
จุลสารจุลสาร



8
ความไมเ่ป�นกลางของกรรมการ ในคณะกรรมการที�มอํีานาจ
พจิารณาทางปกครอง
อุบติัเหตลุดลงได้...หากทกุฝ�ายรว่มมอืกัน !
ใชย้าหมดอายุ & ไมม่คีวามพรอ้มในการดดูไขมนั
แพทย์ผดิวินยั คนไขต้าย!

บทสง่ท้ายจากประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แหง่
ประเทศไทย วาระ 2562-2564

ความเสี�ยงทางกฏหมายในเวชปฏิบติั ศ. นพ.วิรติั พาณชิยพ์งษ์

ปกิณกะจากศาลปกครอง โดย... นายปกครอง

บทบรรณาธิการ
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สารจากประธานฯ ฉบับน้ีเปนฉบับทายสุดกอนหมดวาระการดํารงตําแหนงประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทยของผม ขณะเขียนตนฉบับน้ีกําลังมีการเลือกต้ังกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม (วาระ 2564-2566)  

หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดกรรมการบริหารท่ีมีความต้ังใจ เสียสละ และทุมเท เพ่ือบริหารงานของราชวิทยาลัยฯ ใหเจริญ

กาวหนาย่ิง ๆ ข้ึน

สองปในการบริหารงานในตําแหนงประธานราชวิทยาลัยฯ  มีท้ังงานท่ีประสบและไมประสบความสําเร็จ  งานท่ี

ประสบความสําเร็จอยางดีย่ิงคือการเดินทางไปรวมประชุมและสานสัมพันธกับวิทยาลัย/ราชวิทยาลัย ตางประเทศ บาง

งานไดรับเกียรติจากเจาภาพใหเปนตัวแทนแขกรับเชิญจากตางประเทศข้ึนกลาวอวยพร/แสดงความยินดีและขอบคุณ

เจาภาพ  งานลักษณะน้ีสะดุดและยุติลงหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งานท่ีสําเร็จอ่ืนๆ เปนงานท่ี

ไดรับความรวมมือ  รวมแรง  รวมใจจากคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ เชนการปรับเปล่ียนหลักสูตรการฝกอบรมของ

สาขา/อนุสาขาตางๆ ใหสอดคลองกับแนวทางของ World Federation for Medical Education (WFME) การปรับ

รูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ โดยใชการส่ือสารระยะไกลในชวงการระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  การปรับเปล่ียนการประชุมวิชาการประจําปคร้ังท่ี 45 เปนการประขุมโดยใชการส่ือสารระยะ

ไกล  การปรับปรุง Thai Journal  of Surgery ใหเปนระบบออนไลนตามมาตรฐานของ Thai Journal Citation

Index Centre (TCI)  การปรับปรุง in-training exam ของบางสาขา/อนุสาขา การใหการฝกอบรมดานศัลยกรรมกับ

ศัลยแพทยจากเมียนมา การร้ือฟน และปรับเปล่ียนระเบียบการรับสมัคร การคัดเลือกผูรับทุน Dunlop-Boonpong

Exchange Fellowship  ใหทันสมัยและสอดคลองกับระเบียบของออสเตรเลีย การออก “แนวทางการปฎิบัติกรณี

ตองผาตัดผูปวยติดเช้ือ covid-19” ในชวงการระบาดใหมๆ เม่ือ 23 มีนาคม 2563 (ตีพิมพใน Siriraj Medical

Journal 2020 ; 72:431-5) การรวมมืออยางแนนแฟนกับแพทยสภาในการดําเนินงานของราชวิทยาลัยฯ  การรวมมือ

กับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือกําหนดทิศทาง  /  แนวทางพัฒนาการใหบริการสาธารณสุขดานศัลยกรรมของประเทศ 

(service plan ศัลยกรรม) การออกระเบียบราชวิทยาลัยฯวาดวยคาใชจายในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฝก

อบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2563  (ประกาศใช 9 ตุลาคม 2563) การ

ปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักด์ิของราชวิทยาลัยฯ งานตางๆ ท่ีเขียนถึงน้ีจะไมสามารถสําเร็จไดหาก

ปราศจากความทุมเท รวมแรง รวมใจ ของคณะกรรมการ / อนุกรรมการฝายตาง ๆ  ตองขอขอบคุณทานคณะ

กรรมการ/อนุกรรมการท่ีชวยกันสรางผลงานใหกับราชวิทยาลัยฯ ในชวงวาระปฏิบัติงาน 2562-2564 น้ีเปนอยางสูง
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งานท่ีไมประสบความสําเร็จคือความพยายามในการแกไขปญหาการทํางานในสํานักงานของราชวิทยาลัยฯ 

พยายามแยกสายงานการบริหารระหวางฝายนโยบายกับฝายปฏิบัติการออกจากกัน พยายามทําใหการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีสํานักงานเปนไปอยางมีระบบ การพิจารณาผลงานเจาหนาท่ีสํานักงานเปนไปอยางโปรงใส ลดทอน

ปจจัยภายนอกท่ีจะเขาไปมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงาน พยายามสรางระบบการคานอํานาจกันและกัน

ความพยายามเหลาน้ีไดรับการเขียนเปนลายลักษณอักษรออกมาเปน  “(ราง) ระเบียบบริหารงานธุรการและบุคคลใน

สํานักงาน (พ.ศ.2562)” ซ่ึงใชเวลาคนควากฎหมายแรงงานและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ เขียนเปนฉบับราง ปรับปรุง

แกไขคําตางๆ ใหรัดกุมรวมเวลาท่ีใชในการเขียนระเบียบฉบับน้ีรวมสองเดือน สุดทายในการประชุมคร้ังแรกของคณะ

กรรมการบริหารฯ (ราง)ระเบียบน้ีไมผานความเห็นขอบของคณะกรรมการบริหารฯ การบริหารงานสํานักงานของราช

วิทยาลัยฯ จึงดําเนินไปในรูปแบบเดิม ตองคอยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเนืองๆ โดยใชดุลพินิจ (เพราะไมมีระเบียบใช) เปน

คร้ังๆไป ความลมเหลวของ “(ราง) ระเบียบบริหารงานธุรการและบุคคลในสํานักงาน(พ.ศ.2562)” น้ีสงผลกระทบให

งานกฎระเบียบท่ีคางมาต้ังแตป พ.ศ.2561 คือการแกไข “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย” เปนอันหยุดชะงักไป “วิป” ในขณะน้ันคุนเคยกับดุลพินิจมากกวากฎระเบียบ

ทานสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลวหรือยังครับ? ถายังควรรีบดําเนิน

การรับการฉีดวัคซีนนะครับ  ระยะการระบาดหนักระลอกท่ีสามน้ี “วัคซีน” ถูกนํามาเปนประเด็นท้ังเร่ืองการเมือง

การเมืองหวางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและผลประโยชน กอใหเกิดความสับสนในเร่ืองวัคซีน หลังจากติดตามตรวจ

สอบและแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการท่ีมีรายงานออกมาพอควร  บทสรุปท่ีอยากส่ือสารถึงสมาชิกราชวิทยาลัยฯ  คือถึง

แมวัคซีนของทุกบริษัทจะมีผลขางเคียงอยูบางแตกตางกันไปแตประโยชนท่ีไดรับแนนอนไมวาจะเปนวัคซีนของบริษัท

อะไรคือลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการตองเขา ICU ได “รอยละรอย” หรือ “เกือบรอยละรอย” สรุปของสรุปคือ

“ฉีดดีกวาไมฉีด”/“ฉีดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได”/“วัคซีนท่ีดีท่ีสุดคือวัคซีนท่ีจัดหามาฉีดไดในขณะน้ัน” ดวยความหวงใย

นะครับ

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกท่ีสามรุนแรงและควบคุมยากกวาการระบาดสองรอบแรก

ศ.บ.ค. ออกมาตรการจํากัดจํานวนคนท่ีรวมชุมนุมในสถานท่ีเดียวกัน สงผลกระทบตอการจัดประชุมวิชาการคร้ังท่ี 46

ซ่ึงกําหนดจะจัดแบบพบปะหนากันระหวางวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2564 ณ TheAthenee Hotel กรุงเทพมหานคร

จําเปนตองเล่ือนกําหนดการจัดการประชุมออกไป  กําหนดการใหมโดยคราว ๆ จะอยูระหวางวันท่ี 4-6 ธันวาคม 2564

สถานท่ีจัดการประชุมอาจเปล่ียนแปลง ข้ึนกับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วาจะสามารถ

ควบคุมการระบาดของโรคไดหรือไม? ราชวิทยาลัยฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกท่ีเขารวมประชุม และใหความ

รวมมือปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของ ศ.บ.ค. เสมอ  การกําหนดรูปแบบและวันประชุมท่ีแนชัดจึงทําไดยาก

เน่ืองจากตองเก่ียวพันกับปจจัยท่ีคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ไมสามารถควบคุมได  

ตองขออภัยทานสมาชิกมา ณ ท่ีน้ี

ถึงจะหมดวาระการดํารงตําแหนงประธานราชวิทยาลัยฯ  แตผมยังมีภาระการปฏิบัติหนาท่ีใหคําปรึกษากับกรรม

การบริหารชุดใหมในฐานะ“ประธานท่ีเพ่ิงพนจากตําแหนง” ยังคงตองพยายามผลักดัน (อยางเต็มท่ี) ใหการบริหารงาน

ของกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ วาระตอไปเปนไปตามระเบียบขอบังคับมากกวาเปนไปตามดุลพินิจ  หากเห็นวา

ระเบียบขอบังคับใดไมเหมาะสม/ไมทันสมัย ควรแกไขระเบียบขอบังคับกอนแลวจึงจะนําระเบียบขอบังคับใหมมาปฏิบัติ  

จะชวยลดทอนปญหาการบริหารงานตามดุลยพินิจลงไดมาก
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สุดทาย ผมขอกราบขอบพระคุณ “กรรมการบริหารจัดการสินทรัพย” ท่ีชวยแกวิกฤตปญหาการฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับ รวศท. ในตอนตนวาระการดํารงตําแหนงของผม กราบขอบพระคุณทานท่ีปรึกษา (อดีตประธานราชวิ
ทยาลัยฯ) ท่ีชวยใหคําแนะนําในการบริหารงาน ขอบคุณคณะกรรมการ อนุกรรมการฝายตางๆ ท่ีชวยกันปฏิบัติ
งานอยางเขมแข็ง สรางผลงานใหกับราชวิทยาลัยฯ  ขอบคุณผูอํานวยการสํานักงานฯ ท่ีชวยดําเนินการเก่ียวกับ
การรองเรียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและขอบคุณเจาหนาท่ีผายปฏิบัติงานในสํานักงานทุกทานท่ีชวยดําเนิน
การใหงานสําเร็จลุลวงไปได หากปราศจากความรวมมือของฝายตาง ๆ เหลาน้ีการบริหารงานราชวิทยาลัยฯ จะ
ไมสามารถดําเนินไปได

 ขอบพระคุณสมาชิกทุกทาน แลวพบกันใหมครับ

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยไพศิษฎ ศิริวิทยากร

ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
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นายนิรัญ  อินดร พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 

         กลุ มเผยแพรข อมูลทางวิชาการและวารสาร  

 สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง 

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและควรลงโทษ วากลาวตักเตือนในประเด็นการกักศพไวชําระหน้ี แตตอมา

ผูถูกฟองคดีมีมติลงโทษพักใชใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูฟองคดีท่ี ๑ และผูฟองคดีท่ี ๒ เปนเวลา

สามเดือน โดยเห็นวาผูฟองคดีท่ี ๑ เปนผูดําเนินการสถานพยาบาลและเก่ียวของรับผิดชอบในการกักศพ ผูฟองคดี

ท่ี ๒ มีสวนเก่ียวของในการกักศพและมีสวนรวมในการรักษาท่ีมีการผาตัดบอยคร้ังนานเกินจําเปน โดยไมคํานึงถึง

ความปลอดภัยและความส้ินเปลืองของผูปวย  และมีมติลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดีท่ี ๓ โดยเห็นวาใหการรักษาโดย

ไมคํานึงถึงความปลอดภัยและความส้ินเปลืองของผูปวย ผูฟองคดีท้ังสามเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมจึงขอใหศาล  

โดยหลักในการพิจารณาทางปกครองเจาหนาท่ีท่ีจะพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองไดจะตองเปนผูมี

อํานาจตามกฎหมาย แตหากวาเจาหนาท่ีท่ีกฎหมายใหอํานาจไวมีลักษณะท่ีตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา

๑๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนคู

กรณีเองเปนคูหม้ัน หรือคูสมรสของคูกรณีหรือเปนญาติ ของคูสมรส เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผู

พิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี หรือเปน เจาหน้ี หรือลูกหน้ี หรือนายจางของคูกรณี หรือมีเหตุอันมี

สภาพรายแรง เจาหนาท่ีท่ีมีลักษณะดังกลาว จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได และหากเจาหนาท่ีมีลักษณะดัง

กลาวยังฝนท่ีจะใชอํานาจก็จะสงผลให การกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย และศาลปกครองมีอํานาจ

พิพากษาเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง ท่ีไมชอบดวยกฎหมายน้ันได

กรณีท่ีเจาหนาท่ีมีเหตุอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  โดยหลักคูกรณีมีสิทธิท่ีจะ

คัดคานไมใหเจาหนาท่ีน้ันทําการพิจารณาทางปกครองตอไป หรือแมจะไมมีการคัดคานเจาหนาท่ีน้ันจะตองหยุด

การพิจารณาไวกอนและแจงใหผูบังคับบัญชาทราบและกรณีเปนกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณา

ทางปกครอง ประธานกรรมการจะตองเรียกประชุมเพ่ือพิจารณาเหตุคัดคาน แตถาไมไดดําเนินการและกรรมการ

ดังกลาวมีสวนรวมในการรองเรียนคูกรณี ไดเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาลงโทษคูกรณี แตมิไดออกความเห็นและ

รวมลงคะแนนเสียงดวยจะมีผลทําใหมติของคณะกรรมการชอบดวยกฎหมายหรือไม  มีคําตอบในคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๖๗ - ๒๖๙/๒๕๕๓ 

ผูฟองคดีท้ังสามฟองวา มูลนิธิเพ่ือผูบริโภคไดมีหนังสือรองเรียนถึงพฤติกรรมของโรงพยาบาล ศ. และผู

ฟองคดีเก่ียวกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเวชกรรม ในกรณีท่ีโรงพยาบาล ศ. กักศพผู

ปวยท่ีเสียชีวิตเพ่ือตอรองคารักษาพยาบาล ซ่ึงผูถูกฟองคดี  (แพทยสภา)  ไดพิจารณาและมีมติสงเร่ืองให คณะอนุ-

กรรมการสอบสวน ชุดท่ีหา ดําเนินการสอบสวนและคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นวาควรยกขอกลาวหาในประเด็น
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ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การท่ีกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองไดมีพฤติกรรมท่ีแสดง

ความเห็นตอสาธารณชนในลักษณะท่ีพาดพิงและเปนปรปกษกับคูกรณีกอนท่ีจะ มีการพิจารณาทางปกครอง ถือ

ไดวามีเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙         

มีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดท่ี หา เพ่ือ

พิจารณาขอรองเรียนของมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและมีมติวาคดีมีมูลน้ัน คณะอนุกรรมการท่ีไดประชุมพิจารณาเร่ืองดังกลาว

ประกอบดวย ศาสตราจารยนายแพทย ว. เปนท่ีปรึกษา นายแพทย ส. เปนประธานคณะอนุกรรมการ นายแพทย ช. เปน

อนุกรรมการ  สวนการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา  ท่ีไดพิจารณาวาคดีมีมูลตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดท่ีหา และการประชุมเพ่ือพิจารณาลงโทษผูฟองคดีน้ันปรากฎวานายแพทย ช. เขารวม

ประชุมดวยเห็นวา มูลกรณีของการส่ังลงโทษผูฟองคดีท้ังสามเกิดจากการรองเรียนของมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค ซ่ึงมีนายแพทย

ช. ดํารงตําแหนงกรรมการมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค อันถือไดวาเปนคูกรณีโดยตรงตามมาตรา ๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติ วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแมนายแพทย ช. มิไดออกความเห็นและมิไดรวมลงคะแนนเสียงในการ

ประชุมพิจารณาโทษผูฟองคดีท้ังสาม แตก็ตองหามมิใหทําการพิจารณาทางปกครองในกรณีเชนน้ีคูกรณีมีสิทธิคัดคานเจา

หนาท่ีผูพิจารณาทางปกครองท่ีเปนคูกรณีอีกฝายหน่ึงไดหรือแมวาจะไมมีการคัดคาน เจาหนาท่ีก็จะตองหยุดการพิจารณา

ไวกอน  และในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูพิจารณาเปนคณะกรรมการประธานกรรมการจะตองดําเนินการเรียกประชุมคณะกรรม-

การเพ่ือพิจารณาเหตุคัดคานน้ันท้ังน้ีตาม มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตตามขอเท็จจริงไม

ปรากฏวาคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดท่ีหา และผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาว

แตอยางใดและแม นายแพทย ช. จะเปนเพียงกรรมการมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคมิไดมีอํานาจในการตัดสินใจ เด็ดขาดเพียงผู

เดียวแตเม่ือนายแพทย ช. เปนถึงกรรมการของมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคก็ยอมอาจทําใหท่ีประชุมคณะกรรมการเกิดความเกรงใจ

หรืออาจชักจูงใหกรรมการคนอ่ืนเห็นชอบดวยได อีกท้ังนายแพทย ช. ไดแสดงความเห็นตอสาธารณชนในลักษณะพาดพิง

และเปนปรปกษตอผูฟองคดีท้ังสามกอนท่ีจะมีการพิจารณาโดยท่ีประชุมของผูถูกฟองคดี  ดังน้ันการดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดท่ีหา และคณะกรรมการแพทยสภาท่ีมีนายแพทย ช.

ถือไดวามีเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงอันทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง  การออกคําส่ังทางปกครองโดยเจาหนาท่ี  ซ่ึงมีสภาพ

รายแรงดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายและถูกเพิกถอนได

ศาลปกครองสูงสุดไดอธิบายถึงลักษณะ “ความไมเปนกลาง” ของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ พิจารณาทาง

ปกครอง ๒ ประการ

๑. กรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนคูกรณีเองตามมาตรา  ๑๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ การท่ีกรรมการคนหน่ึงในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการ พิจารณาลงโทษคูกรณีเขาไปมี

สวนรวมในการรองเรียนกลาวหาคูกรณี จนกระท่ังมีการสอบสวน และดําเนินการทางวินัยกับคูกรณี ถือวากรรมการดัง

กลาวเปนคูกรณีโดยตรงตามมาตรา ๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถึงแมใน

การประชุมเพ่ือพิจารณาลงโทษคูกรณีกรรมการดังกลาวจะมิไดออกความเห็นและรวมลงคะแนนเสียงดวยก็ตองมิให

พิจารณาทางปกครอง 

๒. กรณีท่ีเจาหนาท่ีมีเหตุอันมีสภาพรายแรงตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการ
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การพิจารณาทางปกครองไปโดยบุคคลท่ีมีลักษณะไมเปนกลาง ยอมทําใหกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองดางพรอยไมไดรับการไววางใจจากคูกรณีและอาจถูกเพิกถอนไดภายหลัง จึงเปน หนาท่ีของฝายปกครอง

ท่ีจะดําเนินการใหประชาชนไววางใจอยางเต็มท่ีวาไดกระทําไปเพ่ือประโยชน ของสวนรวมและคุมครองประโยชน

ของผูท่ีเก่ียวของอยางแทจริงประชาชนจะไดวางใจในกลไกของรัฐและใหความรวมมือกับฝายปกครองอยางเต็มท่ี
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สวนท่ี 1 ... อุบัติเหตุ ! เหตุแหงความสูญเสีย

 

เม่ือเอยถึง “อุบัติเหตุ” ก็มักจะใหนึกถึงคําวา “ความสูญเสีย” ตามมา เพราะไมวาจะเปนอุบัติเหตุเล็ก

หรือใหญก็มักจะกอใหเกิดความเสียหายไมวาตอทรัพยสิน รางกาย และในกรณีท่ีรุนแรงก็อาจถึง เสียชีวิต

และแมอุบัติเหตุจะเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยมิอาจคาดการณหรือมิไดต้ังใจใหเกิด รวมท้ัง ไมมีส่ิงบอกเหตุ

ลวงหนาวาจะเกิดข้ึนเม่ือใดก็ตาม แตลุงเปนธรรมเช่ือวาเราสามารถปองกัน หลีกเล่ียงหรือ ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ดวยความรวมมือของทุกฝาย ท้ังผูขับข่ีเองท่ีตองปฏิบัติตามกฎจราจร มีสติระมัดระวังในการขับข่ี มี

น้ําใจบนทองถนน รวมถึงตํารวจจราจรซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย จราจร ตลอดจนหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีดูแล

รักษาถนนใหขับข่ีไดอยางปลอดภัยดวย

จากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนตามทองถนน เราจะพบวาสาเหตุหลัก ๆ นอกจากการท่ีผูขับข่ี ไมปฏิบัติตามกฎจราจร

ใชความเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด หรือขับข่ีขณะเมาสุราแลว การขาดการบํารุงดูแลรักษาถนน ตลอดจนไฟทางให

อยูในสภาพดีพรอมใชงานก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีไมควรมองขาม เน่ืองจากทําใหเกิดอุบัติไดเชนกัน และมีหลาย ๆ กรณีท่ีผู

เสียหายนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิด อันเกิดจากการ

ละเลยไมดูแลรักษาถนนใหสามารถขับข่ีไดอยางปลอดภัย รวมท้ังไมติดต้ังสัญญาณหรือปายเตือนเพ่ือปองกันเหตุในกรณีท่ี

ถนนชํารุด หรือกรณีมีการซอมแซม หรืออยูระหวางการสรางถนน

เชน กรณีการฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหาย อันเกิดจากการขุดลอกผิวถนน เปนหลุมขนาด

ใหญแตมิไดติดต้ังปายเตือน สัญญาณไฟ หรืออุปกรณใด ๆ อยางเพียงพอ จนเปนเหตุให ผูฟองคดีขับรถตกหลุมกระเด็น

ไปชนกับรถฝงตรงขามไดรับบาดเจ็บและรถเสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดท่ี อ.1009/2560) หรือกรณีท่ีผูฟอง

คดีขับข่ีรถจักรยานยนตไปตามถนนลาดยางและประสบอุบัติเหตุ ตกหลุม ทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสและรถจักรยานยนต

เสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.754/2560) จึงเรียกรองใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลถนนสายดัง

กลาวชดใชคาเสียหาย ซ่ึงท้ังสองกรณีดังกลาวศาลปกครองไดพิพากษาใหหนวยงานมีความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

 

อยางไรก็ตาม... เราก็ยังเห็นขาวทํานองดังกลาวเกิดข้ึนอยูเนือง ๆ ดังเชนกรณีขาวของสามสาวจังหวัดชลบุรี

ท่ีข่ีรถจักรยานยนตตกหลุมขนาดใหญไดรับบาดเจ็บสาหัสไปเม่ือหลายวันกอน รวมถึงคดีท่ีลุงเปนธรรมจะนํามาเลาตอไปน้ี

ครับ

 
 

 โดย... ลุงเปนธรรม

สายดวนศาลปกครอง 1355
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สวนท่ี 2  อุบัติเหตุลดลงได ... หากทุกฝายรวมมือกัน !

วันน้ีลุงเปนธรรมไดนําคดีปกครองเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถมาเลาเปนอุทาหรณเตือนสติ แกผูขับข่ี

รวมท้ังเปนการย้ําเตือนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของคอยดูแลสอดสอง บํารุงรักษาถนน ติดปายเตือน ตลอดจนไฟทางใหมีแสง

สวางเพียงพอ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและความสูญเสียท่ีไมมีใครอยากใหเกิดข้ึน

เร่ืองราวเปนอยางไร เชิญติดตามครับ...
 

มูลเหตุของเร่ืองน้ีเกิดจาก ... นายเอกไดขับข่ีรถจักรยานยนตเดินทางจากบานพักในจังหวัดหน่ึงเพ่ือไป

ปฏิบัติงานในอีกจังหวัดหน่ึงตามปกติ โดยใชเสนทางลัดทางหลวงชนบทเม่ือเดินทางมาถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุซ่ึงในขณะน้ัน

เปนเวลาเวลากลางคืนไมเห็นแสงสวางรถจักรยานยนตของนายเอกไดตกหลุมและลมลงทําใหนายเอกไดรับบาดเจ็บสาหัส

และรถจักรยานยนตเสียหาย  นายเอกเห็นวาอุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากการท่ีหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบถนนสายดังกลาว

ละเลยตอหนาท่ีไมบูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงชนบทใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ

เดินทาง  และไมมีการทําเคร่ืองหมายเตือนไวอันเปนการกระทําละเมิดตอนายเอกนายเอกจึงย่ืนฟองขอใหศาลปกครองมี

คําพิพากษาใหหนวยงานดังกลาวชดใช คาเสียหาย

คดีมีประเด็นท่ีศาลวินิจฉัยวา หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบถนนสายดังกลาวไดกระทําละเมิดตอ

นายเอกและตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกนายเอก หรือไม ?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยท่ีขอเท็จจริงรับฟงเปนท่ียุติวา การท่ีนายเอกประสบอุบัติเหตุ สืบเน่ืองจาก

