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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกาหนดยกเว้นความรับผิดทางอาญาของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวช
กรรมไว้ ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดที่มีลกั ษณะเป็ นทุรเวชปฏิบตั ิ หรื อจากเวชปฏิบตั ิ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆก็
ตาม ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงต้องมีความผิดในทางอาญาด้วย การนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมา
ใช้เพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
จึงเป็ นมาตรการทางกฎหมายที่ดีในการระงับข้อพิพาททางคดีของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม การไกล่เกลี่ย
เพื่ อให้ไ ด้ข ้อยุติที่ เป็ นความต้องการจากการที่ คู่ค วามได้เจรจาอย่า งเปิ ดเผยต่ อกัน ท าให้ต่า งฝ่ ายต่ า งเข้า
ใจความต้องการของกันและกัน เพื่อนาความต้องการนั้นมาเป็ นข้อตกลงร่ วมกัน สามารถทาให้คู่กรณี ไม่ตอ้ ง
ประสบกับสภาวะความตึงเครี ยดในศาล เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูคู่กรณี ให้สามารถกลับคืนสู่ สภาพเดิมให้ได้มาก
ที่สุดโดยเฉพาะการฟื้ นฟูในด้านจิตใจทั้งของผูป้ ่ วยและผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็ นสาคัญ
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก าได้นากระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉัน ท์มาใช้ใ นรู ปของโครงการ
ประนอมข้อพิ พ าทระหว่า งผูเ้ สี ย หายและผูก้ ระท าความผิดร่ วมกับ ระบบกระบวนการยุติธรรม โดยให้
ดุลพินิจแก่ตารวจ พนักงานอัยการ และศาล ในการเบี่ยงเบนคดี ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริ กา
จะมีศูนย์บริ การระงับข้อพิพาทตั้งอยูท่ ี่สานักงานตารวจ สานักงานอัยการ หรื อองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากาไร
ของชุ มชน ในส่ วนประเทศอังกฤษการดาเนิ นคดี กบั ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมได้ใช้หลักกฎหมายทัว่ ไป
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชี พ แต่ระบบการจัดการ
เพื่อรองรับความเสี ยหายจากเวชปฏิบตั ิของ ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมนั้นได้ใช้วธิ ี ระงับข้อพิพาททางเลือก
อันมีลกั ษณะเฉพาะที่ทาให้ปัญหาการฟ้ องคดี กบั ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาในสังคม
และประเทศญี่ปุ่นนั้นการระงับข้อพิพาท พิพากษาคดี โดยศาล จะมีผูพ้ ิพากษาทาหน้าที่พิจารณาข้อพิพาท
และมีคาตัดสิ นในรู ปของคาพิพากษาหรื อคาสั่งใดๆ ในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีจะมีกระบวนการ
พิจารณาคดีที่เคร่ งครัด และอีกระบบหนึ่ งก็คือระบบการไกล่เกลี่ยซึ่ งเป็ นระบบที่ตรงกันข้ามกับระบบฟ้ อง
คดี
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นอกจากนั้นจะเห็ นได้ว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่ นนั้น ไม่ ไ ด้แบ่ ง ระดับ ความประมาท
เลินเล่อทางอาญาออกเป็ นความประมาทเลินเล่อธรรมดาและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่ ง ต่างจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษซึ่ งมีการแบ่งระดับความประมาทเลินเล่อในทางอาญาจะต้องมี
ระดับความร้ายแรงมากกว่าความประมาทเลินเล่อในทางแพ่ง
