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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัประเทศไทยไม่มีกฎหมายก าหนดยกเวน้ความรับผดิทางอาญาของผูป้ระกอบวิชาชีพเวช

กรรมไว ้ดงันั้นเม่ือเกิดความผิดพลาดท่ีมีลกัษณะเป็นทุรเวชปฏิบติั หรือจากเวชปฏิบติั ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆก็
ตาม ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงตอ้งมีความผิดในทางอาญาดว้ย การน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมา
ใชเ้พื่อระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน ทั้งกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
จึงเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีดีในการระงบัขอ้พิพาททางคดีของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม การไกล่เกล่ีย
เพื่อให้ได้ข้อยุติท่ีเป็นความต้องการจากการท่ีคู่ความได้เจรจาอย่างเปิดเผยต่อกัน ท าให้ต่างฝ่ายต่างเขา้
ใจความตอ้งการของกนัและกนั เพื่อน าความตอ้งการนั้นมาเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั สามารถท าใหคู้่กรณีไม่ตอ้ง
ประสบกบัสภาวะความตึงเครียดในศาล เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูคู่กรณีให้สามารถกลบัคืนสู่สภาพเดิมให้ได้มาก
ท่ีสุดโดยเฉพาะการฟ้ืนฟูในดา้นจิตใจทั้งของผูป่้วยและผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมเป็นส าคญั 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในรูปของโครงการ
ประนอมข้อพิพาทระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผิดร่วมกับระบบกระบวนการยุติธรรม โดยให้
ดุลพินิจแก่ต ารวจ พนกังานอยัการ และศาล ในการเบ่ียงเบนคดี ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะมีศูนยบ์ริการระงบัขอ้พิพาทตั้งอยูท่ี่ส านกังานต ารวจ ส านกังานอยัการ หรือองคก์รท่ีไม่ไดแ้สวงหาก าไร
ของชุมชน ในส่วนประเทศองักฤษการด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไดใ้ชห้ลกักฎหมายทัว่ไป
เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเก่ียวกบัวิชาชีพ แต่ระบบการจดัการ
เพื่อรองรับความเสียหายจากเวชปฏิบติัของ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นไดใ้ชว้ธีิระงบัขอ้พิพาททางเลือก 
อนัมีลกัษณะเฉพาะท่ีท าให้ปัญหาการฟ้องคดีกบัผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม 
และประเทศญ่ีปุ่นนั้นการระงบัขอ้พิพาท พิพากษาคดีโดยศาล จะมีผูพ้ิพากษาท าหน้าท่ีพิจารณาขอ้พิพาท
และมีค าตดัสินในรูปของค าพิพากษาหรือค าสั่งใดๆ ในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีจะมีกระบวนการ
พิจารณาคดีท่ีเคร่งครัด และอีกระบบหน่ึงก็คือระบบการไกล่เกล่ียซ่ึงเป็นระบบท่ีตรงกนัขา้มกบัระบบฟ้อง
คดี 

                                                           
1*นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 **ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

664



นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นนั้นไม่ได้แบ่งระดับความประมาท
เลินเล่อทางอาญาออกเป็นความประมาทเลินเล่อธรรมดาและความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงซ่ึง ต่างจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษซ่ึงมีการแบ่งระดบัความประมาทเลินเล่อในทางอาญาจะตอ้งมี
ระดบัความร้ายแรงมากกวา่ความประมาทเลินเล่อในทางแพง่  

ดว้ยเหตุท่ีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายก าหนดยกเวน้ความรับผิดทางในอาญาของ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมไว ้ดงันั้นการบญัญติักฎหมาย โดยให้มีการก าหนด ระเบียบ เง่ือนไข วิธีการ ผลบงัคบั ใน
การรองรับการด าเนินการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมกบัผูป่้วยและเพื่อให้การ
ปฏิบติังานจะได้ไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีบญัญติัอยู่ก่อนแลว้ โดยการให้อ านาจผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีบทบาทและ
หนา้ท่ีในการด าเนินงาน อนัอาจไดแ้ก่หน่วยงานของรัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในระหวา่งการ
สอบสวนตั้งแต่ชั้นต ารวจ ชั้นพนกังานอยัการ ท่ีให้ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทของผูป้ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมกบัผูป่้วยจากการเกิดทุรเวชปฏิบติันั้น เพื่อให้เกิดขอ้ยุติทางคดีโดยไม่ตอ้งน าคดีฟ้องร้องต่อศาล
และใหมี้การเยยีวยาผูป่้วยและ ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมจากการเกิดทุรเวชปฏิบติัทั้งทางดา้นทรัพยสิ์นและ
ทางดา้นจิตใจโดยเร็วท่ีสุด 

