีมีปญหา และ
ไมสามารถแกไขได เพ่ือไมใหปญหาขอขัดแยงลุกลามจนกลายเปนเรื่องใหญ ในสถานบริการปจจุบันมี
กระบวนการในการปองกันแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว โดยมีการบริหารความเส่ียงดานการ
รักษาพยาบาล เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะหการรักษาพยาบาลท่ีมีปญหาวา เกิดจากเหตุใด และกําหนด
แนวทางปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก มีศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท หรือศูนยรับเรื่องรองเรียน เพ่ือแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้น นอกจากนี้สถานบริการบางแหงมีเครื่องมือในการดักจับความขัดแยง ตั้งแตกอนเกิดปญหา เพ่ือ
แกไขตั้งแตแรกไมใหขยายออกไปเปนความขัดแยง รวมท้ังมีการตั้งงบประมาณหรือเตรียมเงินของสถาน
บริการบางสวน (ไมใชงบประมาณแผนดิน หรือเงินบํารุง) เพ่ือใชในการชวยเหลือเยียวยาความเสียหาย



 ๔๒ 

ของผูปวยจากการใหบริการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากการชวยเหลือดําเนินการขอเงินชวยเหลือ
เบ้ืองตน ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
ขั้นตอนในการไกลเกล่ีย 
 จากการศึกษาการฟองคดีของผูปวยหรือญาติ พบวา สวนใหญมีการเจรจาไกลเกล่ียกันท่ีสถาน
บริการหรือโรงพยาบาลมาแลว แตไมสามารถตกลงกันได และเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง ทําใหผูปวย
หรือญาตินําเรื่องไปแจงความดําเนินคดีท่ีสถานีตํารวจ และยื่นฟองเปนคดีแพง (คดีผูบริโภค) ท่ีศาล ทําให
กระบวนการแกไขขอขดัแยงไมเปนไปตามแนวทางท่ีวางไว สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งมาจากความพยายาม
ในการเจรจาไกลเกล่ีย ท้ังท่ีนาจะเห็นไดวา ไมสามารถทําได ซ่ึงควรสงตอไปใหศูนยไกลเกล่ียของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนผูดําเนินการตอมากกวา ผลจากการเจรจาซ่ึงอาจถึงขั้นแตกหัก ทาทาย
กัน จะมีผลทําใหการเจรจาไกลเกล่ียในช้ันตอไปยากขึ้น ดังนั้น สถานพยาบาลจึงไมควรเจรจานานเกินไป 
เม่ือเห็นวาแนวโนมเปนไปในทางไมดี ก็ควรเสนอนําเรื่องสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานเหนือขึ้นไปพิจารณาใหความชวยเหลือ เยียวยาผูปวยตอไปตามขั้นตอนท่ี
วางไว (ดูแผนผังขั้นตอนกอนฟองคด)ี 
 
แนวทางปฏิบัติของแพทย 

๑. กอนการรักษาพยาบาลควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับโรค และแนวทางการรักษาใหแก 
ผูปวยและญาติทราบ โดยใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจวา จะยินยอมดําเนินการตาม
แนวทางท่ีแพทยช้ีแจงหรือไม อยางไร เม่ือสามารถทําความเขาใจกันไดแลว ควรใหมีการบันทึกแสดง
ความยินยอมในการรักษา พรอมแนวทางการรักษาท่ีแพทยวางไว และแนวทางท่ีผูปวยและญาติตกลง
เห็นชอบดวย โดยใหมีพยานท้ังฝายแพทยและผูปวยลงนามเปนพยานดวย (คลายๆ การทําสัญญา) การ
บันทึกอาจทําตางหากหรือเขียนเปนรายงานไวในเวชระเบียน การดําเนินการดังกลาวจะเปนสวนสําคัญใน
การพิสูจนการปฏิบัติของแพทยวา ถูกตองตามขั้นตอนและไดรับความยินยอมแลว เม่ือมีการฟองคดี
เกิดขึ้นและเปนประโยชนตอแพทยอยางยิ่ง 

๒. การรักษาพยาบาล โดยหลักจะตองดําเนินตามขั้นตอน วิธีการ ตามหลักวิชาการ หากมี 
ขอสงสัย หรือไมแนใจ ใหขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญหรือแพทยพ่ีเล้ียงกอน และควรบันทึกไวในเวช
ระเบียนดวย 

๓. การเขียนเวชระเบียน ควรพยายามเขียนรายละเอียดใหมากท่ีสุด เคยมีแพทยบางคน  
เขียนถึงความเปนไปไดของโรคตางๆ ท่ีมีอาการคลายๆ กัน กับอาการผูปวยท่ีกําลังตรวจรักษาอยู แลว
เขียนดวยวา นาจะเปนโรคนี้ เพราะอะไร แลวจึงส่ังการรักษา ซ่ึงเปนการแสดงถึงการใชดุลยพินิจอยางมี
เหตุผล สวนการแกไขเพ่ิมเติมเวชระเบียน เปนเรื่องท่ีสามารถทําได เพราะเวชระเบียนเปนของ
โรงพยาบาล แพทยผูแกไขเพ่ิมเติมก็เปนคนเดียวกัน อยางไรก็ตามมีขอท่ีตองตระหนักและพิจารณาดังนี ้
 



 ๔๓ 

การแกไขเพ่ิมเติมในเวชระเบียน 
  เวชระเบียนเปนเอกสารราชการ การแกไขเพ่ิมเติมอาจถือไดวาเปนการปลอมเอกสาร เจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของจึงไมควรแกไขเวชระเบียน 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนหรือมีเหตุอันสมควร ทําใหการเขียนขอความ
ในเวชระเบียนไมถูกตองครบถวน เนื่องจากเหตุใดๆ เชน การ  เรงรีบ หลงลืม 
เปนตน เจาหนาท่ี ผูเขียนเวชระเบียนก็อาจแกไข เพ่ิมเติมขอความในเวชระเบียน
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี ้ 
  ๑. ไมควรขีดฆาหรือเพ่ิมเติมขอความใดๆในเวชระเบียนเดิม  
  ๒. การแกไขใดๆ ใหเขียนในเอกสารเวชระเบียนแผนใหม เฉพาะท่ีใชสําหรับการแกไข 
เพ่ิมเติม โดยควรมีพยานซ่ึงเปนผูรวมปฏิบัติงานในการรักษาพยาบาล อยางนอย 1 คน และควรให
ผูบังคับบัญชา (ซ่ึงเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนางานท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูปวยราย
นั้น) อยางนอย 1 คน ลงลายมือช่ือรับรองการแกไขเวชระเบียนดวย 
  ๓. การแกไขเพ่ิมเติมเวชระเบียนควรกระทําในทันทีท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรรูวาจะตอง
แกไขเพ่ิมเติมเวชระเบียน 
  ๔. การแกไขเวชระเบียนทุกครั้งตองบันทึกเหตุผลประกอบการแกไขดวย 
  ๕. ไมควรแกไขเพ่ิมเติมเวชระเบียนในรายท่ีเกิดขอพิพาทแลว 
  ๖. กรณีแกไขเพ่ิมเติมบันทึกการพยาบาล ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการแกไขเพ่ิมเติม
เวชระเบียน 