ด้วยเหตุที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกาหนดยกเว้นความรับผิดทางในอาญาของ ผูป้ ระกอบ
วิชาชี พเวชกรรมไว้ ดังนั้นการบัญญัติกฎหมาย โดยให้มีการกาหนด ระเบียบ เงื่อนไข วิธีการ ผลบังคับ ใน
การรองรับการดาเนิ นการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมกับผูป้ ่ วยและเพื่อให้การ
ปฏิ บตั ิ งานจะได้ไม่ขดั ต่อกฎหมายที่ บญั ญัติอยู่ก่อนแล้ว โดยการให้อานาจผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้มีบทบาทและ
หน้าที่ในการดาเนินงาน อันอาจได้แก่หน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึงในระหว่างการ
สอบสวนตั้งแต่ช้ นั ตารวจ ชั้นพนักงานอัยการ ที่ให้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมกับผูป้ ่ วยจากการเกิ ดทุรเวชปฏิ บตั ิน้ นั เพื่อให้เกิ ดข้อยุติทางคดี โดยไม่ตอ้ งนาคดี ฟ้องร้ องต่อศาล
และให้มีการเยียวยาผูป้ ่ วยและ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมจากการเกิดทุรเวชปฏิบตั ิท้ งั ทางด้านทรัพย์สินและ
ทางด้านจิตใจโดยเร็ วที่สุด

1.บทนา
ความรั บ ผิ ด ทางอาญาของผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมจากเวชปฏิ บ ัติ ห รื อทุ ร เวชปฏิ บ ัติ
กระบวนการไกล่เกลี่ ยระงับข้อพิพาท กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ จึงควรที่จะเป็ นมาตรการทาง
กฎหมายในการระงับข้อพิพาททางคดีของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เนื่องจากเป็ นการที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมทาการรักษาผูป้ ่ วยโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมมีเจตนาที่จะช่วยเหลือในชีวิตร่ างกายอนามัย
ของผูป้ ่ วยให้สามารถหายจากอาการเจ็บป่ วย หรื อทุเลาอาการป่ วย ซึ่ งเจตนาที่แท้จริ งของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมก็เพื่อให้การรักษาพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมจึงไม่มีเจตนาร้าย ที่ได้กระทาต่อผูป้ ่ วย จึง
ควรที่จะมีการไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้ขอ้ ยุติที่เป็ นความต้องการจากการที่คู่กรณี ได้เจรจาอย่างเปิ ดเผยต่อกัน ทา
ให้ต่างฝ่ ายต่างเข้าใจความต้องการของกันและกัน เพื่อนาความต้องการนั้นมาเป็ นข้อตกลงร่ วมกัน สามารถ
ทาให้คู่กรณี ไม่ตอ้ งประสบกับสภาวะความตึงเครี ยดในศาล เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูคู่กรณี ให้สามารถกลับคืนสู่
สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการฟื้ นฟูในด้านจิตใจทั้งของผูป้ ่ วยและผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมเป็ น
สาคัญ

2.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการระงับข้ อพิพาทนอกศาลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.1 เวชปฏิบัติ ทุรเวชปฏิบัติ และจริยธรรมในวิชาชี พของผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม
คาว่า “เวชปฏิบตั ิ ” (Medical practice) หมายถึง การประกอบวิชาชี พของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวช
กรรมประเภทต่างๆ ทุกประเภท ได้แก่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ งตามพระราชบัญญัติวชิ าชี พ พ.ศ.2525
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เรี ยกว่า “ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม” กับบุคคลประเภทอื่นได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลผดุงครรภ์