ถนนมีสภาพชํารุดเปนหลุมเปนบอ และถนนสายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงมีหนาท่ีจะ

ตองตรวจตราดูแลรักษาถนนใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เม่ือถนนสายดังกลาว เกิดการชํารุดและยัง

ไมสามารถซอมแซมได จึงควรตองมีมาตรการสําหรับความปลอดภัยจากการใชเสนทาง ดังกลาวเพ่ือเตือนใหผูท่ีตองสัญจร

ไปมาใชความระมัดระวังในการสัญจรย่ิงข้ึนดวย

เม่ือไมไดดําเนินการใหมีมาตรการสําหรับความปลอดภัยในการใชถนนสายดังกลาว  และเปนเหตุใหนายเอก

ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บสาหัสและรถเสียหาย จึงถือเปนการกระทําละเมิดตอนายเอก ซ่ึงตองชดใชคาสินไหม

ทดแทนในความเสียหายใหแกนายเอก แตโดยท่ีนายเอกใชเสนทางดังกลาวเดินทางไปกลับสัปดาหละคร้ังเปนประจํา นาย

เอกยอมตองทราบดีวาถนนสายน้ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ ซ่ึงอาจเปนภยันตรายแกนายเอกไดหากไมระมัดระวัง  อีกท้ัง

นายเอกเลือกท่ีจะเส่ียงภัยขับข่ีรถในเวลากลางคืนท่ีทัศนวิสัยไมชัดเจน กรณีน้ีจึงเห็นไดวานายเอกขับข่ีรถโดยปราศจาก

ความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนน้ันจะตองมีตามวิสัยและ พฤติการณ ผลแหงการละเมิดท่ีเกิดข้ึนดังกลาว นายเอก

จึงมีสวนกอใหเกิดความเสียหายอยูดวย

เม่ือพิจารณาโดยอาศัยพฤติการณเปนประมาณท้ังของนายเอกและหนวยงานแลว เห็นควรกําหนดใหหนวย

งานรับผิดในคาเสียหายของนายเอกจํานวนก่ึงหน่ึงของคาเสียหายท้ังหมด และใหหนวยงานปรับปรุงทางหลวงชนบทให

เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเทาท่ีจะมีงบประมาณในการบํารุงรักษา รวมท้ังใหจัดทําปายจราจรประเภทเตือนทาง

ชํารุดใหมีตัวอักษรขนาดใหญ ท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนเปนระยะ ๆ โดยระบุระยะทางท่ีจะถึงจุดเกิดเหตุ และตองมี

ปายดังกลาวกอนใกลถึงจุดเกิดเหตุดวย
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คดีน้ี...จึงเปนแนวทางการปฏิบัติราชการท่ีดีสําหรับเจาหนาท่ีและหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ี ในการดูแล
รักษาถนน โดยจะตองดําเนินการตรวจตราดูแลรักษาถนนใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดตามมาตรฐานความปลอดภัย
ในการเดินทาง และสําหรับผูขับข่ียวดยานเองน้ันก็ตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎจราจรไมขับข่ีรถดวยความเร็วเกินอัตรา
ท่ีกฎหมายกําหนด  เมาไมขับ  รวมท้ังตองมีสติและระมัดระวัง หลีกเล่ียง การใชถนนในสภาพท่ีเส่ียงตออุบัติเหตุ เพราะ
อุบัติเหตุไมเพียงสงผลโดยตรงแกผูประสบภัยและครอบครัวเทาน้ันยังอาจกระทบในเร่ืองงบประมาณการดูแลรักษาพยา-
บาลของรัฐ ตลอดจนภาพลักษณของประเทศดานความ ปลอดภัยในการเดินทางดวย

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีถูกตองไปพรอม ๆ กันทุกฝาย ชวยใหทุกชีวิตหางไกลจากอุบัติเหตุได
ครับ !! 

(รายละเอียดของคดีอานไดในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.832/2560 และสามารถ สืบคนบทความ
อ่ืน ๆ ยอนหลังไดท่ี www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง)

สวนท่ี 3 รูทันกฎหมายเก่ียวกับการเรียกรองคาเสียหายจากมูลละเมิด
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 223 วรรคหน่ึง บัญญัติวา ถาฝายผูเสียหายไดมีสวนทําความผิดอยางใดอยางหน่ึงกอใหเกิดความ

เสียหายดวยไซร ทานวาหน้ีอันจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกฝายผูเสียหายมากนอยเพียงใดน้ันตองอาศัยพฤติการณเปน
ประมาณ ขอสําคัญก็คือวาความเสียหายน้ันไดเกิดข้ึนเพราะฝายไหนเปนผูกอย่ิงหยอน กวากันเพียงไร

มาตรา 420 บัญญัติวา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแก
ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคา
สินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน

มาตรา 438 วรรคหน่ึง บัญญัติวา คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ัน ใหศาล วินิจฉัยตาม
ควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด

มาตรา 442 บัญญัติวา ถาความเสียหายไดเกิดข้ึนเพราะความผิดอยางหน่ึงอยางใดของผูตอง เสียหาย
ประกอบดวยไซรทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 223 มาใชบังคับโดยอนุโลม

10

http://www.admincourt.go.th/


ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยประเด็นน้ีโดยรับฟงขอเท็จจริงตามความเห็นของคณะกรรมการแพทยสภาวาคลินิกของผู

ฟองคดีมิไดมีการจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผาตัดใหญโดยเฉพาะไมมีแพทยวิสัญญีหรือพยาบาลวิสัญญี

เปนผูวินิจฉัยชนิดและขนาดการใชยาระงับความรูสึกและคอยเฝาระวังตรวจดูสัญญาณชีพ ตลอดจนสภาพรางกายของ

นางสาว ศ. ในเวลาผาตัดวามีภาวะเปนปกติหรือไม มีเพียงผูฟองคดีและพยาบาลอีกคนเปนผูชวย  จึงไมทราบถึงภาวะ

ผิดปกติอันตรายและไมอาจแกไขไดทันทวงทีและเม่ือผูปวยอยูในภาวะอันตรายผูฟองคดียังไดกูชีพอยูนานเกินสมควร

โดยไมมีความเช่ียวชาญดานการกูชีพฉุกเฉิน ไมมีอุปกรณท่ีจําเปนพรอมในการชวยฟนชีวิต ไมติดตอขอความชวยเหลือ

โดยเรงดวนจากสถานพยาบาลท่ีมีบุคลากรและอุปกรณทางการแพทยท่ีจําเปน ดวยความประมาทดังกลาวจึงเปนเหตุให

นางสาว ศ. ถึงแกความตาย 

คดีปกครองท่ีจะนํามาเลาสูกันฟงฉบับน้ี  เปนกรณีแพทยใชยาหมดอายุตามท่ีระบุในฉลากและไมมีความ

พรอมในการรักษาผูปวย จนเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย ซ่ึงถือวาเปนอุทาหรณท่ีดีสําหรับประชาชนท่ัวไป ท่ีจะเขา

รับการผาตัดดูดไขมันเพ่ือลดความอวน  

คดีน้ีเกิดจากผูฟองคดีซ่ึงรับราชการในตําแหนงรองศาสตราจารยประจําคณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย

แหงหน่ึงไดถูกแจงขอหาวากระทําความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายและใชยาหมดอายุตามฉลาก ท่ี

ปดไวโดยการผาตัดดูดไขมันลดความอวนให นางสาว ศ. ท่ีคลินิกสวนตัวและเสียชีวิตลง และตอมาศาลจังหวัดมีคํา

พิพากษาใหลงโทษจําคุก 4 ป และแพทยสภาไดมีคําส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สวนความผิดทาง

วินัย ผูถูกฟองคดีท่ี 2 (อธิการบดีมหาวิทยาลัย)  ก็มีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ เพราะถือวาเปนการ

กระทําท่ีไมไดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพในระดับดีท่ีสุด

หลังจากท่ีผูฟองคดีอุทธรณคําส่ัง และผูถูกฟองคดีท่ี 1 (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา) มีมติยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําส่ังไลออกจากราชการ 

คดีน้ีมีขอเท็จจริงท่ีเปนประเด็นนาสนใจ 2 เร่ือง คือ ประเด็นแรก ผูฟองคดียอมรับวาไดใชยาหมดอายุ

ตามฉลากกับผูปวยจริง โดยอางวาตามวิสัยและพฤติการณแพทยท่ีคลินิกทุกคนเคยใชยาท่ีไมมีฉลาก จึงไมไดตรวจ

ดูวันหมดอายุของยากอนใชยากับนางสาว ศ.