 

1.บทน า 
ความรับผิดทางอาญาของผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากเวชปฏิบัติหรือทุรเวชปฏิบัติ 

กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จึงควรท่ีจะเป็นมาตรการทาง
กฎหมายในการระงบัขอ้พิพาททางคดีของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม เน่ืองจากเป็นการท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพ
เวชกรรมท าการรักษาผูป่้วยโดยผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมยอ่มมีเจตนาท่ีจะช่วยเหลือในชีวิตร่างกายอนามยั
ของผูป่้วยให้สามารถหายจากอาการเจ็บป่วย หรือทุเลาอาการป่วย ซ่ึงเจตนาท่ีแทจ้ริงของผูป้ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมก็เพื่อให้การรักษาพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงไม่มีเจตนาร้าย ท่ีไดก้ระท าต่อผูป่้วย จึง
ควรท่ีจะมีการไกล่เกล่ียเพื่อให้ไดข้อ้ยุติท่ีเป็นความตอ้งการจากการท่ีคู่กรณีไดเ้จรจาอยา่งเปิดเผยต่อกนั ท า
ให้ต่างฝ่ายต่างเขา้ใจความตอ้งการของกนัและกนั เพื่อน าความตอ้งการนั้นมาเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั สามารถ
ท าให้คู่กรณีไม่ตอ้งประสบกบัสภาวะความตึงเครียดในศาล เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูคู่กรณีให้สามารถกลบัคืนสู่
สภาพเดิมให้ไดม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะการฟ้ืนฟูในดา้นจิตใจทั้งของผูป่้วยและผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็น
ส าคญั 

 
2.แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการระงับข้อพพิาทนอกศาลของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
2.1 เวชปฏิบัติ ทุรเวชปฏิบัติ และจริยธรรมในวชิาชีพของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ค าว่า “เวชปฏิบติั” (Medical practice) หมายถึง การประกอบวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมประเภทต่างๆ ทุกประเภท ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ซ่ึงตามพระราชบญัญติัวชิาชีพ พ.ศ.2525 
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เรียกวา่ “ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม” กบับุคคลประเภทอ่ืนไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์เภสัชกร พยาบาลผดุงครรภ์ 
นกัเทคนิคการแพทย ์และนกักายภาพบ าบดั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีตามพระราชบญัญติัควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.2479 เรียกรวมกนัวา่ “ผูป้ระกอบโรคศิลปะ” ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมเป็นวชิาชีพท่ีผูป้ระกอบ
วชิาชีพตอ้งมีความอดทนเสียสละมีจิตใจอ่อนโยน 

ค าวา่ “ทุรเวชปฏิบติั” (Medical malpractice) ตามความหมายก็คือ การกระท าหรือการงดเวน้การ
กระท าของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมในการตรวจวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยท่ีผดิไปจากมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูป่้วย 
2.2 ความรับผดิของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีพระราชบญัญติัผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ใช้ส าหรับการ
ควบคุมการท างานและจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ซ่ึงเป็นเพียงการก าหนดขอบเขตหน้าท่ี
และจริยธรรม ท่ีจะปฏิบติัต่อผูป่้วยไวอ้ย่างกวา้งๆ เท่านั้น แต่ไม่ไดบ้ญัญติัถึงความรับผิดทางอาญาไวแ้ต่
อยา่งใด ดงันั้น ความรับผิดทางอาญาของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงตอ้งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
อาญาต่อไป โดยความรับผิดทางอาญานั้นจะมีทั้งโทษจ าคุกและปรับ เป็นกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตอ้งรับผิดในฐานะผูท่ี้มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งใช้ความรู้ ทกัษะและความระมดัระวงัอย่างเหมาะสม
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีบุคคลเช่นวา่นั้นตอ้งมีในพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงคดีความท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียน
หรือฟ้องร้องผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมส่วนใหญ่มกัจะเกิดข้ึนจากการกล่าวหาว่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมกระท าโดยประมาทเป็นผลให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลแลว้แต่กรณี ซ่ึงอาจ
มีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตราต่างๆ 

