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บทคัดย่ อ
ระบบการให้บริ การทางการแพทย์ของประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสเป็ นการให้บริ การโดย
ภาครัฐ กฎหมายของทั้งสองประเทศจึงกาหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยเป็ นความสัมพันธ์ ตาม
กฎหมายและไม่ ต กอยู่ภ ายใต้ห ลัก กฎหมายสั ญ ญา ส่ ว นระบบการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ข องประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศเยอรมันนั้นเป็ นการให้บ ริ ก ารโดยภาคเอกชน กฎหมายของทั้ง สองประเทศจึ ง
กาหนดให้ความสัมพันธ์ ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยเป็ นความสัมพันธ์ ทางสัญญา การพิจารณาความรั บผิดของ
แพทย์ที่ ป ระกอบวิช าชี พ โดยประมาทในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าและประเทศเยอรมันจึ งถู กพิ จารณาภายใต้
กฎหมายสัญญามากกว่าละเมิด
สาหรั บการกระทาโดยประมาทและมาตรฐานความระมัดระวังของแพทย์ในต่างประเทศ พบว่า
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่ น ประเทศอังกฤษและสหรั ฐอเมริ ก านั้น การ
กระทาโดยประมาททางอาญาจะต้องมี ระดับความร้ ายแรงมากกว่าความประมาทเลิ นเล่ อทางแพ่ง ที่ เรี ยกว่า
“ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Gross Negligence) หรื อ ประมาทโดยจงใจ (Recklessness) ส่ วนมาตรฐานความ
ระมัดระวัง ของแพทย์น้ ันถื อเป็ นปั ญหาข้อ เท็ จจริ ง ที่ ค ณะลู ก ขุน จะใช้ม าตรฐานในทางอัตวิสั ย (Subjective
Standard) มาพิจารณาว่าแพทย์ผูก้ ระทานั้นตระหนักรู ้ ถึงภัยอันตรายนั้นแล้วยังคงฝื นกระทาไป แต่กรณี แพทย์
กระทาโดยประมาทธรรมดา (Negligence) ไม่เป็ นความผิดอาญา ในขณะที่ระบบกฎหมายซี วิลลอว์ (Civil Law)
เช่น ประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส ไม่มีการกาหนดระดับความร้ายแรงและไม่แบ่งแยกความประมาทเลินเล่อทาง
แพ่งออกจากความประมาททางอาญา ส่ วนมาตรฐานความระมัดระวังของแพทย์น้ นั จะพิจารณาจากมาตรฐาน
ในทางภาวะวิสัย (Objective Standard) โดยประเทศเยอรมัน จะน าเอามาตรฐานในทางอัต วิสัย (Subjective
Standard) มาใช้พิจารณาสาหรั บกรณี ที่แพทย์มีความสามารถสู งหรื อต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ นอกจากนั้นประเทศ
เยอรมันและประเทศฝรั่งเศสยังมีการบัญญัติกฎหมายพิเศษเป็ นกรณี เฉพาะว่าการกระทาต่อเนื้ อตัวร่ างกายของ
ผูป้ ่ วยจะต้อ งได้รั บ “ความยิ น ยอมที่ ไ ด้รั บ การบอกกล่ า ว” (Informed Consent) ก่ อ น ส่ ว นมาตรฐานความ
ระมัดระวังของแพทย์ที่จะทาให้แพทย์ตอ้ งรั บโทษทางอาญานั้นจะต้องเป็ นกรณี แพทย์กระทาโดยปราศจาก
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
*
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หรื อไม่ใยดี ในผลแห่ งการกระทาของตนเองอย่างผิดปกติธรรมดาอย่างมากและเฉพาะแต่กรณี ประมาทอย่าง
ร้ายแรงเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ความตายเท่านั้น หากความประมาทของแพทย์เป็ นแต่เพียงไม่นาพาต่อสวัสดิ ภาพ
ของผูป้ ่ วยแพทย์ไม่มีความผิดอาญาแต่อาจต้องรับโทษเพียงเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ นอกจากนั้น
ประเทศฝรั่งเศสยังบัญญัติกฎหมายพิเศษ (Law No.2002-303 of 4 March 2002) เพื่อนาระบบ No Fault Liability