การกระทําและขออางของผูฟองคดีรับฟงไดหรือไม?  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นน้ีวาบทบัญญัติ

มาตรา 75 (1) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ท่ีบัญญัติวา “ยาเส่ือมคุณภาพ” ไดแก ยาส้ินอายุตามท่ีแสดงไวใน

ฉลาก มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันมิใหมีการนํายาท่ีหมดอายุแลวมาจําหนายหรือนํามาใชรักษาผูปวย ซ่ึงถือเปนขอจํากัด

ในการใชยาท่ีอาจเส่ือมคุณภาพ จึงเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย เม่ือผูฟองคดียอมรับวาไดใชยาหมดอายุ

ตามฉลากจริง จึงเขาเง่ือนไขซ่ึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติขางตนแลว และขออางของผูฟองคดีขางตนก็ไมอาจ

รับฟงไดตามขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายดังกลาว

ประเด็นท่ีสอง   การรักษาผูปวยเปนไปตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพในระดับดีท่ีสุด หรือไม? 

(หนังสือพิมพบานเมือง คอลัมนคดีปกครอง ฉบับวันเสาร ท่ี 19 เมษายน 2557)
นายปกครอง
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ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพทางดานเวชกรรมท่ีตองรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

ใหอยูในระดับดีท่ีสุด และยังเปนอาจารยผูสอนนักศึกษาแพทยโดยมีตําแหนงทางวิชาการระดับสูงท่ีบุคคลท่ัวไปและ

นักศึกษาใหความเคารพในฐานะ “อาจารยหมอ” ย่ิงตองมีมาตรฐานความระมัดระวังเพ่ือจะเปนแบบอยางท่ีดี และมี

ความรับผิดชอบในจรรยาบรรณมากกวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ัว ๆ ไปการท่ีผูฟองคดีใชยาเส่ือมคุณภาพกับผูปวย

ยอมกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอเกียรติศักด์ิและตําแหนงหนาท่ีราชการและกระทบตอความรูสึกของบุคคลท่ัวไป และ

การท่ีใหการรักษาผูปวยดวยความประมาทดังกลาวจนเปนเหตุใหนางสาว ศ. ถึงแกความตาย จึงเปนความผิดทางวินัย

อยางรายแรง

การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 

98 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงเป นการใชดุลพินิจท่ีชอบดวย กฎหมาย (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 227/2556) 

คดีน้ีจึงไมเพียงแตจะเปนอุทาหรณท่ีดีสําหรับประชาชนท่ัวไป ท่ีตองปกปองคุมครองสิทธิของตนเองใน

การใชยาเพ่ือบําบัดรักษาหรือการเขารับบริการทางการแพทยเทาน้ัน    ยังเปนอุทาหรณท่ีดีสําหรับบุคลากรทางการ

แพทยท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบและระมัดระวังเพ่ือคุมครองชีวิตของผูปวย โดยตองรักษามาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพของตนใหอยูในระดับท่ีดีท่ีสุดหากไมมีความพรอมไมวาทางดานความรูความเช่ียวชาญ หรือวัสดุ

อุปกรณหรือบุคลากรอ่ืนท่ีเปนผูชวยเหลือทางการแพทยก็ควรท่ีจะสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลท่ีมีความพรอมหรือ

ใชดุลพินิจในทางท่ีเปนประโยชนแกผูปวยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและจริยธรรมแหงวิชาชีพของตนอยาง

เครงครัดครับ ! 
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ปจจุบัน สถานบริการทางการแพทยของภาครัฐและภาคเอกชนมีพัฒนาการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ

เปนอยางมากซ่ึงสอดคลองกับการเติบโตของปญหาดานอนามัยและสาธารณสุขของประชาชนซ่ึงเปนผูรับบริการแตการ

เติบโตดังกลาวกลับเพ่ิมชองวางของความสัมพันธระหวางผูใหบริการทางการแพทยกับผูรับบริการใหหางย่ิงข้ึนเปนลําดับ  

ในสภาพสังคมไทยแตด้ังเดิม  ผูรับบริการมีทัศนคติท่ีดีและยกยองผูใหบริการทางแพทยวา เปนผูท่ีมีบุญคุณตอผูปวยเปน  

ผูขจัดความทุกขอันเกิดจากการเจ็บไขไดปวยใหบรรเทาเบาบางหรือขาดหายไปได ผลของการรักษาพยาบาลจะเปนอยาง

ไรก็จะยอมรับแตโดยดีดวยความเช่ือม่ันในความรู  ความสามารถและความชํานาญการของแพทย ประกอบกับความเช่ือ

ในเร่ืองชะตากรรมของผูปวย แตปจจุบัน สภาพทางสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปมาก ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีแพรขยายอยาง

รวดเร็วและเขาถึงไดงาย  และวิถีชีวิตของผูคนในยุคท่ีอุปสงคมีมากกวาอุปทาน  สงเสริมใหเกิดลักษณะนิสัยท่ีเห็นแก

ประโยชนสวนตนเปนใหญ ขาดความเห็นอกเห็นใจความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  และการประนีประนอมอันเปนอุปนิสัยท่ีดีงาม

ของคนไทยมาแตเดิม  ปรากฏการณดังกลาวทําใหความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทยผูรักษาพยาบาลกลายเปนเร่ือง

ของการซ้ือขายบริการโดยท่ัวไป กลาวคือผูซ้ือบริการตองการไดรับบริการเต็มตามมูลคาท่ีจายไปโดยไมมีขอแมใดๆ  เม่ือ

รูสึกวาไมไดรับบริการตามท่ีคาดหวังหรือคิดวาสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของตนถูกละเมิดจึงเกิดการฟองรองตามท่ี

ปรากฏเปนขาวอยูเสมอและเพ่ิมข้ึนทุกป

ดวยเหตุน้ี แพทยจึงจําเปนตองปองกันตนเองไมไหตกเปนจําเลยโดยการศึกษาระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากและจําเปนตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบวิชาชีพ

ควบคูไปกับพรหมวิหาร  4   ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเปนธรรมเพ่ือไมใหเกิดความเส่ียงทางกฎหมายในเวชปฏิบัติ

ของตนจนเกิดเปนคดีทางการแพทยข้ึน

หลักการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ในการประกอบวิชาชีพใด ๆ  ก็ตามจําเปนตองมีหลักการหรืออุดมการณใหยึดถือประกอบการปฎิบัติ 

เพ่ือผลงานท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอสังคมเปนสําคัญ สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีหลักการท่ีควร

ยึดถือท้ังในทางโลกและทางกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และหลักศาสนา ดังน้ี

1.หลักทางจริยธรรมและจรรยาแพทย

 หลักจรรยาแพทย กฎหมายหมายรวมถึงหลักศาสนา หลักคุณธรรม และคําปฎิญาณแหงวิชาชีพ ท่ี

ตองยึดถือเพ่ือใหการชวยเหลือผูปวยเจ็บใหพนจากการเจ็บปวยทุกขทรมานหรือรอดชีวิตเพ่ือใหแพทยไดประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมไดอยางย่ังยืนและมีความสุข ไดแก  
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1.1 คําปฎิญาณแพทยกอนออกประกอบวิชาชีพเวชกรรม

คําปฏิญาณกอนออกประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูสําเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตรจากสถาบันการ

ศึกษาตาง ๆ น้ันมีรายละเอียดแตกตางกันไปแตจะยึดหลักการสําคัญตามพระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย ดังน้ี

วิสัญญีแพทย หรือพยาบาลประจําหองผาตัดฉุกเฉิน ไมมีประสาทศัลยแพทย ไมมีไอซียูระบบประสาท)

1.2 ขอบังคับแพทยสภา

วิชาชีพเวชกรรมเปนวิชาชีพเฉพาะของแพทยผูไดสอบผานการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ท่ีเปน

หลักสูตรมาตรฐานสากลควบคูไปกับหลักจริยธรรมและการปฏิญาณตนกอนออกไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีไมเรียก

รองคารักษาพยาบาล  (ยกเวนคาธรรมเนียมแพทยเทาน้ัน) ไดข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกแพทยสภาไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาโดยอยูภายใตการดูแล และการตรวจสอบดานคุณภาพทางวิชาการจริยธรรม และมาตรฐาน

วิชาชีพจากแพทยสภาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงควรยึดม่ันในขอบังคับท่ีกําหนดโดยแพทยสภาดังตัวอยาง
 

ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2560 

(มีผลบังคับใชวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561)

ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใตความ

สามารถและขอจํากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณท่ีมีอยูในสถานการณน้ันๆ

(คําอธิบายเพ่ิมเติม :

 “ภาวะ” หมายถึง สถานการณท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน เชน มีผูปวยไดรับบาดเจ็บท่ีศีรษะ หมดสติ แลวฟนข้ึน