นักเทคนิ คการแพทย์ และนักกายภาพบาบัด ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.2479 เรี ยกรวมกันว่า “ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ” ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็ นวิชาชีพที่ผปู ้ ระกอบ
วิชาชีพต้องมีความอดทนเสี ยสละมีจิตใจอ่อนโยน
คาว่า “ทุรเวชปฏิบตั ิ” (Medical malpractice) ตามความหมายก็คือ การกระทาหรื อการงดเว้นการ
กระทาของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยที่ผดิ ไปจากมาตรฐานแห่งวิชาชี พ
และก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูป้ ่ วย
2.2 ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ใช้สาหรับการ
ควบคุมการทางานและจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม แต่ซ่ ึ งเป็ นเพียงการกาหนดขอบเขตหน้าที่
และจริ ยธรรม ที่จะปฏิ บตั ิต่อผูป้ ่ วยไว้อย่างกว้างๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้บญั ญัติถึงความรับผิดทางอาญาไว้แต่
อย่างใด ดังนั้น ความรับผิดทางอาญาของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม จึงต้องเป็ นไปตามประมวลกฎหมาย
อาญาต่อไป โดยความรับผิดทางอาญานั้นจะมีท้ งั โทษจาคุกและปรับ เป็ นกรณี ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม
ต้องรับผิดในฐานะผูท้ ี่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องใช้ความรู ้ ทักษะและความระมัดระวังอย่างเหมาะสม
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พที่บุคคลเช่นว่านั้นต้องมีในพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งคดีความที่เกิดขึ้นจากการร้องเรี ยน
หรื อฟ้ องร้ องผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมส่ วนใหญ่มกั จะเกิ ดขึ้ นจากการกล่ าวหาว่าผูป้ ระกอบวิชาชี พเวช
กรรมกระทาโดยประมาทเป็ นผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อเสรี ภาพของบุคคลแล้วแต่กรณี ซึ่ งอาจ
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราต่างๆ
ความผิดทางแพ่งของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมในประเทศไทยนั้นบทบัญญัติของกฎหมายอัน
เกี่ยวกับความผิดทางแพ่งของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมนั้นมิได้มีบญั ญัติไว้โดยเฉพาะ ฉะนั้นในกรณี ที่ผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาการรักษาผูป้ ่ วยและก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ่ วยนั้น กฎหมายแพ่งได้บญั ญัติ
ความรับผิดทางแพ่งไว้สองลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดตามสัญญา และความรับผิดในมูลละเมิด
2.3 โครงสร้ างความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม
เนื่ องจากการประกอบวิชาชี พเวชกรรม เป็ นเวชปฏิ บตั ิ ที่จะต้องกระทาต่อเนื้ อตัวร่ างกายของ
ผูป้ ่ วย ซึ่ งในการรักษาย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรื อเกิดอุบตั ิเหตุในเวชปฏิบตั ิ และเกิดอันตรายแก่ชีวิต
ร่ างกายและจิ ตใจของผูป้ ่ วยได้เสมอ จึงทาให้ผู ้ประกอบวิชาชี พเวชกรรมต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย
อาญาด้วย แต่ในการที่จะพิจารณาว่าผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมจะต้องรับผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใด
จึงต้องพิจารณาตามหลักโครงสร้างความรับผิดตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติไว้
โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอังกฤษ(ระบบกฎหมาย
คอมมอลลอว์) โครงสร้ า งความรั บ ผิ ด ทางอาญา ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นหลัก คื อ การกระท านั้น ครบ
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องค์ประกอบภายนอก (Actus Reus) องค์ประกอบภายใน (Mens Rea) และส่ วนของเหตุยกเว้นโทษและเหตุ
ยกเว้นความผิด3
โครงสร้ า งความรั บ ผิ ด ทางอาญาของประเทศญี่ ปุ่ น(ระบบกฎหมายซี วิ ล ล์ ล อว์ ) ได้แ บ่ ง
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก
1.การกระทาครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ (Tatbestandsmassigkeit) คือ การกระทา
ครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเป็ นฐานความผิดไว้ ได้แก่ องค์ประกอบของการกระทา
และความสั ม พันธ์ ระหว่า งการกระท าและผล องค์ป ระกอบภายใน ได้แก่ เจตนา มู ล เหตุ ชัก จู งใจหรื อ
ประมาท และกรณี ไ ม่ เ จตนาหรื อ ประมาท เช่ น ความรั บ ผิ ด ที่ ไ ม่ ต้อ งการเจตนา (Strict Laibility) และ
ความผิดลหุโทษ4
2.ความผิดกฎหมาย (Rechtwidrigkeit) เป็ นเนื้อหาของการกระทา ซึ่ งกฎหมายเห็นว่าเป็ นสิ่ ง
ที่ไม่สมควร ในกรณี ที่การกระทานั้นครบองค์ประกอบตามกฎหมาย แต่มีเหตุที่ผกู ้ ระทามีอานาจทาได้ การ
กระทานั้นจะไม่เป็ นความผิด5
3.ความชั่ว (Schuld) เป็ นส่ ว นประกอบทางเนื้ อ หาของความผิ ด อาญาที่ พิ จ ารณาที่ ต ัว
ผูก้ ระทาความผิดว่าเป็ นผูม้ ีตาหนิ อันเนื่ องมาจากความรู ้สึกผิดชอบ หรื อมีเหตุผลอื่นที่สังคมสามารถตาหนิ
ผูก้ ระทาได้ เมื่อได้กระทาการอันเป็ นความผิด ดังนั้น ถ้าผูก้ ระทาไม่อาจถูกตาหนิ จากการที่เขากระทาผิด ผู ้
นั้นไม่ตอ้ งรับโทษ เพราะขาดความชัว่ 6
โครงสร้างความรับผิดทางอาญาการที่บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญานั้นหรื อไม่ ต้องพิจารณา
ตามโครงสร้ างความรั บผิดทางอาญา ได้แก่ (1) การกระทาครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ (2) การ
กระทาไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด (3) การกระทาไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ ผลก็คือ ถ้าการกระทาครบ
โครงสร้างทุกข้อย่อมทาให้ผกู ้ ระทาย่อมต้องรับผิดในทางอาญา หากขาดโครงสร้างข้อใดข้อหนึ่ ง ผูก้ ระทา
ย่อมไม่มีความผิดหรื อไม่ตอ้ งรับโทษในทางอาญา
2.4 การไกล่เกลีย่ ระงับข้ อพิพาทคดีอาญาของผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม
ในปั จจุ บนั กฎหมายได้เปิ ดช่ องทางให้คู่พิพาทสามารถเข้าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ ยระงับ ข้อ
พิ พ าทในกรณี ที่เป็ นข้อพิพ าททางแพ่ง และข้อพิพ าททางอาญาในความผิดต่ อส่ วนตัวโดยสามารถเข้าสู่
กระบวนการได้ท้ งั ในช่วงก่อนหรื อหลังมีการนาข้อพิพาทมาฟ้ องร้องต่อศาลและหากตกลงกันได้กฎหมายก็
ได้เปิ ดช่ องทางให้คู่พิพาทสามารถทาให้ผลลัพธ์ขอ้ ตกลงที่เกิ ดขึ้นมีผลผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลดี ต่อ
คู่พิพาททั้งสองฝ่ ายโดยการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญดังจะกล่าวต่อไปนี้
คณิ ต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป, (กรุ งเทพมหานคร : วิญญูชน,2556), น.68-78.
4
เพิ่งอ้าง, น.68-78.
5
เพิ่งอ้าง, น.68-78.
6
เพิ่งอ้าง, น.68-78.