เม่ือเกิดเหตุไมคาดหมายหรือ เหตุไมพึงประสงคเกิดขึ้น แพทยควรแสดงความเสียใจ และอธิบาย
ถึงสาเหตุท่ีทําใหผูปวยตองประสบเหตุใหชัดเจนตามหลักวิชาการ แตไมควรอางอิงสถิติของการเกิดเหตุ
ดังกลาว เชน อาการเชนนี้จะเกิดขึ้นเพียง ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนเทานั้น เปนตน เพราะจะทําใหญาติผูปวย
ไมพอใจมากขึ้น ท้ังนี้ สถานบริการหรือโรงพยาบาลควรมีทีมเจาหนาท่ีท่ีจะเขามา ดูแล ปลอบโยน แสดง
ความเสียใจ และยินดีชวยเหลือดูแล ตามกําลังของโรงพยาบาลในทันทีท่ีมีเหตุ รวมท้ัง การติดตามดูแล
หลังจากนั้น เชน กรณีเสียชีวิต ก็ควรชวยเหลือดูแลศพ อาจจัดรถไปสงใหท่ีวัดหรือบานหรือประสานงาน
กับหนวยอ่ืนเพ่ือดําเนินการ เพ่ือแสดงความจริงใจและเสียใจในเหตุนี้เกิดขึ้น ในกรณีท่ีผูปวยหรือญาติ
โกรธแพทยมากก็ใหพิจารณาวา การใหแพทยมาพบญาติผูปวย จะเปนผลดีหรือไม เพราะบางครั้งอาจเกิด
อันตรายกับแพทยได อยางไรก็ตามการแสดงความเสียใจมีหลายวิธี ไมจําเปนตองพบกันแลวพูดก็ได เชน 
สงพวงหรีดไปเคารพศพ รวมทําบุญในงานศพ โดยไมตองไปเอง เปนตน 
 การดําเนินคดีทางการแพทยของผูเสียหาย 
               ๑. ผูเสียหายแจงความตอพนักงานสอบสวน 

๒. ผูเสียหายเรียกรองไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
๓. ผูเสียหายฟองคดี (โดยแบงเปนฟองคดีอาญาและคดีแพง) 



 ๔๔ 

 
 
สิทธิของผูเสียหายในคดีแพงและคดีอาญา 

๑. กรณีผูเสียหายแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  
๒. กรณีผูเสียหายฟองคดีอาญาตอศาลเอง 
๓. กรณีผูเสียหายฟองคดีแพงเพ่ือเรียกคาเสียหายตอศาล 

 
1. กรณีผูเสียหายแจงความรองทุกข 
 

 



 ๔๕ 

ในกรณีท่ีทานถูกผูปวยหรือญาติผูปวยแจงความดําเนินคดีทางอาญานั้นจะมีขั้นตอนท่ีทานตอง
ปฏิบัติและขั้นตอนทางกฎหมายดังตอไปนี้  คือ 
        ๑) พนักงานสอบสวนจะมีหมายเรียกมายังทาน เพ่ือใหทานไปใหการตอพนักงานสอบสวน  ซ่ึง
หมายเรียกนั้นจะทําเปนหนังสือโดยจะกําหนดวัน เวลาและสถานีตํารวจท่ีทานจะตองไปใหการไวใน
หมายเรียกนั้น 
        ๒) เม่ือทานไดรับหมายเรียกแลว ทานจะตองแจงมายังกระทรวงสาธารณสุขโดยดวน  เพ่ือ
กระทรวงสาธารณสุขจะไดจัดสงทนายความเขาไปใหความชวยเหลือ  แนะนําและรวมเดินทางไปกับทาน
ในวันท่ีทานเขาพบพนักงานสอบสวน 
         ๓) ในวันท่ีทานเขาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนั้น ทานจะตองเตรียม หนังสือรับรอง
ตําแหนงขาราชการของนายประกันหรือหลักทรัพย เชน เงินสด บัญชีธนาคารหรือโฉนดท่ีดินไปดวย เพ่ือ
ใชประกันตัวในช้ันพนักงานสอบสวน 
          ๔) เม่ือทานและทนายความท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดใหไดเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
ตามวันและเวลา สถานท่ีท่ีกําหนดตามหมายเรียกแลว ในการเขาใหปากคําตอพนักงานสอบสวนนั้น  ทาน
มีสิทธิหลายประการ โดยพนักงานสอบสวนจะตองแจงสิทธิตางๆนั้นใหทานทราบกอนดวย เชน มีสิทธิ
ใหทนายความหรือบุคคลท่ีทานไววางใจเขารับฟงการสอบปากคําทานได มีสิทธิท่ีจะไดรับการสอบสวน
ดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองแจงใหทานทราบกอนดวยวา ทานมีสิทธิ
ท่ีจะใหการหรือไมก็ได  ถาใหการ ถอยคําท่ีทานใหการนั้น อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 
              ในการสอบปากคํา เบ้ืองตนพนักงานสอบสวน จะถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทานกอน เชน ถาม
ช่ือ นามสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ท่ีอยู ท่ีเกิดและแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทํา
ท่ีกลาวหาวาทานกระทําผิด จากนั้นก็จะแจงขอหาใหทานทราบซ่ึงในระหวางการสอบปากคําทาน 
ทนายความท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดสงไปนั้น จะเขารวมรับฟงการสอบปากคํากับทานดวยทุกครั้ง ท้ังนี้ 
ทานควรจะใหการแกพนักงานสอบสวน โดยไมใชสิทธิปฏิเสธเพ่ือใหการในช้ันศาล เพราะหากไมใหการ 
พนักงานสอบสวนจะส่ังฟองคดีสถานเดียว ซ่ึงจะเปนผมเสียตอทานเอง แตถาใหการตามความเปนจริง 
พนักงานสอบสวนอาจมีคําส่ังไมฟองคดีก็ได 
         ๕) เม่ือพนักงานสอบสวนทําการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนเสร็จแลว พนักงาน
สอบสวนก็จะทําความเห็นวา ควรส่ังฟอง หรือควรส่ังไมฟอง แลวจะสงเรื่องไป 
ยังพนักงานอัยการตอไป 
          ๖) เม่ือพนักงานอัยการรับเรือ่งและพิจารณาพยานหลักฐานแลว จะมีคําส่ัง 2 ประการ  คือ 
                    (๑) กรณีพนักงานอัยการส่ังไมฟอง  
                    (๒) กรณีพนักงานอัยการส่ังฟอง 
                    (๑)  กรณีพนักงานอัยการส่ังไมฟอง   
                      ถาคําส่ังนั้นเปนคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีแลว ก็จะมีการแจงคําส่ังดังกลาวมาใหทาน
ทราบและในกรณีดังกลาวกฎหมายหามมิใหมีการสอบสวนตัวทานในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะได



 ๔๖ 

พยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ซ่ึงนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได ดังนั้นเม่ือกฎหมายหามมิ
ใหมีการสอบสวน พนักงานอัยการก็จะไมมีอํานาจฟองคดีนั้นไดอีก 
                     (๒)  กรณีพนักงานอัยการส่ังฟอง     
                    ถาพนักงานอัยการส่ังฟองคด ีพนักงานอัยการก็จะนําตัวทานพรอมคําฟองไปยังศาลเพ่ือ
ยื่นฟองโดยในวันท่ียื่นคําฟองนั้น ทานจะตองเตรียมหนังสือรับรองตําแหนงขาราชการของนายประกัน
หรือหลักทรัพย เชน เงินสด บัญชีธนาคารหรือโฉนดท่ีดินไปดวย เพ่ือใชประกันตัวในช้ันศาล หลังจาก
นั้นเจาหนาท่ีศาลจะแจงวันนัดพรอม ใหทานทราบ เพ่ือใหทานมาศาลในวันและเวลาดังกลาว 
        ๗) ในวันนัดพรอม ทานจะตองไปศาลพรอมทนายความ และเม่ืออยูในหองพิจารณาแลว  ศาลจะอาน
คําฟองและอธิบายคําฟองใหฟง และจะถามทานวาไดกระทําผิดจริงตามฟองหรือไม จะใหการตอสูอยางไร  
แลวจะกําหนดวันนัดสืบพยานโจทก จําเลย ตอไป 
        ๘) ในวันนัดพิจารณา ไมวาจะเปนวันนัดสืบพยานฝายโจทกหรือวันนัดสืบพยานฝายจําเลย  ทาน
ในฐานะจําเลยตองมาศาลทุกนัด โดยศาลจะสืบพยานฝายโจทกกอน แลวจึงสืบพยานฝายจําเลย  ซ่ึงในวัน
สืบพยานฝายจําเลย ทานจะตองขึ้นเบิกความในฐานะพยานดวย เม่ือสืบพยานฝายโจทกและฝายจําเลย
เสร็จแลว ศาลจะนัดวันฟงคําพิพากษาตอไป 
       ๙) ในวันนัดฟงคําพิพากษา ทานในฐานะจําเลยจะตองมาฟงคําพิพากษาดวย 
                  อนึ่งในทุกขั้นตอนท่ีทานถูกดําเนินคดี จะมีทนายความและนิติกร เขาไปใหความชวยเหลือ ให
คําแนะนําในดานกฎหมายแกทานทุกครั้ง  
 