มาใช้ชดเชยความเสี ยหายทางการแพทย์ ที่หากพิจารณาแล้วไม่พบความผิด (No Fault) จะส่ งเรื่ องให้หน่วยงาน
ของรัฐประจาจังหวัด (ONIAM) จ่ายค่าชดเชย แต่หากพิจารณาแล้วพบความผิด (Fault) หน่วยงานของรัฐประจา
จังหวัด (ONIAM) จะดาเนินการเรี ยกร้องค่าชดเชยแทนผูเ้ สี ยหายผ่านบริ ษทั ประกันภัย
จากการศึ กษากฎหมายของประเทศไทย พบว่าหลักเกณฑ์การกระทาโดยประมาทและมาตรฐาน
ความระมัดระวังของแพทย์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นพิเศษโดยเฉพาะ หากแต่จะนาเอาหลักทัว่ ไปในเรื่ องการ
กระทาโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ มาพิจารณา ทาให้การวินิจฉัยการกระทาโดย
ประมาทและมาตรฐานความระมัดระวังของแพทย์น้ นั กลายเป็ นปั ญหาข้อกฎหมายที่ขาดความชัดเจนแน่ นอน
และซ้อนทับกันทั้งประมาทเลินเล่อในทางแพ่งและประมาททางอาญา นอกจากนั้น กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
และวิธี พิ จารณาคดี ผูบ้ ริ โ ภค ตลอดจนแนวค าวิ นิจ ฉัย ของศาลไทย ยัง วางแนวว่า ระบบการให้บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ของไทยไม่ว่าจะเป็ นการให้บ ริ การในภาครั ฐหรื อภาคเอกชนไม่ว่า จะมี การเรี ยกเก็ บค่า ตอบแทน
หรื อไม่ก็ตามถือเป็ นคดีผบู ้ ริ โภคทุกกรณี ทาให้การฟ้องคดีผบู ้ ริ โภคกรณี แพทย์กระทาโดยประมาทสามารถกระ
ทาได้ง่ายกว่าการฟ้ องคดีแพ่งทัว่ ไป อีกทั้งศาลไทยยังวางแนวไว้ในคาพิพากษาว่าผูป้ ่ วยสามารถเลือกฟ้ องแพทย์
เป็ นคดี ละเมิดหรื อผิดสัญญาก็ได้เท่ากับเป็ นการสนับสนุ นให้ผูป้ ่ วยเลือกฟ้ องเป็ นคดีละเมิดและ/หรื อคดีอาญา
เพื่อจะได้ประโยชน์จากอายุความที่ยาวกว่ากฎหมายสัญญา ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรบัญญัติกฎหมายเกี่ ยวกับ
ความรั บผิดของแพทย์ที่ป ระกอบวิชาชี พ โดยประมาทขึ้ นใหม่ เป็ นพิ เศษโดยเฉพาะเพื่ อจัดให้ค วามสั ม พันธ์
ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยและรัฐเป็ นไปตามหลักวิชาการเหมือนในต่างประเทศ บัญญัติหลักกฎหมายความยินยอม
ที่ ไ ด้รับ การบอกกล่ า ว (Informed Consent) ใช้มาตรฐานการพิ จารณาในทางอัตวิสัย (Subjective) แบ่ ง ความ
ประมาททางอาญาออกเป็ น 2 ประเภทคือ ประมาทธรรมดา (Negligence) และประมาทโดยจงใจ (Recklessness)
และบัญญัติให้แพทย์มีความรับผิดอาญาเฉพาะแต่กรณี ประมาทโดยจงใจ (Recklessness) เป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่
ความตายเท่านั้น
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ABSTRACT
On the one hand, the medical service system in England and France is the service provided by the
government. The laws of both countries, therefore, require that the relationship between the doctor and the
patient is a legal relationship and is not subject to contract law. On the other hand, the medical service system
in the United States and Germany provided by the private sector. Thus, the laws of both countries stipulate that
the relationship between the doctor and the patient is the relationship of contract. In consideration the liability
of doctors who practice their medical profession in negligence in the United States and Germany, therefore,
considered under contract law rather than torts law.