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การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยการแก้ปัญหาอุปสรรคของการยุติขอ้ พิพาทซึ่ ง
เป็ นที่น่าพอใจของทุกฝ่ ายดังนั้นวัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยจึงมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้คือ
1. เพื่อให้คู่ความยอมความกันและมีการทาสัญญาประนี ประนอมยอมความต่อกันเพื่อเป็ นการ
ระงับข้อพิพาททั้งสองฝ่ ายทั้งหมด
2. เพื่อโจทก์จะได้ถอนฟ้ อง(กรณี มีการฟ้ องคดี ต่อศาล)กรณี เมื่อทาการไกล่เกลี่ยแล้ว คู่ความตก
ลงกันได้โดยโจทก์มีความพึงพอใจจากผลการระงับข้อพิพาทด้วยการถอนฟ้ องเนื่องจากไม่ติดใจเรี ยกร้ องสิ่ ง
ใดจากจาเลยต่อไป
3. คู่ความยอมรับข้อเท็จจริ งการไกล่เกลี่ยอาจทาให้คู่ความได้ทราบถึงประเด็นปั ญหาข้อพิพาทที่
แท้จริ ง ว่า ตนอยู่ตรงจุ ดใดเมื่ อเป็ นดัง นี้ แล้ว แม้ไ กล่ เกลี่ ยและตกลงกันไม่ไ ด้ท้ งั หมดแต่ คู่ ค วามก็ อาจรั บ
ข้อเท็จจริ ง กันได้บ างประการเป็ นผลท าให้ก ารดาเนิ นกระบวนการพิ จารณาสื บ ต่ อไปจะกระท าเฉพาะ
ข้อเท็จจริ ง ที่ เหลื อซึ่ ง เป็ นประเด็ นปั ญหาโดยแท้ข องคดี เท่ า นั้น การยอมรั บ ข้อเท็จจริ ง นี้ แม้จะไม่ ท าให้
ประเด็นข้อพิพาทยุติลงโดยสิ้ นเชิงทั้งหมด แต่ก็มีส่วนช่วยในการพิจารณาคดีให้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น7
2.5 แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ (Restorative Justice) หมายถึง กระบวนการใด ๆ ที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาความผิดและผูเ้ สี ยหายกลับคืนสู่ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยใช้วิธีการสร้ าง
กระบวนการที่มีส่วนร่ วมหลายฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายผูก้ ระทาความผิด ฝ่ ายผูเ้ สี ยหาย สังคมชุมชน และเจ้าพนักงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวดาเนิ นการโดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
แทนการลงโทษจาคุกหรื อลงโทษอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งอาจหมายความรวมถึง การเจรจา(Mediation)
การไกล่เกลี่ย(Conciliation) การประชุมกลุ่มเพื่อระงับข้อพิพาท(Conferencing and Sentencing Circles)8

3.เปรี ย บเที ย บการไกล่ เ กลี่ย ระงั บ ข้ อ พิพ าทคดี อ าญาของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมตาม
กฎหมายต่ างประเทศ
จากการศึกษาความรับผิดทางอาญาของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมประเทศสหรัฐอเมริ ก าให้
ความสาคัญกับคดี ทุรเวชปฏิ บตั ิ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากคดี ทุรเวชปฏิ บตั ิ กระทบกับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
ประชาชนโดยเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประเภท เช่น การละเมิดภาระที่พึงมีต่อผูป้ ่ วยซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นโดย
การประมาท การเจตนาละเมิดสัญญา การหมิ่นประมาท การเปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยไม่ยินยอมให้
การรักษา หรื อความล้มเหลวในการรักษา การละเมิดข้อสัญญาในการทาหน้าที่ของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวช
กรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วการฟ้ องร้องจะเน้นไปที่การประมาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามที่ Black’s
โชติช่วง ทัพวงศ์.(2539).การระงับข้อพิพาทคดีแพ่งโดยการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล. หน้า
99
8
ณรงค์ ใจหาญ และคณะผูว้ จิ ยั .(2552). กระบวน การสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม. หน้า7-40
7