๒.กรณีผูเสียหายยื่นฟองคดีอาญาเอง 
 

 



 ๔๗ 

กรณีที่แพทยหรือพยาบาลถูกผูเสียหายดําเนินคดีในทางอาญาในกรณีที่ผูเสียหายฟองเอง 
ในกรณีเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายในการรักษาพยาบาล 
๑. ไมวาผูเสียหายจะไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนไวหรือไมก็ตาม 
 ๑.๑ ผูเสียหายมีสิทธินําคดีอาญามาฟองดวยตนเอง 
 ๑.๒ ผูถูกฟอง ( แพทย-พยาบาล) จะไดรับหมายไตสวนมูลฟองมาจากศาล 

๑.๓ รวบรวมขอเท็จจริง (เอกสารหลักฐานตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน เวชระเบียน ฯลฯ) 
๑.๔ นําหมายศาลและเอกสารตางๆ แจงกระทรวงสาธารณสุขทราบโดยดวน  

พรอมใบแตงทนายความ ๓ ชุด 
๑.๕ กระทรวงสาธารณสุขทําเรื่องพรอมสงเอกสารตางๆ ใบแตง

ทนายความไปยังสํานักงานอัยการ เพ่ือตอสูคดีแทนผูถูกฟอง 
 ๑.๖ วันท่ีศาลนัดไตสวนมูลฟอง พนักงานอัยการจะเขาทําการตอสู
คดีแทนจําเลยตามใบแตงทนายความและเอกสารตางๆท่ีไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารดังกลาวขางตน 

 ๑.๗ เม่ือศาลไตสวนมูลฟองแลว ศาลจะมีคําส่ัง ดังนี้  
- คดีมีมูล 
- คดีไมมีมูล 

๒. ในกรณีคดีมีมูล ศาลจะกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดี ในระหวางนี้ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ เตรียมหลักประกันไวประกันตัวกอนถึงวันนัดพิจารณาหรือวันนัดพรอม ซ่ึง

หลักประกันมีดังตอไปนี้  
 ๒.๒ ใชเงินมาวางศาลตามจํานวนท่ีศาลกําหนด 

 ๒.๓ ใชหลักทรัพยมาวาง โดยนําหลักทรัพยดังกลาวไปใหเจาพนักงานท่ีดินประเมินราคา
ทรัพยสินดังกลาวเสียกอน 
 ๒.๔  ใชบุคคลประกันตัวตองใหหัวหนาหนวยงานรับรองตําแหนงและเงินเดือนดวย 
 ๒.๕ หนังสือยินยอมของคูสมรส 

๓. เตรียมตัวขึ้นเบิกความในวันนัดพิจารณา เพ่ือเบิกความเปนพยานตอศาล เม่ือเสร็จส้ินการ
พิจารณาจะนัดฟงคําพิพากษาในวันดังกลาว ใหเตรียมหลักทรัพยเพ่ิมมาจากเดิมท่ีมีอยูในศาลช้ันตน เพ่ือ
เตรียมพรอมในการตอสูคดีในช้ันอุทธรณหรือฎีกาตอไป 

 
 
 
 
 



 ๔๘ 

๓.  กรณีผูเสียหายหรือผูปวยฟองคดีแพงหรือคดีผูบริโภค 

 
เม่ือผูเสียหายยื่นฟองคดีตอศาล ซ่ึงตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.

๒๕๓๙ บัญญัติใหตองฟองหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีผูถูกกลาวหาวา ทําละเมิด เทานั้น ดังนั้นตาม
หลักผูเสียหายจะตองฟองกระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมฯ 
เทานั้น จะฟองแพทย พยาบาล หรือเจาหนาท่ีไมได แตในทางปฏิบัติบางครั้งผูเสียหายจะฟองโรงพยาบาล 
แพทย พยาบาลและหนวยงานราชการพรอมกัน ทําใหสามารถฟองยังศาลจังหวัดท่ีเกิดเหตุหรือท่ีศาล
จังหวัดนนทบุรีหรือศาลแขวงนนทบุรีก็ได ซ่ึงจะแยกกระบวนการไดดังนี้ 
  

กรณีฟองท่ีศาลจังหวัดนนทบุรีหรือศาลแขวงนนทบุร ี
 ๑. กรณีฟองสวนราชการตนสังกัดคือกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือกรมฯ ศาลก็จะมีหมายเรียกพรอมสําเนาคําฟองมายังจําเลยและนัดคูความไปศาลตามท่ีกําหนด เม่ือ
กระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับหมายเรียก 
กลุมกฎหมายก็จะทําหนังสือถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 (๑)  หนังสือถึงอัยการจังหวัดนนทบุรีหรืออัยการจังหวัดคดีศาล
แขวงนนทบุรีเพ่ือขอความอนุเคราะหใหจัดพนักงานอัยการแกตางคดี โดยจัดสง
ขอเท็จจริงตางๆ (ถามีขณะนั้น) ใบแตงทนายความท่ีลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
(กรณีฟองกระทรวงฯ) หรือลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กรณีฟองสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) 
 (๒)  หนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดท่ีเกิดเหตุ เพ่ือขอใหจัดสงขอเท็จจริง เอกสารหลักฐาน
ตางๆท่ีเกี่ยวของ ไปใหกระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและพนักงาน



 ๔๙ 

อัยการ รวมท้ังแจงใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือสอบสวนใหได
ความวา มีเหตุเกิดขึ้นจริงหรือไม ใครเปนผูกระทํา ผูกระทําจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม คาเสียหาย
มีเทาใดและใครตองเปนผูรับผิดชอบ 
 (๓)  หนังสือถึงแพทยสภา เพ่ือขอรับการสนับสนุนพยานผูเช่ียวชาญเพ่ือใหความเห็นทาง
วิชาการแกพนักงานอัยการและศาล 
 (๔)  กรณีเรงดวนอาจมีหนังสือขอทราบขอเท็จจริงเบ้ืองตนไปยังโรงพยาบาลท่ีเกิดเหตุ เพ่ือ
รายงานผูบริหารระดับสูงทราบและสงไปใหพนักงานอัยการพิจารณาในเบ้ืองตนกอน 
 ๒. กรณีฟองหนวยงานตนสังกัดและบุคคลท่ีเกี่ยวของดวย เชน โรงพยาบาล แพทย พยาบาล 
ผูเสียหายสามารถยื่นฟองได 2 แหงคือ ศาลจังหวัดนนทบุรีหรือศาลแขวงนนทบุรี และศาลจังหวัดหรือ
ศาลแขวงท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีเกิดเหต ุ
 ๒.๑  กรณีฟองท่ีศาลจังหวัดนนทบุรีหรือศาลแขวงนนทบุรี กระบวนการก็จะเปนไปตาม ขอ
1. แตกรณีนี้ศาลจะมีหมายเรียกพรอมสําเนาคําฟองไปยังบุคคลอ่ืนท่ีถูกฟองดวย เม่ือบุคคลดังกลาวไดรับ
หมายเรียก ใหแจงผูอํานวยการโรงพยาบาลและนิติกรทันที เพ่ือดําเนินการลงนามในใบแตงทนาย (ไม
ตองกรอกขอความอ่ืน) จํานวน ๓ ใบ กรณีฟองโรงพยาบาลเปนจําเลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนผูลง
นามในใบแตงทนาย จากนั้นใหสงหมายเรียก สําเนาคําฟอง ใบแตงทนายความพรอมเอกสารหลักฐานไป
ยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือทําเรื่องถึงกระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยดวน ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการจัดสงเอกสารตางๆดังกลาวไปพรอมกับใบ
แตงทนายความของกระทรวงสาธารณสุข หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปยังอัยการจังหวัด
นนทบุรีหรืออัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีแลวแตกรณี (คดีมีทุนทรัพยไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทอยูใน
อํานาจศาลแขวง ) เพ่ือแกตางคดีตอไป  