ความผิดทางแพ่งของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยนั้นบทบญัญติัของกฎหมายอนั
เก่ียวกบัความผิดทางแพ่งของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นมิไดมี้บญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ ฉะนั้นในกรณีท่ีผู ้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมท าการรักษาผูป่้วยและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูป่้วยนั้น กฎหมายแพง่ไดบ้ญัญติั
ความรับผดิทางแพง่ไวส้องลกัษณะ ไดแ้ก่ ความรับผดิตามสัญญา และความรับผดิในมูลละเมิด 
2.3 โครงสร้างความรับผดิทางอาญาของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

เน่ืองจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเวชปฏิบติัท่ีจะตอ้งกระท าต่อเน้ือตวัร่างกายของ
ผูป่้วย ซ่ึงในการรักษายอ่มมีโอกาสเกิดความผดิพลาดหรือเกิดอุบติัเหตุในเวชปฏิบติั และเกิดอนัตรายแก่ชีวิต
ร่างกายและจิตใจของผูป่้วยได้เสมอ จึงท าให้ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งมีความรับผิดตามกฎหมาย
อาญาดว้ย แต่ในการท่ีจะพิจารณาวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใด 
จึงตอ้งพิจารณาตามหลกัโครงสร้างความรับผดิตามท่ีกฎหมายของแต่ละประเทศบญัญติัไว ้

โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศองักฤษ(ระบบกฎหมาย
คอมมอลลอว์) โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การกระท านั้ นครบ
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องคป์ระกอบภายนอก (Actus Reus) องคป์ระกอบภายใน (Mens Rea) และส่วนของเหตุยกเวน้โทษและเหตุ
ยกเวน้ความผดิ3 

 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทศญ่ีปุ่น(ระบบกฎหมายซีวิลล์ลอว์) ได้แบ่ง
โครงสร้างความรับผดิทางอาญา ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั   

 1.การกระท าครบองคป์ระกอบท่ีกฎหมายบญัญติั (Tatbestandsmassigkeit) คือ การกระท า
ครบองค์ประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายบญัญติัเป็นฐานความผิดไว ้ไดแ้ก่ องค์ประกอบของการกระท า 
และความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล องค์ประกอบภายใน ได้แก่ เจตนา มูลเหตุชักจูงใจหรือ
ประมาท และกรณีไม่เจตนาหรือประมาท เช่น ความรับผิดท่ีไม่ต้องการเจตนา (Strict Laibility) และ 
ความผดิลหุโทษ4 

 2.ความผดิกฎหมาย (Rechtwidrigkeit) เป็นเน้ือหาของการกระท า ซ่ึงกฎหมายเห็นวา่เป็นส่ิง
ท่ีไม่สมควร ในกรณีท่ีการกระท านั้นครบองคป์ระกอบตามกฎหมาย แต่มีเหตุท่ีผูก้ระท ามีอ านาจท าได ้การ
กระท านั้นจะไม่เป็นความผดิ5 

 3.ความชั่ว (Schuld) เป็นส่วนประกอบทางเน้ือหาของความผิดอาญาท่ีพิจารณาท่ีตัว
ผูก้ระท าความผิดวา่เป็นผูมี้ต  าหนิ อนัเน่ืองมาจากความรู้สึกผิดชอบ หรือมีเหตุผลอ่ืนท่ีสังคมสามารถต าหนิ
ผูก้ระท าได ้เม่ือไดก้ระท าการอนัเป็นความผิด ดงันั้น ถา้ผูก้ระท าไม่อาจถูกต าหนิจากการท่ีเขากระท าผิด ผู ้
นั้นไม่ตอ้งรับโทษ เพราะขาดความชัว่6 