มาปวดศีรษะมาก อาเจียน แพทยหองฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนใหการตรวจรักษาเบ้ืองตน

“วิสัย” แพทยหองฉุกเฉินประเมินลักษณะอาการบาดเจ็บวา  อาจมีเลือดออกกดเน้ือสมองท่ีจําเปนตองรับ

การผาตัดสมองโดยเรงดวน  แตตนเองไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ มีเพียงความรูพ้ืนฐานทางการแพทย ขาดทักษะ

และประสบการณในการผาตัดสมองเหมือนผูเช่ียวชาญทางศัลยกรรมระบบประสาท ท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับของ

สังคมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

“พฤติการณ” หมายถึง ศักยภาพของโรงพยาบาลท่ีปฎิบัติงานไมมีหองผาตัดหรือเคร่ืองมือผาตัดสมอง ไมมี

14



 
 

บริบูรณ ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซ่ึงไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได

ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฎิบัติตอผูปวยโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ

ขอ 22 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย

ขอ 25 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย

ขอ 26 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใหความเห็นโดยไมสุจริตอันเก่ียวกับวิชาชีพเวชกรรม

ขอ 27 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวยหรือผูปวยท่ีเสียชีวิตแลวซ่ึงตน

รับทราบมาเน่ืองจากการประกอบวิชาชีพเวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมายหรือเม่ือตองปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือตามหนาท่ี

ขอ 28 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูท่ีอยูในระยะอันตรายจากการเจ็บ

ปวยเม่ือไดรับการขอรองและตนเองอยูในฐานะท่ีชวยไดเวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและ

เปนอันตรายตอชีวิต โดยตองใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม

1.3. คําประกาศสิทธิของผูปวย 10 ประการเปนคําประกาศท่ีออกโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล

สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภาและคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2541 มี

ขอความดังน้ี

1. ผูปวยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานท่ีจะไดรับบริการดานสุขภาพตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

2. ผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับบริการจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยไมมีการเลือกปฎิบัติเน่ืองจาก

ความแตกตางดานฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุและลักษณะของความเจ็บปวย

3. ผูปวยท่ีขอรับบริการดานสุขภาพมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอและเขาใจชัดเจน จาก

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพเพ่ือใหผูปวยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไมยินยอมใหผูประกอบ

วิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอตน เวนแตเปนการชวยเหลือรีบดวนหรือจําเปน

4. ผูปวยท่ีอยูในภาวะเส่ียงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือรีบดวนจากผูประกอบ

วิชาชีพดานสุขภาพโดยทันทีตามความจําเปนแกกรณี โดยไมคํานึงวาผูปวยจะรองขอความชวยเหลือหรือไม

5. ผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบช่ือ สกุลและประเภทของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเปนผูให

บริการแกตน

6. ผูปวยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืนท่ีมิไดเปนผูใหบริการแกตนและ

มีสิทธิในการขอเปล่ียนผูใหบริการและสถานบริการได

7. ผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับการปกปดขอมูลเก่ียวกับตนเองจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยเครง-

ครัด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย

8. ผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวนในการตัดสินใจเขารวมหรือถอนตัวจากการเปนผู

ถูกทดลองในการทําวิจัยของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

9. ผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวช

ระเบียนเม่ือรองขอ ท้ังน้ีขอมูลดังกลาวตองไมเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอ่ืน

10. บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมอาจใชสิทธิแทนผูปวยท่ีเปนเด็กอายุยังไมเกินสิบแปดป

15



 

1.4. หลักนิติธรรม (Rule of Law ) เปนกฎเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือสรางความสงบสุขของสังคมใน

ระบอบ ประชาธิปไตยดวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลท้ังสามอํานาจคือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ

1.5 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542กลาวถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลวา

 "การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยู

รวมกันอยางสงบสุข มีความรูจักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนและสงเสริมความเขม

แข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศชาติ เพ่ือบรรเทา หรือปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤต ภยันตรายท่ีอาจ

จะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความ โปรงใสและความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญ

ของศักด์ิศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสอดคลอง

กับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน"

 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการคือ

1.หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม

และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลาน้ัน โดยถือวา เปนการปกครองภายใตกฎหมาย

มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล

2.หลักคุณธรรม ไดแก  การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักน้ีในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมี

ความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ

3.หลักความโปรงใส  ไดแก  การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ

ทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวย

ภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง

ชัดเจนได

4.หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสิน

ใจในปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง

ประชามติ หรืออ่ืนๆ

5.หลักความรับผิดชอบ  ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ี  ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมการใส

ใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง

และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน

6.หลักความคุมคา ไดแกการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด แกสวน

รวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขัน

ไดในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน
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เปนไปเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือ เพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย” เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม

2554

1.6 หลักศาสนา

หลักศาสนาเปนหลักทางธรรมเพ่ือเปนแนวทางใหประกอบวิชาชีพในทางท่ีชอบ และสรางเสริมกําลัง

ใจ เพ่ือสรางสรรคผลงานใหสําเร็จสมความมุงหมาย

หลักศาสนาท่ีสําคัญท่ีสมควรยึดถือมีดังน้ี

- โอวาทปาฏิโมกข “ การละเวนการทําบาปท้ังปวงการทําแตความดีและการชําระจิตใจใหสะอาด”

- ปจฉิมโอวาทกอนปรินิพพาน “ จงทํากิจทุกอยางใหลวงไปดวยความไมประมาท”

- พรหมวิหาร 4 คือ      

เมตตา - เห็นผูปวยเจ็บเกิดความสงสาร ปรารถนาใหพนทุกข

กรุณา - ชวยเหลือ รักษา ผาตัดดวยใจ

มุฑิตา - ยินดีท่ีผูปวยเจ็บรอดชีวิตหรือพนจากทุกขเวทนา

อุเบกขา - การวางเฉยเม่ือไมสามารถชวยชีวิตผูปวยเจ็บไดและตองอธิบายดวยเหตุผลทางการ

แพทยใหญาติเขาใจและยอมรับ ตองส่ือสัมพันธกับญาติผูปวยเพ่ือปลอบใจให

คลายทุกข

- การตัดกิเลสตัณหา โลภ โกรธ หลง รูจักครองตน ครองคนครองงาน

- การมีวิจารณญาณ คือญาณท่ีเกิดจากการบําเพ็ญศีลต้ังสมาธิจนเกิดปญญา สามารถนําเหตุผลมาตัดสินใจ 

         ปฏิบัติตนปฏิบัติงานไดอยางถูกตองดีงามจนสังคมยอมรับ

 

2 หลักทางกฎหมาย

 กฎหมายท่ีแพทยจําเปนตองทราบ เขาใจและยอมรับในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามหลัก

นิติธรรม และธรรมาภิบาล ในระบบองครวม มีดังน้ี

2.1รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2560 บางมาตรา เชน

มาตรา 80(2) ....การจัดบริการสาธารณสุขโดยผูมีหนาท่ีใหและบริการดังกลาวซ่ึงไดปฎิบัติหนาท่ีตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

2.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือ

ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงเม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลวมิใหถือวา

การกระทําน้ันเปนความผิดและใหพันจากความรับผิดท้ังปวง

 กฎกระทรวงท่ีออกตาม มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550

 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติฯ

 แพทยสภาสรุปประเด็นสําคัญเพ่ือการปฏิบัติสําหรับแพทย

 แนวทางการปฏิบัติของแพทย เม่ือไดรับ “หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ี
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ศึกษาอบรมน้ันในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูใดผูหน่ึง ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

 

ขอ ๑.  เม่ือไดรับหนังสือแสดงเจตนาฯ  แพทยผูเก่ียวของตองแนใจวาหนังสือดังกลาวเปน  หนังสือแสดง

เจตนาฯ ท่ีกระทําโดยผูปวยขณะท่ีมีสติสัมปชัญญะ เชน หนังสือแสดงเจตนาฯ ท่ีกระทําโดยอยูในความรูเห็นของแพทย

เชนน้ีแลว ใหปฏิบัติตามความประสงคของผูปวย ยกเวนกรณีตามขอ ๕

ขอ ๒. หนังสือแสดงเจตนาฯนอกเหนือจาก ขอ ๑. ควรไดรับการพิสูจนวากระทําโดยผูปวยจริง   

ขอ ๓. ในกรณีท่ียังพิสูจนไมไดถึง “ความจริงแท” ของหนังสือแสดงเจตนาฯน้ีใหดําเนินการรักษาผูปวยตาม

มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม

ขอ ๔. การวินิจฉัย “วาระสุดทาย” ของชีวิตใหอยูในดุลยพินิจของ “คณะแพทยผูรักษา”ในภาวะวิสัย และ

พฤติการณในขณะน้ัน

ขอ ๕. ไมแนะนําใหมีการถอดถอน (Withdraw) การรักษาท่ีไดดําเนินกอนแลว

ขอ ๖. ในกรณีท่ีแพทยไมสามารถปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาฯได ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหแพทยให

คําแนะนําตอญาติ เพ่ือใหย่ืนคํารองตอศาล ใหศาลมีคําส่ังใหปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความประสงคของ

หนังสือแสดงเจตนาฯ 

 2.3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551

 2.4 รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

2.5 ประมวลกฎหมายอาญา

2.5.1 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ

2.5.1.1 ความผิดตอจรรยาบรรณ

มาตรา 374  ผูใดเห็นผูอ่ืนตกอยูในอันตรายแกชีวิตซ่ึงตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตราย

แกตนเองหรือผูอ่ืน แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ

 2.5.1.2 ความผิดตอเสรีภาพ

มาตรา 309 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหกระทําการใดไมกระทําการใด หรือจํายอมตอส่ิงใด โดยทําให

กลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือ ทรัพยสินชองผูถูกขมขืนใจน่ันเองหรือของผูอ่ืน หรือโดยใช

กําลังประทุษรายจนผูถูก ขมขืนใจตองกระทําการน้ัน ไมกระทําการน้ัน หรือจํายอมตอส่ิงน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําทําปรับ

มาตรา 310 ผูใดหนวงเหน่ียวหรือกักขังผูอ่ืนหรือกระทําดวยประการใดใหผูอ่ืนปราศจาก

เสรีภาพในรางกายตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

2.5.1.3 ความผิดฐานเปดเผยความลับ

มาตรา 323 ผูใดลวงรูหรือไดมาซ่ึงความลับของผูอ่ืน โดยเหตุท่ีเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีโดย

เหตุท่ีประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู

สอบบัญชี หรือโดยเหตุท่ีเปนผูชวยในการประกอบอาชีพน้ันแลวเปดเผยความลับน้ันในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหาย

แกผูหน่ึงผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรกเปดเผยความลับของผูอ่ืนอันตนไดลวงรูหรือไดมาจากการ
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 5. แทงลูก 

2.5.1.4 ความผิดฐานหม่ินประมาท

มาตรา 326 ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม  โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนน้ันเสียช่ือ

เสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ันกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกิน

สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 327 ผูใดใสความผูตายตอบุคคลท่ีสาม และการใสความน้ันนาจะเปนเหตุใหบิดามารดา 

คูสมรส หรือบุตรของผูตาย เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือเกลียดชัง ผูน้ันกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษ

ดังบัญญัติไวในมาตรา 326 น้ัน

2.5.1.5 ความผิดเก่ียวกับการปกครอง

ประมวลกฎหมายอาญา (ลักษณะ 2 ความผิดเก่ียวกับการปกครอง)

หมวด 1 ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ

มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความ

เสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงป ถึงสิบป หรือ

ปรับต้ังแตสองพันบาท ถึงส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 1(1) โดยทุจริตหมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน

มาตรา 1(2) บุคคลจักตองรับโทษทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํา

กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษ และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดน้ันตองเปนโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

2.5.1.6 ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม

ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 3 ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม

มาตรา 184 ผูใด เพ่ือจะชวยไมใหผูอ่ืนตองรับโทษหรือใหรับโทษนอยลง ทําใหเสียหาย ทําลาย 

ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซ่ึงพยานหลักฐานในการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หาป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

2.5.1.7 ความผิดเก่ียวกับชีวิต

มาตรา 291 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทําน้ันเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายจําคุกไม

เกินสิบป และปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา 288 ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแตสิบหาป 

ถึงย่ีสิบป 

มาตรา 289  ผูใด (4) ฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน ตองระวางโทษประหารชีวิต 

มาตรา 297 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํารายรับอันตราย

สาหัส ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต หกเดือนถึง สิบป 

 อันตรายสาหัสน้ันคือ

 1. ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือ เสียฆานประสาท 

 2. เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ 

 3. เสีย แขน ขา มือ เทา น้ิว หรือ อวัยวะอ่ืนใด 

 4. หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
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6. จิตพิการอยางติดตัว 

7. ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเร้ือรัง ซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 

8. ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวาย่ีสิบวัน หรือจนประกอบ 

กรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวาย่ีสิบวัน

ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 4 ความรับผิดทางอาญา

มาตรา 59 บุคคลจะตองรับผิดทางอาญาตอเม่ือไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทํา 

โดยประมาทท่ีกฎหมาย บัญญัติใหตองรับผิด เม่ือไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว

โดยแจงชัดใหตองรับผิด แมไดกระทําโดยไมมีเจตนา

- กระทํา โดยเจตนาไดแก กระทําโดยรูสํานึกในการท่ีกระทําและในขณะเดียวกัน   ผูกระทํา

ประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทําน้ัน

- ถาผูกระทํา มิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวาผูกระทําประสงคตอ

ผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ันมิได

- กระทําโดยประมาท ไดแก  กระทําความผิดมิใชโดยเจตนา  แตกระทําโดยปราศจากความ 

ระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจไรความระมัดระวัง เชนวาน้ันได

แตหาไดใชใหเพียงพอไม

 - การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหน่ึงอันใดข้ึน โดยงดเวนการท่ีจักตองกระ

ทําเพ่ือปองกันผลน้ันดวย

มาตรา 64 บุคคลจะแกตัววา ไมรูกฎหมายเพ่ือใหพนจากความรับผิดทางอาญาไมได แตถาศาล

เห็นวา ตามสภาพและพฤติการณผูกระทําความผิดอาจจะไมรูวากฎหมายบัญญัติวา การกระทําน้ันเปนความผิด ศาลอาจ

จะอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานตอศาล และถาศาลเช่ือวา ผูกระทําไมรูวากฎหมายบัญญัติไวเชนน้ัน ศาลจะลงโทษนอย

กวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได

2.6 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 5 ละเมิด

มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย ถึงแก ชีวิตก็ดีแก

รางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสิน  หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันกระทําละเมิด  จําตองใชคาสิน

ไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน 

มาตรา 425 นายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิด ซ่ึงลูกจางไดกระทําไปในทางการท่ีจางน้ัน

มาตรา 6 ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริต

มาตรา 8 คําวาเหตุสุดวิสัย หมายความวาเหตุใดๆอันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจ

ปองกันได แมท้ังบุคคลท่ีตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน จะไดจัดการระมัดระวังตาม สมควรอันพึงคาด

หมายไดจากบุคคลในฐานะ และภาวะเชนน้ัน

2.7 พยานหลักฐาน 

มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีความผิดหรือบริสุทธ์ิ 

ใชอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคําม่ัน สัญญาขูเข็ญ หลอกลวง หรือ โดย

มิชอบประการอ่ืน และใหสืบตามบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี หรือ กฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยาน



2.8 ผูเช่ียวชาญพิเศษ 

หมวด 5 ผูชํานาญการพิเศษ 

มาตรา 243 ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความเช่ียวชาญในการใดๆ เชน ในทางวิทยาศาสตร 

ศิลปะ ฝมือพาณิชยการ การแพทย หรือกฎหมายตางประเทศ และซ่ึงมีความเห็นของผูน้ัน อาจจะมีประโยชนในการ

วินิจฉัยคดี ในการสอบสวนไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา อาจเปนพยานในเร่ืองตางๆ เปนตนวา ตรวจรางกาย หรือจิต

ของผูเสียหาย ผูตองหา หรือจําเลย ตรวจลายมือ ทําการทดลอง หรือกิจการอยางอ่ืนๆ 

ศาลจะใหผูชํานาญการพิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองใหมาเบิกความประกอบหนังสือน้ัน ให

สงสําเนาหนังสือดังกลาว แลวแกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันเบิกความ

 2.9 การชันสูตรพลิกศพ

มาตรา 148 เม่ือปรากฏแนชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือ ตายใน

ระหวางอยูใน ความควบคุมของเจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย

การตายโดยผิดธรรมชาติ น้ันคือ 

                   1. ฆาตัวตาย 

                   2. ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 

                   3. ถูกสัตวทําราย 

                   4. ตายโดยอุบัติเหตุ 

                   5. ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 

มาตรา 151 ในเม่ือมีการจําเปนเพ่ือพบเหตุของการตาย เจาพนักงานผูกระทําการชันสูตร พลิกศพ มี