As for committing an act by negligence and the standard of care of doctors in the foreign countries
found that, in Common Law System countries such as England and the United States, criminal negligence must
be more aggravated level than civil negligence, called “Gross Negligence” or “Recklessness”. For the medical
standard of care, it is considered as a question of fact that the “Subjective Standard” shall be used by the jury to
determine whether the doctor is reasonable belief or aware of such danger and still disregard to act. However,
in case of negligence, the doctor found no guilty in criminal offense.
Meanwhile the Civil Law System, such as Germany and France, does not specify the degree of
gravity, and does not separate between civil negligence and criminal negligence. The “Objective Standard” shall
utilized to consider the medical standard of care in this system. In Germany, it applies the Subjective Standard
to consider for the case that the doctor has a higher or lower ability from the criteria of standard. In addition,
both of Germany and France still have a legislation of special law specifically states that, any actions done to
the body of the patient shall be received the prior "Informed Consent”. For the medical standard of care that
caused the doctors are punished criminal penalties, must be in case that such doctors exceedingly unusually act
without prudence, or reckless in the consequences of his own actions, and in case of gross negligence causing
the patient to die only. Supposing that the negligence of the doctor is merely to disregard the patient welfare,
such doctor is not guilty of criminal offenses, but may punished by a revocation of a professional license. In
addition, France also enact special law (the “Law No. 2002-303 of 4 March 2002”) in order to use “No Fault
Liability System” to compensate for the medical damage. Provided that, it found no guilty (or No Fault) after
consideration, it will be sent to the provincial government agency (called “ONIAM”) to reimburse the
compensation, but, if it is found guilty (or Fault), ONIAIM shall claim compensation represent for the injured
person through the insurance company.
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According to the study the laws of Thailand, found that the rules of negligence and the medical
standard of care do not have any laws enact to apply particularly, but the general principles of negligence, under
Article 59 paragraph four of the Criminal Code, is adopted to consider and apply instead. It caused the decision
of the medical negligence and standard of care become legal issues, which is lack of clarity, certainty, and
overlap for both of civil negligence and criminal negligence. Moreover, the consumer protection law and the
consumer case procedure, as well as the ruling of Thai courts have the precedent of judgment for Thai medical
service system that whether providing services for the public or private sectors, and whether there is any
payment or not, is all considered as consumer cases. It is then caused the litigation in consumer cases in case of
negligence have done by the doctor can be sued more easily than prosecution for general civil lawsuits.
Furthermore, Thai judges generally have precedent that the patients have an alternative to sue either for breach
of contract or tort, thus it is regarded as encourage the patients to bring a lawsuit of tort and/or criminal case, in
order to get benefit from a longer period of limitation rather than contract law. For these reasons, Thailand
should enact the specific law regarding liability in negligent practices by medical profession in order to classify
the relationship between doctors, patients, and government according to the academic principle in foreign
countries. Moreover, this is to create the informed consent as a principle of law; consider negligent practices of
medical profession by using the Subjective Standard classified as negligence and recklessness; and promulgate
the law in criminal liability merely for the doctors who reckless causing the other person to death.