โครงสร้างความรับผิดทางอาญาการท่ีบุคคลจะตอ้งรับผิดในทางอาญานั้นหรือไม่ ตอ้งพิจารณา
ตามโครงสร้างความรับผิดทางอาญา ได้แก่ (1) การกระท าครบองค์ประกอบท่ีกฎหมายบญัญติั (2) การ
กระท าไม่มีกฎหมายยกเวน้ความผิด (3) การกระท าไม่มีกฎหมายยกเวน้โทษ ผลก็คือ ถ้าการกระท าครบ
โครงสร้างทุกขอ้ยอ่มท าให้ผูก้ระท าย่อมตอ้งรับผิดในทางอาญา หากขาดโครงสร้างขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูก้ระท า
ยอ่มไม่มีความผดิหรือไม่ตอ้งรับโทษในทางอาญา 
2.4 การไกล่เกลีย่ระงับข้อพพิาทคดีอาญาของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ในปัจจุบนักฎหมายได้เปิดช่องทางให้คู่พิพาทสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียระงบั ขอ้
พิพาทในกรณีท่ีเป็นข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาในความผิดต่อส่วนตวัโดยสามารถเขา้สู่
กระบวนการไดท้ั้งในช่วงก่อนหรือหลงัมีการน าขอ้พิพาทมาฟ้องร้องต่อศาลและหากตกลงกนัไดก้ฎหมายก็
ไดเ้ปิดช่องทางให้คู่พิพาทสามารถท าให้ผลลพัธ์ขอ้ตกลงท่ีเกิดข้ึนมีผลผูกพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลดีต่อ
คู่พิพาททั้งสองฝ่ายโดยการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

                                                           
3คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, (กรุงเทพมหานคร : วญิญูชน,2556), น.68-78. 
4เพ่ิงอา้ง, น.68-78.  
5เพ่ิงอา้ง, น.68-78. 
6เพ่ิงอา้ง, น.68-78. 
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การไกล่เกล่ีย คือ กระบวนการระงบัขอ้พิพาทดว้ยการแกปั้ญหาอุปสรรคของการยุติขอ้พิพาทซ่ึง
เป็นท่ีน่าพอใจของทุกฝ่ายดงันั้นวตัถุประสงคข์องการไกล่เกล่ียจึงมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีคือ 

1. เพื่อให้คู่ความยอมความกนัและมีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกนัเพื่อเป็นการ
ระงบัขอ้พิพาททั้งสองฝ่ายทั้งหมด 

2. เพื่อโจทก์จะไดถ้อนฟ้อง(กรณีมีการฟ้องคดีต่อศาล)กรณีเม่ือท าการไกล่เกล่ียแลว้ คู่ความตก
ลงกนัไดโ้ดยโจทกมี์ความพึงพอใจจากผลการระงบัขอ้พิพาทดว้ยการถอนฟ้องเน่ืองจากไม่ติดใจเรียกร้องส่ิง
ใดจากจ าเลยต่อไป 

3. คู่ความยอมรับขอ้เทจ็จริงการไกล่เกล่ียอาจท าให้คู่ความไดท้ราบถึงประเด็นปัญหาขอ้พิพาทท่ี
แท้จริงว่าตนอยู่ตรงจุดใดเม่ือเป็นดังน้ีแล้ว แม้ไกล่เกล่ียและตกลงกนัไม่ได้ทั้ งหมดแต่คู่ความก็อาจรับ
ข้อเท็จจริงกันได้บางประการเป็นผลท าให้การด าเนินกระบวนการพิจารณาสืบต่อไปจะกระท าเฉพาะ
ข้อเท็จจริงท่ีเหลือซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาโดยแท้ของคดีเท่านั้น การยอมรับข้อเท็จจริงน้ีแม้จะไม่ท าให้
ประเด็นขอ้พิพาทยติุลงโดยส้ินเชิงทั้งหมด แต่ก็มีส่วนช่วยในการพิจารณาคดีใหส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน7 
2.5 แนวคิด ทฤษฎ ีเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) หมายถึง กระบวนการใด ๆ ท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าความผิดและผูเ้สียหายกลบัคืนสู่ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยใชว้ิธีการสร้าง
กระบวนการท่ีมีส่วนร่วมหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายผูก้ระท าความผิด ฝ่ายผูเ้สียหาย สังคมชุมชน และเจา้พนกังาน
ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ี กระบวนการดงักล่าวด าเนินการโดยวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
แทนการลงโทษจ าคุกหรือลงโทษอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงอาจหมายความรวมถึง การเจรจา(Mediation) 
การไกล่เกล่ีย(Conciliation) การประชุมกลุ่มเพื่อระงบัขอ้พิพาท(Conferencing and Sentencing Circles)8 
 