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Law Dictionary ได้ก ล่ า วถึ ง ความประมาทของผูป้ ระกอบวิช าชี พ เวชกรรม ว่า พิ จารณาครอบคลุ ม ถึ ง 1)
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมกับโจทก์ 2) จะต้องระบุมาตรฐานหรื อพฤติกรรมในการ
ดูแลผูป้ ่ วยให้ชดั เจน และ 3) การรักษานั้นก่อเกิดความเสี ยหายหรื อการได้รับบาดเจ็บแก่ผปู ้ ่ วย 4) ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมละเมิดมาตรฐานในการดูแลอย่างชัดเจน
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก าได้นากระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉัน ท์มาใช้ใ นรู ปของโครงการ
ประนอมข้อพิ พ าทระหว่า งผูเ้ สี ย หายและผูก้ ระท าความผิดร่ วมกับ ระบบกระบวนการยุติ ธรรม โดยให้
ดุ ลพินิจแก่ ตารวจ พนักงานอัยการ และศาล ในการเบี่ ยงเบนคดี ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วในสหรั ฐอเมริ กาจะมี
ศูนย์บริ การระงับข้อพิพาทตั้งอยูท่ ี่สานักงานตารวจ สานักงานอัยการ หรื อองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากาไรของ
ชุมชน
ในประเทศอัง กฤษการด าเนิ นคดี ก ับ ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมได้ใ ช้ห ลัก กฎหมายทัว่ ไป
เช่ นเดี ยวกับประเทศอื่ น ทั้งกฎหมายแพ่ง (ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิ ด) กฎหมายอาญา (ความผิด
เกี่ยวกับชีวติ และร่ างกาย) และกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ แต่ระบบการจัดการเพื่อรองรับความเสี ยหายจากการ
บริ การของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นได้ใช้วธิ ี ระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)
อันมีลกั ษณะเฉพาะที่ทาให้ปัญหาการฟ้องคดีกบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ก่อให้เกิดปั ญหาในสังคม
หากจะกล่าวถึ งความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทาความผิดโดยประมาทในทางอาญาของ ผู ้
ประกอบวิชาชี พเวชกรรมของประเทศญี่ปุ่นนั้น จะเห็ นได้ว่าประเทศประเทศญี่ปุ่นไม่มีการแบ่งแยกการ
กระทาโดยประมาททางแพ่งออกจากการกระทาโดยประมาททางอาญา โดยอาศัยระดับของความประมาท
เลิ นเล่อ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นการกระทาประมาทเลิ นเล่ ออย่างร้ ายแรงหรื อการกระทาโดยประมาทเลิ นเล่ อ
ธรรมดาก็ ถื อ ว่า ผู ก้ ระท ามี ค วามผิ ด ทางอาญาแล้ว การระงับ ข้อ พิ พ าทของประเทศญี่ ปุ่ น จึ ง เน้น ไปที่
กระบวนการที่ไม่เป็ นทางการ เช่ น วิธีการอนุ ญาโตตุลาการ การเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไกล่
เกลี่ ยซึ่ งเป็ นวิธีก ารที่ ข้ ึ นอยู่กบั เจตนาของคู่ ก รณี กระบวนการระงับ ข้อพิพ าทนั้นในระบบกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกได้เป็ นระบบฟ้องคดี(Litigation system) ซึ่ งก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล มีผู ้
พิพากษาทาหน้าที่ พิจารณาข้อพิพาทและมี คาตัดสิ นในรู ปของคาพิพากษาหรื อคาสั่งโดยในขั้นตอนการ
พิจารณาพิพากษาคดี จะมี กระบวนการพิจารณาคดี ที่เคร่ งครัด และอีกระบบหนึ่ งก็คือระบบการไกล่ เกลี่ ย
(Mediation System) เป็ นระบบที่ตรงกันข้ามกับระบบฟ้ องคดี กล่าวคือ จะมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยที่เป็ น ผู ้
พิพากษาเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ ยและมีบุคคลภายนอกซึ่ งมาจากภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลื อกให้เข้าร่ วมการไกล่
เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือให้คู่กรณี ตกลงกันได้ พร้อมทั้งแก้ไขในปั ญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