อํานาจส่ังใหผาศพแลวแยกธาตุสวนใด หรือใหสงท้ังศพ หรือ บางสวนไปยังแพทย หรือพนักงานแยกธาตุ ของรัฐบาลได 

มาตรา 154 ใหผูชันสูตรพลิกศพ ทําความเห็นเปนหนังสือ แสดงเหตุและพฤติการณท่ีตาย  ผูตายคือใคร 

ตายท่ีไหน เม่ือใด ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทําผิดเทาท่ีจะทราบได
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จุลสารฉบับน้ีเปนฉบับท่ีสองของป พ.ศ.2564 ผมเช่ือวาสมาชิกทุกทานนาจะติดตามสถานการณรายวัน
ของไวรัสโคโรนา 2019 ในบานเราอยูเปนประจํา ซ่ึงดูเหมือนวา จํานวนผูปวยใหมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ในวันท่ีเขียน
บทบรรณาธิการอยูน้ี ผูปวยรายใหม จํานวน 5420 ราย โดยมีผูเสียชีวิตอีกเปนจํานวน 57 ราย ตองขอแสดงความเสีย
ใจตอครอบครัวของผูท่ีสูญเสียเปนอยางย่ิง

จากสถานการณไวรัสโคโรนา 2019  ทุกวันน้ีสงผลกระทบตอการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2564 เปนอยางมาก ทําใหตองมีการเล่ือนอีกเปนรอบท่ี 2 โดยในคร้ังแรกมี
แผนการจะเล่ือนเปนเดือนตุลาคม 2564 แตสุดทาย มีความจําเปนตองเล่ือนเปนเดือนธันวาคม ในปน้ี โดยคาดวาจะ
จัดท้ัง Face to Face แบบ on site โดยจะใหผูท่ีลงทะเบียนมาไมเกิน 500 คน และ online คูกัน โดยเปล่ียนสถาน
ท่ีจัดงานเปน Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorldแทน โดยทานสามารถเขาไปดู
รายละเอียดใน www.rcst.or.thถาสถานการณของไวรัสโคโรนา 2019 ไมดีข้ึน อาจจะตองจัดเปน online เพียง
อยางเดียว ผมขอภาวนาใหสถานการณดีข้ึนอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 น้ีจะดําเนิน
การจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ณ หองประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย อาคารเฉลิม
พระบารมี ๕๐ ป ซอยศูนยวิจัย โดยเปนการประชุมonline ผานโปรแกรม Zoom โดยจะมีการแถลงผลงานในรอบ
ปท่ีผานมา รายงานการเงิน เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา และท่ีสําคัญอยางย่ิง คือ การแจงผลการเลือกต้ังคณะผูบริหารฯ
วาระ 2564 – 2566 นอกจากน้ี จะมีการมอบตําแหนงประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย ฯ คนใหมให ศ.นพ.ประมุข
มุทิรางกูร แทน ผศ.นพ.ไพศิษฎ ศิริวิทยากร ไมแนใจวาจุลสารฉบับน้ีจะออกสูสายตาสมาชิกทันการประชุมใหญ
สามัญประจําปหรือไมถาออกทัน สมาชิกสามารถเขารวมการประชุมใหญสามัญประจําปไดโดยแจงมาทาง 
email: frcst@rcst.or.th 

สําหรับการประชุมวิชาการสวนภูมิภาคในปน้ี ทางสาขาวิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร แจงเล่ือนการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยสวนภูมิภาค คร้ังท่ี 35 ออกไปกอนหนา
แลวน้ัน เช่ือวานาจะไมไดจัดการประชุมวิชาการในสวนภูมิภาคในปน้ีแลวอยางแนนอน

ในฉบับน้ี  ไดรวบรวม  บทความของ ศ.น.พ.วิรัติ พาณิชยพงษ  ประธานคณะอนุกรรมการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการของแพทยสภาตอเน่ืองวาระท่ี 3 (พ.ศ. 2564 – 2566) ไดกรุณาเขียนบทความ เร่ือง “ความเส่ียงทาง
กฎหมายในเวชปฏิบัติ_ตอนท่ี 1”  เน่ืองจากบทความดังกลาวมีเน้ือหาคอนขางมาก  จึงขอตัดตอนสวนแรกมาใหอาน
กอนนะครับ สําหรับตอนตอไปจะนําเสนอในฉบับถัดไปครับ นอกจากน้ีก็ยังมีปกิณกะจากศาลปกครองเปนการ
รวบรวมอุทาหรณจากคดีปกครองท่ีไดนําเสนออุทาหรณทางการแพทย จํานวน 3 เร่ือง มาใหสมาชิกไดอานเชนเดิม
โดยอางอิงมาจาก http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html

นอกจากน้ี ขอนําเสนอขาวจากแพทยสภา 2 เร่ือง ดังน้ี
1. แพทยสภา ไดสง (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ.......... 

มายังราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นตามประเด็นการรับฟงความคิดเห็นพรอมขอ
เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือนําสงสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตอไป

2. แพทยสภา ไดสง (ราง) ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ พ.ศ.....มายังราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรางดังกลาว
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สุดทายของฉบับน้ี ขอย้ําอีกคร้ังวา 

1. จุลสารราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ฉบับน้ี จะเปนฉบับท่ีสองท่ีจะไมมีการพิมพเปนเลมสงไปยัง

สมาชิกโดยจะทําเปนรูปแบบ online เพียงอยางเดียวโดยสมาชิกทุกทานสามารถเขาดูเน้ือหาของจุลสารไดใน website

ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและใน Facebook สําหรับสมาชิกท่ีมี email address ทางราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยฯ จะสงใหสมาชิกไดอานโดยตรงเหมือนท่ีไดทํามาระยะหน่ึงแลวในกรณีท่ีสมาชิกท่ีมี email address แตไม

ไดรับจุลสารทาง email น้ัน ส่ิงแรกท่ีควรจะตรวจสอบ คือ ดูใน junk mail ของmailbox ของทานวาจุลสารท่ีสงไปให

น้ันไดถูกสงไปอยูใน junk mail หรือไม ถายังไมพบจุลสารท่ีสงไปให กรุณาแจงกลับมาท่ีราชวิทยาลัยฯดวยนะครับ

เพราะวา email ของทานอาจมีความคลาดเคล่ือนจนทําใหทานไมไดรับขาวสารจากทางราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย

2. กรณีท่ีทานสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงขอมูล เชน ท่ีอยู  สถานท่ีทํางาน  เบอรโทรศัพทมือถือ email address 

เปนตน โดยเฉพาะท่ีผานมา มีการสงเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังผูร้ังตําแหนงประธาน ฯ และกรรมการบริหารราช

วิทยาลัย ฯ  และผูแทนกลุม กลับมายังราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยจํานวนหน่ึง แมวาจะไมมากนัก แตก็ทํา

ใหทานสมาชิกไมมีโอกาสในการลงคะแนนเก่ียวกับการเลือกต้ังในคร้ังน้ี   กรุณาแจงกลับมาท่ีราชวิทยาลัยศัลยแพทย 

แหงประเทศไทยเพ่ือใหทานไดรับขาวสารอยางตอเน่ืองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยเน่ืองจากในปจจุบัน

ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2564  สมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยท้ังส้ิน 3,911 คน  สมาชิกท่ียังมี

ชีวิตอยูมีจํานวน 3,701 คน  แตติดตอไดเปนจํานวน 3,533 คน และไมสามารถติดตอไดเปนจํานวน  167 คน โดยไมมี

ท้ังหมายเลขโทรศัพทมือถือ ท่ีอยูท่ีเปนปจจุบัน สถานท่ีทํางานปจจุบัน และ email address
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02-7166141-3

ที่ ป รึ ก ษ า  :
นายแพทยอรุณ  เผาสวัสด์ิ
นายแพทยทองดี  ชัยพานิช

นายแพทยชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ
นายแพทยณรงค  รอดวรรณะ

นายแพทยนพดล  วรอุไร

02-7166144

WWW.RCST.OR.TH

จุลสาร

CONTACT

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

เ จ า ข อ ง  :
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ  10310

ผู อํา น ว ย ก า ร ร า ช วิ ท ย า ลั ย ฯ  :
นายแพทยวิเชาว  กอจรัญจิตต

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร  :
นายแพทยวิเชาว  กอจรัญจิตต

ฝ า ย จั ด ทํา ต น ฉ บั บ  :
นายแพทยวิเชาว  กอจรัญจิตต

นางสาววชิราภรณ  โรจนเรืองไชย

 www.facebook.com/RCSTThailand