อนึ่ง พนักงานอัยการจะแกตางคดีใหกับบุคลากรท่ีถูกฟองไดตอเม่ือสวนราชการตน
สังกัดมีหนังสือแจงขอใหพนักงานอัยการดําเนินการใหบุคลากรดังกลาวเทานั้น 
 ๒.๒  กรณีฟองท่ีศาลจังหวัดหรือศาลแขวงท่ีเกิดเหตุ ศาลจะสง
หมายเรียกไปยังจําเลยทุกคน เม่ือแพทย พยาบาลหรือโรงพยาบาลไดรับหมายเรียก
ดังกลาว ใหบุคคลดังกลาวแจงผูอํานวยการและนิติกร (ถามี) ทราบ จากนั้นให
โรงพยาบาลสงขอเท็จจริง เอกสารท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังใบแตงทนายความท่ีลงนาม
โดยจําเลยรายละ 3 ใบ สงไปใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยดวน จากนั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะตองทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด เพ่ือขอให
อัยการจังหวัดนั้นๆรับแกตางคดีใหกับแพทย พยาบาล หรือโรงพยาบาล โดยจัดสงขอมูล เอกสารท่ี
เกี่ยวของ รวมท้ังใบแตงทนายความ หมายเรียกของจําเลยทุกคน และตองแจงการดําเนินการดังกลาวแก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยดวน สวนกระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เม่ือไดรับหมายเรียก ก็จะจัดสงหมายเรียก สําเนาคําฟองและใบแตงทนายความของรัฐมนตรีวาการ



 ๕๐ 

กระทรวงสาธารณสุขหรือปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังอัยการจังหวัดท่ีรับผิดชอบคดีของศาลท่ีเปน
เจาของเรื่อง (ปกติคือจังหวัดท่ีเกิดเหต)ุ  
  กรณีฟองโรงพยาบาลหลายจังหวัดหรือแพทยพยาบาลหลายจังหวัด เชน โรงพยาบาลศรี
สะเกษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค แตฟองท่ีศาลจังหวัดศรีสะเกษ ก็ตองสงใหอัยการจังหวัดศรีสะ
เกษเปนผูแกตางคดี โดยสวนราชการตนสังกัดท่ีถูกฟองจะแจงขอใหพนักงานอัยการแกตางคดีใหจําเลย
ทุกคน 
  สวนผูประสานงานคดี ปกติจะมอบหมายใหนิติกรประจําโรงพยาบาลท่ีเกิดเหตุหรือนิติ
กรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและนิติกรกลุมกฎหมาย สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนผูแทนคดีเพ่ือประสานงานกับผูเกี่ยวของและพนักงานอัยการ 
  สําหรับแพทย พยาบาลหรือเจาหนาท่ี ท่ีเปนจําเลยหรือท่ีเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ตอง

จัดทําคําใหการ ใหขอเท็จจริงการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มการรักษาจนกระท่ัง
เสร็จส้ินการรักษา รวมท้ังตองอธิบายประเด็นท่ีถูกฟอง หลักวิชาการท่ีใชใน
การรักษาพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ (ท้ังนี้หากเอกสารมีขอความท่ีเปน
ภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทยกํากับไวดวย) เพ่ือเปนขอมูลใหแก
พนักงานอัยการและตองเบิกความเปนพยานในคดีดวย  

 
 แพทยผูถูกกลาวหา ควรมีบทบาทหนาท่ี ดงันี้ 
       ๑. เม่ือเกิดมีปญหาหรือเช่ือวาอาจมีปญหา ใหแจงผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว ไมตองตกใจหรือวิตกกังวล และไมควรรีบใหความเห็นตอ
เหตุการณโดยไมมีการตรวจสอบกอน โดยเฉพาะตอผูปวยหรือญาติ ท้ังนี้ไม
ควรกลาวหาบุคคลอ่ืนวาเปนผูทําใหเกิดเหตุการณเชนนั้น 
       ๒. ตรวจสอบเวชระเบียน ขั้นตอนการรักษา เอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล วาถูกตองหรือไม อยางไร โดยอาจหารือแพทย
ผูเช่ียวชาญ 
       ๓. จัดเตรียมทําขอเท็จจริงโดยอธิบายขั้นตอนการรักษาพยาบาล อางอิงหลักวิชาการและ
ตอบประเด็นปญหาท่ีถูกกลาวหา รองเรียน หรือถูกฟองโดยละเอียด เนื่องจากตองใชประกอบการ
พิจารณาของทีมท่ีปรึกษา ทีมไกลเกล่ีย ทีมบริหารความเส่ียง เปนคําใหการในช้ันพนักงานสอบสวน ช้ัน
พนักงานอัยการและในช้ันศาล ซ่ึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญมาก 
 ๔. หากประสงคจะไดรับคําแนะนํา คําปรึกษาขอกฎหมายหรืออ่ืนๆ สามารถแจงนิติกร
โรงพยาบาล นิติกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกลุมกฎหมายไดทันที 
 ๕. กรณีไดรับแจงวา ผูปวยหรือญาติ แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ใหรีบแจง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล และกลุมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงทันที และดําเนินการตามขอ ๑-๔ 



 ๕๑ 

 ๖. กรณีไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง คดีแพงหรือคดีอาญา ใหดําเนินการตามขอ ๕ 
และลงนามในใบแตงทนายความท่ีนิติกรจะนําไปให เพ่ือสงใหพนักงานอัยการหรือทนายความ 
ดําเนินการแกตางคดีตอไป 
 ๗. ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของทีมท่ีปรึกษา ผูบังคับบัญชาและฝายกฎหมาย หากมีขอ
สงสัยใหสอบถามทันที  
 
การเปดเผยขอมูลดานสุขภาพ 
ขอกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ 
  “ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการ
ท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนเสียหายนั้นไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคลนั้น
โดยตรงหรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวากรณีใดๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืน เพ่ือขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของ
บุคคลท่ีไมใชของคนนั้นไมได” 
 
หลักการ 
  - เปนความลับสวนตัว 
  - การเปดเผยโดยประการท่ีนาจะทําใหผูนั้นเสียหายไมได 
  - ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการหรือ
กฎหมายอ่ืนขอเอกสารไมได 
 
ขอยกเวน 
  - การเปดเผยตามความประสงคของผูเปนเจาของขอมูล 
  - มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย (นอกจากกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการหรือกฎหมายอ่ืน) 
 
เปดเผยตอบุคคลภายนอกดังตอไปนี ้
  ๑. ผูไดรับความยินยอม (ลวงหนาก็ได) 
  ๒. ผูไดรับมอบอํานาจ (ผูมอบอํานาจยังมีชีวิตอยู) 
  ๓. ทายาท กรณีเจาของขอมูลเสียชีวิต 
 - บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย (หมายถึงบุตรท่ีแทจริงดวย) 
 - สามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย 
 - บิดามารดา 