4. บทสรุป และข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกาหนดยกเว้นความรับผิดทางในอาญาของ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและกฎหมายเฉพาะที่นามาใช้เมื่อเกิดความรับผิดของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้น แม้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมจะรักษาผูป้ ่ วยด้วยความบริ สุทธิ์ ใจมาตั้งแต่ตน้ แต่หากเกิดความผิดพลาด ในการ
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ปฏิบตั ิตามเวชปฏิบตั ิแล้ว ไม่วา่ ด้วยจากเหตุการกระทา 7หรื อการงดเว้นการกระทา7ของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
เวชกรรมในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยที่ผิดไปจากมาตรฐานแห่ งวิชาชีพ และก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อผูป้ ่ วยหรื อ เนื่องจากความประมาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมฝ่ าฝื นมาตรฐานความระมัดระวังของผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีความผิดทางอาญาด้วย
ในการที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ปฏิบตั ิเวชกรรม ตามเวชปฏิบตั ิแล้วแต่เนื่องจากในสภาวะ
ที่ตอ้ งเผชิ ญความเสี่ ยงสู งที่มีในการปฏิ บตั ิเวชปฏิบตั ิ แล้วมีความเสี ยหายที่เกิ ดจากความบกพร่ อง(medical
negligence) หรื อความผิดพลาดทางการแพทย์(medical error) เป็ นความเสี ยหายที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็ นปกติ
และเป็ นธรรมชาติของระบบบริ การทางการแพทย์ เมื่อผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเกิดทุรเวชปฏิบตั ิผลจะทา
ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมเกิดความรับผิดทั้งในทางอาญา และทางแพ่ง ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
จะต้องถูกดาเนินคดีในทางอาญา และทางแพ่ง ซึ่ งหากมีการนาข้อพิพาทเข้าสู่ กระบวนการทางศาลแล้ว ไม่วา่
จะเป็ นการดาเนิ นคดี ใ นทางอาญา หรื อในทางแพ่ง ล้วนแต่ มี ข ้อยุ่ง ยากตามมาทั้ง สิ้ น ทั้ง ภาระทางด้า น
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาอันเนิ นนานในการดาเนิ นกระบวนการ ซึ่ งสิ่ งที่สาคัญเมื่อเกิดข้อพิพาทและมีความ
เสี ยหายเกิดขึ้นแล้วควรที่จะมุ่งเยียวยาแก้ไขความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเพื่อชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผปู ้ ่ วย
จากทุรเวชปฏิบตั ิโดยเร็ ว ไม่ควรที่จะมุ่งดาเนิ นคดีกบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างเดียว โดยมุ่งให้คู่กรณี
ได้รับการฟื้ นฟูสามารถกลับคืนสู่ สภาพเดิมให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการฟื้ นฟูทางด้านจิตใจทั้งของผูป้ ่ วย
และผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็ นสาคัญ เพราะเนื่องจากในการดาเนินคดี โดยเฉพาะในการดาเนินคดีทาง
อาญากับผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมนั้นจะต้องใช้เวลายาวนานจนทาให้ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการเยียวยาโดยเร็ ว
และอาจส่ งผลให้ความเสี ยหายเพิ่มยิ่งขึ้น ประกอบกับความรู ้สึกของผูป้ ่ วยเองก็จะถูกบัน่ ทอนมากยิ่งขึ้น เมื่อ
ปล่อยให้การดาเนิ นคดี อาญาของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมนั้นดาเนิ นการต่อไปจนถึ งที่สุด ผูป้ ่ วยถึงจะ
ได้รับการเยียวยา จึงเห็นว่าเมื่อปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ นนานถึงเพียงนั้นจึงไม่เป็ นประโยชน์อนั สมควร
แก่ฝ่ายใด จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรมีการบัญญัติกฎหมาย โดยให้มีการกาหนด ระเบียบ เงื่ อนไข วิธีการ ผลบังคับ ในการ
รองรั บการดาเนิ นการไกล่ เกลี่ ยระงับข้อพิพาทของผูป้ ระกอบวิชาชี พ เวชกรรมกับผูป้ ่ วยและเพื่อให้ก าร