3.เปรียบเทียบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

จากการศึกษาความรับผิดทางอาญาของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ความส าคญักบัคดีทุรเวชปฏิบติัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากคดีทุรเวชปฏิบติักระทบกบัสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนโดยเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหลายประเภท เช่น การละเมิดภาระท่ีพึงมีต่อผูป่้วยซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนโดย
การประมาท การเจตนาละเมิดสัญญา การหม่ินประมาท การเปิดเผยความลบัของผูป่้วย ผูป่้วยไม่ยินยอมให้
การรักษา หรือความลม้เหลวในการรักษา การละเมิดขอ้สัญญาในการท าหน้าท่ีของผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้การฟ้องร้องจะเนน้ไปท่ีการประมาทของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามท่ี Black’s 

                                                           
7โชติช่วง ทพัวงศ.์(2539).การระงบัขอ้พิพาทคดีแพง่โดยการไกล่เกล่ียเพ่ือใหเ้กิดการประนีประนอมยอมความในศาล. หนา้ 
99 
8ณรงค ์ใจหาญ และคณะผูว้จิยั.(2552). กระบวน การสร้างความยติุธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นศาลยติุธรรม.   หนา้7-40 
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Law Dictionary ได้กล่าวถึงความประมาทของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ว่าพิจารณาครอบคลุมถึง 1) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมกบัโจทก์ 2) จะตอ้งระบุมาตรฐานหรือพฤติกรรมในการ
ดูแลผูป่้วยใหช้ดัเจน และ 3) การรักษานั้นก่อเกิดความเสียหายหรือการไดรั้บบาดเจ็บแก่ผูป่้วย 4) ผูป้ระกอบ
วชิาชีพเวชกรรมละเมิดมาตรฐานในการดูแลอยา่งชดัเจน  

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในรูปของโครงการ
ประนอมข้อพิพาทระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผิดร่วมกับระบบกระบวนการยุติธรรม โดยให้
ดุลพินิจแก่ต ารวจ พนักงานอยัการ และศาล ในการเบ่ียงเบนคดี ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วในสหรัฐอเมริกาจะมี
ศูนยบ์ริการระงบัขอ้พิพาทตั้งอยูท่ี่ส านกังานต ารวจ ส านกังานอยัการ หรือองคก์รท่ีไม่ไดแ้สวงหาก าไรของ
ชุมชน 

ในประเทศอังกฤษการด าเนินคดีกับผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ใช้หลักกฎหมายทัว่ไป
เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ทั้งกฎหมายแพ่ง (ลกัษณะสัญญาและลกัษณะละเมิด) กฎหมายอาญา (ความผิด
เก่ียวกบัชีวติและร่างกาย) และกฎหมายเก่ียวกบัวชิาชีพ แต่ระบบการจดัการเพื่อรองรับความเสียหายจากการ
บริการของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมนั้นไดใ้ชว้ธีิระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 
อนัมีลกัษณะเฉพาะท่ีท าใหปั้ญหาการฟ้องคดีกบัผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในสังคม 

หากจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะการกระท าความผิดโดยประมาทในทางอาญาของ ผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศญ่ีปุ่นนั้น จะเห็นไดว้่าประเทศประเทศญ่ีปุ่นไม่มีการแบ่งแยกการ
กระท าโดยประมาททางแพ่งออกจากการกระท าโดยประมาททางอาญา โดยอาศยัระดบัของความประมาท
เลินเล่อ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นการกระท าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
ธรรมดาก็ถือว่าผูก้ระท ามีความผิดทางอาญาแล้ว การระงับข้อพิพาทของประเทศญ่ีปุ่น จึงเน้นไปท่ี
กระบวนการท่ีไม่เป็นทางการ เช่น วิธีการอนุญาโตตุลาการ การเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไกล่
เกล่ียซ่ึงเป็นวิธีการท่ีข้ึนอยู่กบัเจตนาของคู่กรณี กระบวนการระงบัข้อพิพาทนั้นในระบบกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ่นแบ่งออกไดเ้ป็นระบบฟ้องคดี(Litigation system) ซ่ึงก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล มีผู ้
พิพากษาท าหน้าท่ีพิจารณาขอ้พิพาทและมีค าตดัสินในรูปของค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยในขั้นตอนการ
พิจารณาพิพากษาคดีจะมีกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเคร่งครัด และอีกระบบหน่ึงก็คือระบบการไกล่เกล่ีย
(Mediation System) เป็นระบบท่ีตรงกนัขา้มกบัระบบฟ้องคดี กล่าวคือ จะมีคณะกรรมการไกล่เกล่ียท่ีเป็น ผู ้
พิพากษาเป็นผูไ้กล่เกล่ียและมีบุคคลภายนอกซ่ึงมาจากภาคเอกชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้ร่วมการไกล่
เกล่ียเพื่อช่วยเหลือใหคู้่กรณีตกลงกนัได ้พร้อมทั้งแกไ้ขในปัญหาขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน 
 

4. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายก าหนดยกเวน้ความรับผิดทางในอาญาของ ผูป้ระกอบ

วชิาชีพเวชกรรมและกฎหมายเฉพาะท่ีน ามาใชเ้ม่ือเกิดความรับผิดของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ดงันั้น แม้
ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมจะรักษาผูป่้วยดว้ยความบริสุทธ์ิใจมาตั้งแต่ตน้ แต่หากเกิดความผิดพลาด ในการ
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ปฏิบติัตามเวชปฏิบติัแลว้ ไม่วา่ดว้ยจากเหตุการกระท า 7หรือการงดเวน้การกระท า7ของผูป้ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในการตรวจวินิจฉยัและรักษาผูป่้วยท่ีผิดไปจากมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผูป่้วยหรือ เน่ืองจากความประมาทของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานความระมดัระวงัของผู ้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมแลว้ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งมีความผิดทางอาญาดว้ย 

ในการท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมไดป้ฏิบติัเวชกรรม ตามเวชปฏิบติัแลว้แต่เน่ืองจากในสภาวะ
ท่ีตอ้งเผชิญความเส่ียงสูงท่ีมีในการปฏิบติัเวชปฏิบติั แลว้มีความเสียหายท่ีเกิดจากความบกพร่อง(medical 
negligence) หรือความผดิพลาดทางการแพทย(์medical error) เป็นความเสียหายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้ป็นปกติ 
และเป็นธรรมชาติของระบบบริการทางการแพทย ์เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเกิดทุรเวชปฏิบติัผลจะท า
ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเกิดความรับผิดทั้งในทางอาญา และทางแพ่ง ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
จะตอ้งถูกด าเนินคดีในทางอาญา และทางแพง่ ซ่ึงหากมีการน าขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการทางศาลแลว้ ไม่วา่
จะเป็นการด าเนินคดีในทางอาญา หรือในทางแพ่ง ล้วนแต่มีข้อยุ่งยากตามมาทั้งส้ิน ทั้งภาระทางด้าน
ค่าใชจ่้าย และระยะเวลาอนัเนินนานในการด าเนินกระบวนการ ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัเม่ือเกิดขอ้พิพาทและมีความ
เสียหายเกิดข้ึนแลว้ควรท่ีจะมุ่งเยยีวยาแกไ้ขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพื่อชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูป่้วย
จากทุรเวชปฏิบติัโดยเร็ว ไม่ควรท่ีจะมุ่งด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอยา่งเดียว โดยมุ่งให้คู่กรณี
ไดรั้บการฟ้ืนฟูสามารถกลบัคืนสู่สภาพเดิมให้ไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูทางดา้นจิตใจทั้งของผูป่้วย
และผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นส าคญั เพราะเน่ืองจากในการด าเนินคดี โดยเฉพาะในการด าเนินคดีทาง
อาญากบัผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นจะตอ้งใช้เวลายาวนานจนท าให้ผูป่้วยไม่ไดรั้บการเยียวยาโดยเร็ว 
และอาจส่งผลใหค้วามเสียหายเพิ่มยิ่งข้ึน ประกอบกบัความรู้สึกของผูป่้วยเองก็จะถูกบัน่ทอนมากยิ่งข้ึน เม่ือ
ปล่อยให้การด าเนินคดีอาญาของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นด าเนินการต่อไปจนถึงท่ีสุด ผูป่้วยถึงจะ
ไดรั้บการเยยีวยา จึงเห็นวา่เม่ือปล่อยให้ระยะเวลาผา่นไปเนินนานถึงเพียงนั้นจึงไม่เป็นประโยชน์อนัสมควร
แก่ฝ่ายใด จึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. ควรมีการบญัญติักฎหมาย โดยให้มีการก าหนด ระเบียบ เง่ือนไข วิธีการ ผลบงัคบั ในการ
รองรับการด าเนินการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมกบัผูป่้วยและเพื่อให้การ
ปฏิบติังานจะได้ไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีบญัญติัอยู่ก่อนแลว้ โดยการให้อ านาจผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีบทบาทและ
หนา้ท่ีในการด าเนินงาน อนัอาจไดแ้ก่หน่วยงานของรัฐ ท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในระหวา่งการ
สอบสวนตั้งแต่ชั้นต ารวจ ชั้นพนกังานอยัการ ท่ีให้ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทของผูป้ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมกบัผูป่้วยจากการเกิดทุรเวชปฏิบติันั้น เพื่อให้เกิดขอ้ยุติและมีการเยียวยาผูป่้วยจากการเกิดทุระเวช
ปฏิบติัทั้งทางดา้นทรัพยสิ์นและทางดา้นจิตใจโดยเร็วท่ีสุด รวมถึงผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมดว้ย  

เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม(ผูก้ระท าความผิด)เขา้สู่กระบวนไกล่เกล่ียหรือกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แลว้ ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างคู่กรณีและไดป้ฏิบติัครบถว้นตามขอ้ตกลงในกระบวน
ไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ลว้ ผลแห่งการปฏิบติัครบถว้นตามเง่ือนไขในขอ้ตกลง
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นั้นควรให้ถือเป็นการยุติคดีอาญาแลว้ ให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงบัไปดว้ย ตั้งแต่วนัท่ีมีการ
ปฏิบติัครบถว้นตามขอ้ตกลง ซ่ึงเป็นผลใหพ้นกังานอยัการไม่ตอ้งฟ้องคดี ศาลก็ไม่ตอ้งด าเนินคดีอีกต่อไป 

พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เห็นถึงข้อดี และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาทโดย
กระบวนไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทใ์หเ้ป็นท่ีทราบแพร่หลายใหม้ากข้ึนหรือ ส่งเสริม
ใหโ้รงพยาบาล อาจก าหนดวธีิการ หรือขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลและผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมโดย
ให้โรงพยาบาลท าสัญญากบัผูป่้วยว่าจะตอ้งใช้วิธีการไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เสียก่อนในกรณีมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน หากไม่สามารถตกลงกนัได ้ถึงจะน าคดีกลบัเขา้สู่การด าเนินกระบวนการ
ยติุธรรมตามปกติต่อไป  

2. หน่วยงานของรัฐควรผลกัดนัให้กองทุนเพื่อช่วยเหลือผูเ้สียหาย มีหน่วยงานท่ีเป็นกลางเป็น
ผูรั้บผิดชอบและเป็นท่ียอมรับในการเจรจากบัผูเ้สียหาย โดยรัฐเองจะตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์การชดเชย
ค่าเสียหายให้มีมาตรฐานเดียวกนัและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย ซ่ึงตรงกบัการด าเนินการตามพระราชบญัญติั
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 พร้อมกบัการแกไ้ข พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 ดงัน้ี จากเดิม เป็นวรรคหน่ึง 

“ให้คณะกรรมการกนัเงินจ านวนไม่เกินร้อยละหน่ึงของเงินท่ีจะจ่ายให้หน่วยบริการไวเ้ป็นเงิน
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ให้แก่ผูรั้บบริการ ในกรณีท่ีผูรั้บบริการไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริการ โดยหาผูก้ระท าผิดมิไดห้รือหาผูก้ระท าผิดได ้แต่ยงัไม่ไดรั้บค่าเสียหายภายในระยะเวลา
อนัสมควร ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด”  

เพิ่มเติมวรรคสอง “ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงก าหนดใหน้ ามาตรการไกล่เกล่ียมาใชใ้นการ
ระงบัขอ้พิพาท เพื่อประกอบกระบวนการพิจารณาค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูรั้บบริการ” 
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