 ๕๒ 

ผูมีอํานาจขอตามกฎหมายเฉพาะ 
 ๑. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอ่ืนๆ 
 - ศาล 
  - เจาหนาท่ีตํารวจ พนักงานสอบสวน 
  - เจาพนักงานคดี หรืออ่ืนๆท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติไว 
 ๒. เจาพนักงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว (นอกจากกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ) เชน  
  (๑) พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายตางๆ ท่ีระบุใหอํานาจไว เชน พ.ร.บ.อาหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ , พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ , พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ เปนตน 
  (๒) คณะกรรมการตางๆ ท่ีแตงตั้งโดยกฎหมายหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายและ
กําหนดวาใหสามารถเรียกเอกสารตางๆได 
  ท้ังนี้ ตองเปนการขอเอกสารไปเพ่ือใชประโยชนในการปฏิบัติงานนั้นและหากมี
การเผยแพรเอกสารและเกิดความเสียหายหรือนาจะเกิดความเสียหายขึ้น ยังคงตองรับผิด 
 
หลักเกณฑการขอเอกสาร 
 แมวาผูขอจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารไมได แตผูดูแลครอบครอง
เอกสารขอมูลสุขภาพท่ีเปนเอกสารของทางราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน
และ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนี้ 
 ๑. ผูขอตองมีคําขอเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือผูขอ 
 ๒. ตองแนบเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขอ 
กรณีมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ/    ผูมอบอํานาจ (ถาเปน
นิติบุคคลตองมีเอกสารแสดงการเปนนิติบุคคลโดยชอบดวยกฎหมายหรอืหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ท่ีรับรองโดยกระทรวงพาณิชย) กรณีเปนทายาทตองแสดงเอกสารการเปนทายาท เชนสําเนาทะเบียนบาน 
ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ใบมรณะบัตรของเจาของขอมูล คําส่ังศาล เปนตน 
  กรณีการใหความยินยอมตองมีหนังสือยินยอมหรือเอกสารแสดงความยินยอม 
สําเนาบัตรประชาชนผูยินยอม ผูขอรับเอกสารหรือรับความยินยอมดวย 
 ๓. ตองมีการระบุวัตถุประสงคของการขอขอมูลในหนังสือหรือคําขออยางชัดเจนดวย 
 ๔. หลักเกณฑ อ่ืนๆ ท่ีจําเปนเม่ือมีเหตุเฉพาะกรณ ี
 
หลักเกณฑการใหเอกสาร 
 ๑. เจาหนาท่ีตรวจหนังสือหรือคําขอและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ถามีขอสงสัยใหซักถาม จน
ไดรับคําตอบท่ีจําเปนตองทราบ 



 ๕๓ 

 ๒. เจาหนาท่ีจัดทําบันทึกช้ีแจงความเปนมา วัตถุประสงคของการขอและความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา (ผูมีอํานาจอนุมัต)ิ 
 ๓. เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติ เห็นวา ควรอนุมัติใหอนุมัติภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี ้
  (๑) ผูขอเอกสารตองนําเอกสารไปใชตามวัตถุประสงคท่ีแจงไวในคําขอเทานั้น  
  (๒) ผูขอเอกสารจะตองไมนําหรือใหผูอ่ืนนําเอกสารดังกลาวไปเปดเผย เผยแพร 
หรือกระทําประการใดๆ อันจะทําใหเกิดความเสียหาย แกเจาของขอมูลและโรงพยาบาลหากเกิดความ
เสียหายใดๆ ผูขอเอกสารจะตองรับผิดชอบท้ังส้ิน 
  (๓) ขอมูลดานสุขภาพเปนขอมูลสวนบุคคลและเปนความลับ ตาม พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูเปดเผยขอมูลในประการท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย อาจตองรับผิดท้ัง
ทางแพงและอาญา 
  ท้ังนี้ตองใหผูขอเอกสารลงนามรับเอกสารและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวไวดวย(ทํา
แบบฟอรมไว โดยในตอนทายใหระบุวา ผูขอเอกสารไดอานและเขาใจ) 
  ในกรณีท่ีผูขอเอกสารไมยอมลงลายมือช่ือ ก็ใหบันทึกไว หากเปนกรณีตองตาม
หลักการท่ีจะตองให ก็ใหสําเนาเอกสาร โดยผูขอลงช่ือรับเอกสาร สวนกรณีไมยอมรับเง่ือนไข ก็ให
บันทึกไวเพ่ือเปนหลักฐาน เพ่ือแสดงวาเจาหนาท่ีไดดําเนินการตามระเบียบ วิธีการโดยรอบคอบแลว 
  กรณีโรงพยาบาลตองสงประวัติการรักษาพยาบาลผูปวยและมีเลขรหัสบัตร
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ใหแกสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกลางสารสนเทศ
และบริการสุขภาพนั้น เปนการปฏิบัติราชการปกติ และเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๕ ท้ังนี้ควรประทับตราลับ ตามระเบียบ 
  กรณีการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล มีการสงประวัติการรักษาและขอมูล
พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกสใหกับโรงพยาบาลท่ีรับสงตอ สามารถทําไดเพราะ เปนการสงขอมูลเพ่ือการ
รักษาพยาบาล ไมทําใหเกิดความเสียหายแตอยางใด แตตองอยูในกระบวนการตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเฉพาะในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ คือ 
  มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการดําเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับ
หนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความม่ันคง ปลอดภัย เช่ือถือได 
 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี ้
  (๑) การเขาถึง การควบคมุการใชงานสารสนเทศ 
  (๒) การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ ซ่ึงอยูในสภาพ
พรอมใชงานและจัดทําแผนเตรียมพรอมฉุกฉิน ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 
  (๓) การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 



 ๕๔ 

 มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูล หรือขอเท็จจริง ท่ีทําให
สามารถระบุตัวบุคคล ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ใหหนวยงานของรัฐ จัดทําแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 
 กรณีการแลกเปล่ียนขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีเปนศูนยระดับกลางของ
จังหวัด มีการเช่ือมโยงขอมูลผูปวยในระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ทุกแหงภายในจังหวัด เพ่ือการ
บริหารจัดการดานสาธารณสุข และเฝาระวังติดตามสถานการณท่ีสําคัญ โดยสามารถดูขอมูลไดถึงระดับ
รายบุคคล เห็นวา สามารถดําเนินการได แตควรจํากัดผูเขาถึงขอมูลผูปวย เฉพาะผูท่ีเกี่ยวของเทานั้น และ
การใชขอมูลควรเปนการใชดานการรักษาพยาบาลเปนหลัก 
การใหความยินยอมในการรักษาพยาบาล 
  ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวิชาชีพอ่ืนๆทางการแพทย จําเปนจะตองมีการ
กระทําตอรางกายของบุคคลไมวาจะเปนการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพหรือการฟนฟูสุขภาพเชน การ
ฉีดยา การผาตัด การฉีดวัคซีน หรือ การทํากายภาพบําบัดเปนตน การกระทําดังกลาวแมจะเปนการกระทํา
โดยเจตนาดี แตถาไมไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทําหรือผูปวย ตองถือวาเปนการละเมิดสิทธิใน
รางกาย ซ่ึงตามกฎหมายอาจมีความผิดท้ังทางแพงและทางอาญา ดังนั้นบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขจึงควรมีความเขาใจในเรื่องการยินยอม เพ่ือจะไดปฏิบัติอยางถูกตอง 
 
กรณีผูปวยไมยินยอม 
  การท่ีผูปวยไมยินยอมใหทําการรักษา แตแพทยหรือผูท่ีเกี่ยวของยังทําการรักษาอาจมี
ความผิดอาญาฐานทํารายรางกาย และหากผูปวยไดรับบาดเจ็บจากการกระทําดังกลาวเขาขายเปนอาการท่ี
กฎหมายถือวา เปนการทําอันตรายสาหัส เชน ตาบอด แขน ขาขาด หรือถึงขั้นเสียชีวิต ผูกระทําอาจตอง
รับโทษฐานทํารายรางกายผูอ่ืนใหไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกชีวิต ซ่ึงมีโทษจําคุกหลายป ในสวนทาง
แพงก็จะถูกฟองใหชดใชคาสินไหมทดแทน ขอหาละเมิด 
 