ปฏิ บตั ิ งานจะได้ไม่ขดั ต่อกฎหมายที่ บญั ญัติอยู่ก่อนแล้ว โดยการให้อานาจผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้มีบทบาทและ
หน้าที่ในการดาเนินงาน อันอาจได้แก่หน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึงในระหว่างการ
สอบสวนตั้งแต่ช้ นั ตารวจ ชั้นพนักงานอัยการ ที่ให้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมกับผูป้ ่ วยจากการเกิดทุรเวชปฏิบตั ิน้ นั เพื่อให้เกิดข้อยุติและมีการเยียวยาผูป้ ่ วยจากการเกิดทุระเวช
ปฏิบตั ิท้ งั ทางด้านทรัพย์สินและทางด้านจิตใจโดยเร็ วที่สุด รวมถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วย
เมื่ อผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม(ผูก้ ระทาความผิด)เข้าสู่ กระบวนไกล่ เกลี่ ยหรื อกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์แล้ว ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างคู่กรณี และได้ปฏิบตั ิครบถ้วนตามข้อตกลงในกระบวน
ไกล่เกลี่ยหรื อกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์แล้ว ผลแห่ งการปฏิบตั ิครบถ้วนตามเงื่อนไขในข้อตกลง
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นั้นควรให้ถือเป็ นการยุติคดี อาญาแล้ว ให้ถือว่าสิ ทธิ นาคดี อาญามาฟ้ องย่อมระงับไปด้วย ตั้งแต่วนั ที่มีการ
ปฏิบตั ิครบถ้วนตามข้อตกลง ซึ่ งเป็ นผลให้พนักงานอัยการไม่ตอ้ งฟ้องคดี ศาลก็ไม่ตอ้ งดาเนินคดีอีกต่อไป
พร้ อมทั้ง ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้เห็ นถึ ง ข้อ ดี และประโยชน์ ข องการระงับ ข้อพิ พ าทโดย
กระบวนไกล่เกลี่ยหรื อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้เป็ นที่ทราบแพร่ หลายให้มากขึ้นหรื อ ส่ งเสริ ม
ให้โรงพยาบาล อาจกาหนดวิธีการ หรื อขอความร่ วมมือจากโรงพยาบาลและผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมโดย
ให้โรงพยาบาลทาสัญญากับผูป้ ่ วยว่าจะต้องใช้วิธีการไกล่เกลี่ ยหรื อกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
เสี ยก่อนในกรณี มีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น หากไม่สามารถตกลงกันได้ ถึงจะนาคดีกลับเข้าสู่ การดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมตามปกติต่อไป
2. หน่ วยงานของรัฐควรผลักดันให้กองทุนเพื่อช่ วยเหลือผูเ้ สี ยหาย มีหน่ วยงานที่เป็ นกลางเป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบและเป็ นที่ ยอมรั บในการเจรจากับผูเ้ สี ยหาย โดยรั ฐเองจะต้องกาหนดหลักเกณฑ์การชดเชย
ค่าเสี ยหายให้มีมาตรฐานเดี ยวกันและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย ซึ่ งตรงกับการดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 พร้อมกับการแก้ไข พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 ดังนี้ จากเดิม เป็ นวรรคหนึ่ง
“ให้คณะกรรมการกันเงินจานวนไม่เกินร้อยละหนึ่ งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริ การไว้เป็ นเงิ น
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผรู ้ ับบริ การ ในกรณี ที่ผรู ้ ับบริ การได้รับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริ การ โดยหาผูก้ ระทาผิดมิได้หรื อหาผูก้ ระทาผิดได้ แต่ยงั ไม่ได้รับค่าเสี ยหายภายในระยะเวลา
อันสมควร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
เพิ่มเติมวรรคสอง “ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกาหนดให้นามาตรการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการ
ระงับข้อพิพาท เพื่อประกอบกระบวนการพิจารณาค่าเสี ยหายและค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู ้ ับบริ การ”
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