กรณีผูปวยยินยอม  
  ความยินยอมท่ีผูปวยไดตกลงและลงลายมือช่ือแสดงความยินยอมใหแพทยหรือบุคลากร
ทางการแพทยท่ีเกี่ยวของทําการรักษาพยาบาลนั้น มีแนวคําพิพากษาของศาลใหหลักวา “การใหความ
ยินยอมในการรักษาพยาบาลของผูปวยนั้นเปนการยินยอมใหแพทยหรือผูเกี่ยวของทําการรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไมไดหมายความรวมถึงการกระทําอันเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอ แลวทํา
ใหเกิดความเสียหายแกรางกาย, อนามัย จิตใจ หรือชีวิตของผูปวย” ประกอบกับพระราชบัญญัติวาดวยขอ
สัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.๒๕๔0 มาตรา ๘ บัญญัติวา “ขอตกลง ประกาศ หรือคําแจงความท่ีทําไว
ลวงหนา เพ่ือยกเวนหรือจํากัดความรับผิด เพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือ
อนามัยของผูอ่ืนอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูตกลง ผูประกาศ ผูแจงความ 



 ๕๕ 

หรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงผูตกลง ผูประกาศ หรือผูแจงความตองรับผิดดวย จะนํามาอางเปนขอยกเวนหรือ
จํากัดความรับผิดไมได..” ดังนั้น หากศาลเห็นวา แพทยฯ ประมาทเลินเลอ ขอตกลงยินยอมท่ีผูปวยลงนาม
ไวก็ไมอาจนํามาอางยกเวนความรับผิดได อยางไรก็ตาม หนังสือยินยอมดังกลาวยังมีประโยชนในสวน
ของการไมตองรับผิดทางอาญาฐานทํารายรางกาย และเปนการยืนยันความจํานงใหแพทยฯรักษาพยาบาล
ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของตองพิสูจนใหศาลเห็นวา การรักษาพยาบาล
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพแลว หนังสือยินยอมยอมใชได จึงสมควรใหมีการลงนามตกลงยินยอมใน
การรักษาพยาบาลทุกครั้ง  
 
ผูที่สามารถใหความยินยอม โดยหลักใหพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  ผูปวยยินยอมเอง (ตองบรรลุนิติภาวะคืออายุ ๒๐ ปขึ้นไป) 
 ๒.  กรณีผูปวยไมสามารถใหความยินยอมได ผูมีอํานาจยินยอมคือ สามี หรือภรรยา โดยชอบ
ดวยกฎหมาย บุตรตามความเปนจริง สวนญาติอ่ืนๆไมสามารถใหความยินยอมได 
 ๓.  กรณีฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน เพราะหากลาชาอาจเปนอันตรายถึงแกพิการหรือเสียชีวิต และ
ผูปวยไมสามารถใหความยินยอมดวยตัวเองได และไมมีบุคคลตามขอ ๒ ใหเจาหนาท่ีบันทึกเหตุผลความ
จําเปนตองรักษาพยาบาลเนื่องจากฉุกเฉิน และไมมีผูใหความยินยอม ไวในเวชระเบียนในขณะนั้นแลวให
แพทย พยาบาล และญาติผูปวยลงช่ือไวเปนพยาน (ไมใชในฐานะผูยินยอมเพราะไมมีอํานาจ) และทําการ
รักษาไดเลย กรณีเคยมีโทรศัพทจากหองคลอดของโรงพยาบาลแหงหนึ่งซ่ึงกําลังจะผาตัดทําคลอดใหกับ
ผูเยาวอายุ  ๑๗  ป วาผูเยาวไมยอมบอกช่ือบิดามารดาไมบอกท่ีอยูหรืองท่ีจะติดตอได  มีแตแฟนท่ีเปน
ผูเยาวดวยกันมาดวยเทานั้น ดังนี้จึงถือเปนเรื่องเรงดวนท่ีจําเปนตองดําเนนิการผาตัด   ตองเขียนไวในเวช
ระเบียนถึงเหตุผลความจําเปนและเขียนดวยวาไมมีผูใหความยินยอมและไมสามารถติดตอได  แลวให
ผูเยาวหรือแฟนลงช่ือไวในฐานะพยาน สวนแพทย  พยาบาลลงช่ือดวย  
 ๔.  กรณีผูเยาว ผูมีอํานาจทําการแทนคือ บิดา มารดา หรือผูปกครอง (ท่ีศาลตั้ง) เวนแต ผูเยาวท่ี
สมรสแลวเม่ืออายุเกิน ๑๗ ป หรือท่ีศาลอนุญาตใหสมรส สามารถยินยอมเองได  
 ๕.  ผูไรความสามารถ ผูอนุบาลใหความยินยอมแทน  
 
สัญญาประนีประนอมยอมความ 

 
สัญญาประนีประนอมยอมความ  หมายถึง  สัญญาซ่ึงผูเปนคูสัญญาท้ังสองฝายระงับขอพิพาทอัน

ใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปโดยตางฝายตางผอนผันใหแกกัน 
 
สาระสําคัญของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
                          ๑.  เปนสัญญาระหวางคูกรณีท่ีมีขอพิพาทกัน เชน กรณีรถชนกัน คูกรณีคือ เจาของรถ 
หรือผูขับขี่ในขณะชนกัน หรือ กรณีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคือ แพทยกับผูปวย เปนตน  แตคูกรณีอาจ



 ๕๖ 

มีความหมายรวมถึงผูมีอํานาจทําการแทน โดยการมอบอํานาจ หรือโดยกฎหมาย หรือนายจาง หรือ
ผูบังคับบัญชาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๒. ตองมีการแสดงเจตนาหรือสมัครใจท่ีจะแกไขหรือระงับขอพิพาทของท้ังสองฝาย ท้ังนี้
ตองไมใชการถูกบังคับ ฉอฉล หรือสําคัญผิดในสาระสําคัญ 
 ๓.ในการระงับขอพิพาทตองเปนกรณีท่ีตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน กลาวคือ ตองมี
การเสียสละขอเรียกรองเดิมของแตละฝายลงบาง ใหไดผลท่ีพึงพอใจท้ังสองฝาย 
 ๔.เม่ือมีการตกลงผอนผันแกกันแลว ตองถือวาขอพิพาทเดิมระงับไป แตละฝายตางเกิด
สิทธิตามขอตกลงท่ีทําไวในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 ๕.เปนการระงับขอพิพาทในทางแพงเทานั้น 
 
ประเภทของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 ๑.การประนีประนอมยอมความนอกศาล เปนการระงับขอพิพาทท่ียังไมไดมีการฟองคดี
ตอศาล หรือ ฟองแลวแตคดียังไมส้ินสุดหรือคดีส้ินสุดแลว โดยการตกลงระงับขอพิพาทกันเปนการ
ตางหาก ไมไดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล และไมใชศาลเปนผูไกลเกล่ีย 
 ๒.การประนีประนอมยอมความกันในศาล เปนการยอมความกันในระหวางการพิจารณา
คดีของศาล โดยศาลมีสวนรวมและรับรูดวย สวนใหญจะใหศาลมีคําพิพากษาตามยอม เพ่ือใหมีผลบังคับ
ได หากคูกรณีไมปฏิบัติตามก็บังคับคดีไดเลย 
 
อายุความของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 เม่ือไดมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันแลว จะมีอายุความการบังคับไดตาม
กฎหมาย ใน ๑๐ ป นับแตวันทําสัญญา 
 
แบบของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 ๑.ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 
 ๒.หนังสือนั้นตองลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิดหรือตัวแทนของฝายนั้น 
 ๓.ส่ิงท่ีตองระบุในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   -  ช่ือสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   -  วัน เดือน ป พ.ศ.  และสถานท่ีทําสัญญา 
   -  ช่ือ สกุล อาย ุท่ีอยู หรือภูมิลําเนาของท้ังสองฝาย 
   -  ขอความอางอิงเรื่องท่ีพิพาท 
   -  ขอความท่ีคูสัญญาตกลงกันท่ีชัดเจน และปฏิบัติได 
   -  ขอความท่ีระบุวา ท้ังสองฝายไมติดใจเรียกรองส่ิงอ่ืนใดนอกจากท่ีตกลงกัน
และไมติดใจเอาความท้ังทางแพง ทางอาญา อีกตอไป 



 ๕๗ 

   -  ขอความวา ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอตกลงเปนอยางดีแลวลงลายมือช่ือ
ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
   -  ลายมือช่ือท้ังสองฝาย 
   -  ลายมือช่ือพยาน 
 ๔.ขอควรระวังในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   -  ตองไมมีลักษณะท่ีขัดตอศีลธรรมอันดี หรือกฎหมาย 
   -  คูสัญญาตองมีอํานาจในการทําสัญญา 
   -  คูสัญญาตองมีความสามารถในการทํานิติกรรม 
   -  ขอตกลงตองชัดเจน และปฏิบัติไดจริง 
การทําสัญญาประนีประนอมของคดีทางการแพทย 
                              ๑.  การทําสัญญาประนีประนอมนอกศาล  เปนกรณีท่ีไดมีการเจรจาไกลเกล่ีย  
สามารถทําได ๒ กรณี คือ 
                                 -  กรณีมีการเจรจาประนีประนอมกันกอนมีการฟองคดี เชนสามารถตกลงกันไดใน
ช้ันของสถานบริการคือสถานพยาบาล หรือในช้ันจังหวัดหรือกระทรวง  โดยผูเสียหายยังไมไดยื่นฟองคดีตอศาล     
                                -  กรณีมีการฟองรองคดีท่ีศาลแลวแตมีการเจรจากันนอกศาลหรือในศาล  แตมีการ
ตกลงกันไดและผูเสียหายหรือโจทกไมติดใจท่ีจะตองทําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล แตตกลง
ทําสัญญากันนอกศาลแลวโจทกก็จะตองถอนฟองท้ังคดีแพงและคดีอาญา  ถอนคํารองทุกขในคดีอาญา    
                                 ในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวขางตน
เพ่ือใหขอพิพาทเดิมระงับไป  ไมสามารถนํามาฟองรองทางแพงได   แลวเกิดความผูกพันใหมตาม
ขอตกลงใหม    ท่ีจะตองพิจารณากันใหดีคือ  คูกรณี     ประกอบดวย 
                              ฝายผูเสียหายหรือญาติ  ผูมีอํานาจตกลงและลงนามในสัญญาคือ  
                               - ผูเสียหาย ( ตัวผูปวยเอง หรือผูรับมอบอํานาจเปนหนังสือของผูปวย)  
                               - กรณีท่ีผูปวยไมสามารถทําไดเอง(ผูอนุบาล  ผูพิทักษ  ผูแทนโดยชอบธรรมของเด็ก
หรือผูเยาวคือ   บิดา มารดา)                                                   
                                - กรณีตาย  คือ  ทายาทโดยชอบดวยกฎหมาย ประกอบดวยบิดา มารดา  บุตร 
                              ฝายแพทยและพยาบาล 
                          - แพทยหรือพยาบาลหรือผูท่ีเปนคูกรณี (ท่ีเปนผูทําการรักษาพยาบาล)   หรือ
ผูรับมอบอํานาจ 
                                 -   ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูท่ีรับมอบอํานาจ (ในกรณีมีขอตกลงท่ีเกี่ยวกับ
โรงพยาบาล) 
                                 -  กระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมท่ีเปนตน
สังกัดและมีสถานะเปนนิติบุคคล 
 



 ๕๘ 

บทสรุป   
การทํางานทุกอาชีพยอมมีความเส่ียง  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมยิ่งมีความเส่ียงสูงกวางาน

ประเภทอ่ืน ๆเพราะเปนงานท่ีเกี่ยวกับชีวติของคน หากทําการรักษาแลวชวยไวไดก็เสมอตัวแตถาเกิดไม
หายหรือพิการหรือตาย  แพทยอาจถูกฟองรองดําเนินคดี การปองกันโดยการปฏิบัติงานดวยความ
รอบคอบ ปฏิบัติตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ พรอมท้ังการทํางานดวยความมีน้ําใจ มีเมตตา
กรุณาตอผูปวยหรือญาติ ยอมเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีทําใหเกิดความเขาอกเขาใจกัน อภัยใหแกกัน 
ทุกคนก็จะมีความสุข   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 

ศูนยใหคําปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับขอพิพาททางการแพทย 
 
ที่ปรึกษา 
นายแพทยโสภณ        เมฆธน                     รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นายกิตติศักดิ ์ ประเสริฐสงค            ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข 
 
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 
นายอนุชา   กาศลังกา                   นิติกรชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานคดีทางการแพทย 
นายบุญทรง   วิเศษสาธร    ทนายความ 
นายณัฐพงศ  เมฆมัธยันห                 ทนายความ 
นางสาวศุภลักษณ     บุญตา             ทนายความ 
นางสาวฐิติชญานัน   วิศิษศาสตร     ทนายความ 
นางสาวจิรานุช ขาวปอม   นิติกร  
นางสาววิภาวรรณ  กลางนอก   นิติกร  
กลุมงานคดทีางการแพทย กลุมกฎหมาย  
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
๘๘/๒o ซอยติวานนท ๔  ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  นนทบุรี ๑๑ooo 
โทรศัพท : o๒-๕๙o-๑๔๒๘ , o๒-๕๙o-๑๖๗๘ , o๒-๕๙o-๑๔๓o , o๒-๕๙o-๑๔๔๑ 
โทรสาร   : o๒-๕๙o-๑๔๓๔ 
Email : legal@health.moph.go.th 
 
วัตถุประสงค  

๑. ใหคําปรึกษาในดานกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณสุข 
๒. เปนท่ีติดตอประสานงานผูเกี่ยวของในการใหการชวยเหลือแพทยและเจาหนาท่ีในการตอสูคด ี
๓. อํานวยความสะดวกและเปนการลดคาใชจายในการเดินทางติดตอกับสวนงานราชการโดยตรง 
๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการโดยการเพ่ิมชองทางใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 

และบริการรวมถึงเรื่องรองเรียนตางๆไดสะดวกรวดเร็ว 
๕. สนองตอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 



 ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑ 

แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร พยานหลักฐานและทําคําใหการที่จะตองสงแกกระทรวงสาธารณสุขและ
สํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี 
              เนื่องจาก  ศาล   พนักงานอัยการและนิติกรไมมีความรูในเรื่องทางการแพทยเลย  การนําเสนอ
ขอมูลในการพิจารณาคดีในศาลจึงจําเปนตองมีความชัดเจน  อธิบายดวยภาษาไทยท่ีเขาใจงาย  
พยานหลักฐานตองอานเขาใจงาย  จึงขอความกรุณาแพทย พยาบาล    และผูเกี่ยวของโปรดใหความ
รวมมือในการทําคําใหการ         เอกสารพยานหลักฐาน  ดวย  เพ่ือประโยชนของการตอสูคดี    ดังนี ้
1.   สําเนาเวชระเบียนประจําตัวผูปวยโรงพยาบาล……………. ของ  นาย……………………..       
จํานวน....2......ชุด พรอมแปลเวชระเบียนใหดวย 
2. เอกสารหลักฐานท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับ การวินิจฉัย การตรวจรักษานาย…………………..   เชน  เวช
ระเบียน  บันทึกการพยาบาล  การตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนตน  และขอใหแพทยพยาบาลและผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการดูแลรักษานาย………………… ทําคําใหการ  ดังนี ้
 2.1 บรรยายขอเท็จจริงตั้งแต...............เริ่มเขารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล………….จาก
อาการ……….. จนกระท่ังส้ินสุดการรักษาท่ีโรงพยาบาล………..   
 2.2อธิบายระเบียบ วิธีการและขั้นตอน ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยท่ีมาโรงพยาบาล
ของแพทย พยาบาล    
 2.3   เหตุใดผูปวยไมไดพบแพทย   ผูปวยรอพบแพทยนานเทาไร   แพทยอยูท่ีไหน    มีการสงตอ
ผูปวยหรือไม 
                       ท้ังนี้   ผูใหการตองลงช่ือทายคําใหการดวย 
3.  เอกสารแจงตารางเวลาทํางานและเขาเวรของแพทยและหรือพยาบาลโรงพยาบาล …………..    
4.   คําใหการของพยานอ่ืน ผูเกี่ยวของ  
5.  เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลผูปวยรายนี้  ถาเปนภาษาตางประเทศกรุณาแปลเปน
ภาษาไทยดวย 

 
หมายเหตุ:กรุณารับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ 

เจาของสํานวน     
กลุมกฎหมาย  โทร   02  5901428 ,  084  9006217  โทรสาร  02  5901434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ 

 
 
      
 
  คดีหมายเลขดําที่         /      

 (๙) 
ใบแตงทนายความ 
 

 คดีหมายเลขแดงที่        /           .  
                                                                                      

ศาล  

วันที ่  เดือน   พุทธศักราช   
 

ความ       

  โจทก 

 

      

 

      
      
จําเลย          

 
ขาพเจา 

                                                           จําเลย 
                                                                         

ขอแตงให  

เปนทนายความของขาพเจาในคดีเรื่องนี้และใหมีอํานาจ*   ดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆไปในทาง     
จําหนายสิทธิของขาพเจาไดดวย เชน การยอมรับตามที่คูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง     
การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใชสิทธิในการอุทธรณหรือฎีกาหรือขอใหพิจารณา 
คดีใหม                                                                                  
ขาพเจายอมรับผิดชอบตามที ่  

ทนายความจะไดดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปตามกฎหมาย 
                 
                                                                                     ผูแตงทนายความ 
  
 
หมายเหตุ     ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา ๖๒ ทนายความไมมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดไป 
                      ในทางจําหนายสิทธิของคูความนั้น เชนการยอมรับตามท่ีคูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การประนี  
                      ประนอมยอมความ การสละสิทธิ์หรือการใชสิทธิในการอุทธรณหรือฎีกา หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม 
                      ถาจะมอบใหมีอํานาจดังกลาวประการใดบางใหกรอกลงในชองท่ีวางไวโดยระบุใหชัดแจง 
                       ( คําท่ีไมใชและชองวางท่ีเหลือใหขีดเสีย ) 



 ๖๓ 

คํารับเปนทนายความ 
 
ขาพเจา          

ทนายความช้ันที ่   ใบอนุญาตที ่       ไดรับอนุญาตใหวาความ 
      สํานักงานอยูบานเลขที ่       หมูที ่    

 ถนน       ตรอก/
ซอย

      

ใกลเคียง       ตําบล/แขวง       

อําเภอ/เขต        จังหวัด        โทรศัพท       
ขอเขารับเปนทนายความของ       
      

เพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปตามหนาที่ในกฎหมาย 
 
                                                                                                                                            
                                                    ทนายความ 
           
 
                                              
        

คําสั่ง 
                                                                                                                   
                                                                            
                                                            
                                                                            
                                                                                                                    
 
                                                                                                                                 
                                          ผูพิพากษา                             
 
 
 



 ๖๔ 

สัญญาประนีประนอมยอมความ 

 

ทําที่  ……………………………….. 

 วันที่ ……เดือน ………….. พ.ศ.  …. 

 

สัญญาประนีประนอมยอมความฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนระหวาง......................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

อายุ..............ป  อยูบานเลขที่ .........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน

..................................... ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ซึ่ งตอไป น้ีในสัญญาน้ี เรียกว า  “ผู รับสัญญา” ฝ ายหน่ึง  กับ

...................................................................................................................ในฐานะผูรับมอบอํานาจของ

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ตามหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ...............แนบทายสัญญาน้ี ซึ่ง

ตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหน่ึง 

 ผูรับสัญญา ไดรับฟงคําช้ีแจงจาก แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ของทางโรงพยาบาล........................... 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล..................................................................................ทั้งหมดแลว มีความเขาใจ

และเห็นวาบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ถูกตองเหมาะสมแลว  

  คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยมีขอความดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑. ผูใหสัญญาตกลงชวยเหลือเยียวยาความเสียหายในกรณีน้ีใหแกผูรับสัญญาเปนเงินจํานวน  

.......................................... บาท  (...........................................) โดยจายเปน .................................................

 ขอ ๒. ผูรับสัญญาตกลงรับเงินชวยเหลือตามขอ ๑ และผูรับสัญญาไดรับ....................ดังกลาว

ทั้งหมดในวันน้ีแลว 

 ขอ ๓. คูสัญญาทั้งสองฝายพึงพอใจในขอตกลงดังกลาวขางตนและไมติดใจเอาความใดๆกันอีกทั้ง

ในทางแพงและอาญาตอกันอีก รวมทั้งจะไปดําเนินการถอนฟอง  ถอนเรื่องรองเรียน ถอนการแจงความรอง

ทุกข  กรณีน้ีทั้งหมด                       

          สัญญาประนีประนอมยอมความน้ีจัดทําข้ึน จํานวน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน โดยทั้งสองฝายได

อานตรวจสอบความถูกตองตรงกันเปนที่เรียบรอยแลว จึงลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานเปนสําคัญ และเก็บ

สัญญาไวฝายละฉบับ 

 

ลงช่ือ.......................................ผูใหสัญญา      ลงช่ือ........................................ผูรับสัญญา 

    (                                )             (               ) 

ลงช่ือ...........................................พยาน         ลงช่ือ........................................พยาน 

  (               )                    (               ) 



 ๖๕ 

หนังสือมอบอํานาจ 
  

                                                      เขียนท่ี ....................................................................... 
                                                            วันท่ี ............ เดือน ................................พ.ศ. ...................... 
 
                โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .................................................................................................  
อาย.ุ.............. ป เช้ือชาต ิ........................สัญชาติ .........................อยูบานเลขท่ี .................................  
ตรอก, ซอย ...................................ถนน ...........................ตําบล/แขวง ..............................................  
อําเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด .................................................................. 

  ไดมอบอํานาจให .............................................................................................  อายุ 
...............ป เช้ือชาติ ..................สัญชาติ ...................อยูบานเลขท่ี ........................ตรอก/ซอย 
.................................... ถนน .........................................ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต 
.............................. จังหวัด .............................................เปนผูมีอํานาจ เขาเจรจาไกลเกล่ีย พิจารณารับ
หรือไมรับขอเสนอหรือเงื่อนไขเก่ียวกับการเยียวยาความเสียหาย ทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
เพ่ือระงับขอพิพาท   กับ............................... (ระบุช่ือผูเสียหาย)............................................... 
กรณ…ี……………………………………… เม่ือวันท่ี…………เดือน………….........พ.ศ.…………  
พรอมท้ังดําเนินการใดๆท่ีเก่ียวของแทนขาพเจาไดจนเสร็จการ การใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไป
ตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้    ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองท้ังส้ิน 
 

                                                ลงช่ือ........................................................ ผูมอบอํานาจ  
                                                        (.............................................. )  
                                                ลงช่ือ ...................................................... ผูรับมอบอํานาจ  
                                                        (............................................. )  
            ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจกับผูรับมอบ
อํานาจ และผูรับมอบอํานาจกับผูมอบอํานาจ ไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจาแลว  
                                                        
            ลงช่ือ .......................................................... พยาน  
                                                        (.............................................. )  
                                                ลงช่ือ .......................................................... พยาน  
                                                        (............................................. ) 
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