1.บทนา
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ จดั ทาขึ้นโดยมีความมุ่งหมายในการศึกษา ความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดจากการ
ประกอบวิชาชีพโดยประมาทของแพทย์ ทั้งความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญา แต่จะไม่ทาการศึกษา
ความรับผิดของแพทย์ตามกฎหมายวิชาชี พเนื่ องจากมีลกั ษณะพิเศษทางวิชาการที่สมควรแยกไปทาการศึกษา
วิจยั เฉพาะเรื่ อง โดยศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกับ ความรั บ ผิดทางกฎหมายของแพทย์ใ นต่ า งประเทศทั้ง ในระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และระบบกฎหมาย ซี วิลลอว์ (Civil Law) รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ไขปั ญหาการฟ้ องร้องดาเนิ นคดีระหว่างผูป้ ่ วยกับแพทย์ในต่างประเทศ เช่น การยกเลิกความผิดอาญา
(Decriminalization) เป็ นต้น โดยที่ปัญหาการฟ้องคดีแพทย์น้ นั ส่ วนใหญ่แล้วแพทย์จะถูกกล่าวหาว่ากระทาโดย
ประมาท และจากการศึกษาพบว่ากฎหมายของอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน ฝรั่งเศส และไทยไม่พบว่ามีการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความผิดกรณี แพทย์กระทาโดยประมาทไว้เป็ นพิเศษโดยเฉพาะ แต่ทุกประเทศจะปรับ
ใช้ฐานความผิดเหมือนเช่นกรณี บุคคลปกติทวั่ ๆ ไปกระทาโดยประมาท
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2. ความรับผิดทางแพ่งกรณีแพทย์ ประกอบวิชาชีพโดยประมาทในต่ างประเทศ
จากการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายจากต่างประเทศพบว่า มีการแบ่งแยกการผิดสัญญา
และละเมิดออกจากกันอย่างชัดแจ้งเนื่ องจากในทางทฤษฎี น้ นั ทั้งสัญญาและละเมิดต่างเป็ นกรณี ของนิ ติกรรม
และนิ ติเหตุ ที่ไม่อาจซ้อนทับกันได้ ดังนั้น การพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยจึ งต้องเริ่ ม ต้น
พิจารณาจากความสัมพันธ์ทางสัญญา (Contractual Relationship) ซึ่ งเป็ นนิ ติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเป็ น
ลาดับแรก
ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ญ ญาระหว่า งแพทย์ก ับ ผู ป้ ่ วยในประเทศอัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ ก านั้น ถู ก
พิจารณาจากระบบการให้บริ การทางการแพทย์ของแต่ละประเทศ กล่าวคือ ประเทศอังกฤษมีระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพถ้วนหน้า ที่ รัฐเป็ นผูจ้ ่ ายเงิ นและจัดบริ การโดยมี องค์กรที่ ดูแลการให้บริ ก ารทางการแพทย์ที่ เรี ยกว่า
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ 1 (National Health Service: NHS) ซึ่ งศาลอังกฤษเคยวินิจฉัยไว้ว่าความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์ภาครัฐกับผูป้ ่ วยเป็ นความสัมพันธ์โดยกฎหมาย2 ผูป้ ่ วยไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญากับแพทย์และ
บุคลากรภายในโรงพยาบาลของรัฐที่สังกัด NHS ถึงแม้แพทย์จะได้รับค่าบริ การจากผูป้ ่ วยและเป็ นค่าตอบแทนก็
ตาม กฎหมายอัง กฤษแบ่ ง ความประมาทเลิ นเล่ อออกเป็ นสองประเภท คื อ ความประมาทเลิ นเล่ อธรรมดา
(Negligence) ที่พิจารณาว่าแพทย์ผูน้ ้ นั ได้กระทาลงโดยฝ่ าฝื นต่อหน้าที่ที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังโดยคานึ งถึ ง
ภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ของแพทย์ผกู ้ ระทานั้น และความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Recklessness) ที่ตอ้ ง
พิจารณาทั้งทางภาวะวิสัย (Objective) และทางอัตวิสัย (Subjective) ประกอบกันเพราะหากแพทย์กระทาละเมิด
ด้วยความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรงแล้วแพทย์ย่อมจะต้องถู กลงโทษด้วยการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนใน
จานวนที่สูงมากกว่าความประมาทเลิ นเล่อธรรมดาที่เรี ยกว่า “ค่าเสี ยหายเชิ งลงโทษ” (Punitive Damage) อนึ่ ง
เนื่ องจากประเทศอังกฤษมีระบบการจ่ายชดเชยค่าเสี ยหายให้แก่ผปู ้ ่ วยโดยองค์กรที่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ในทางปฏิบตั ิจึงไม่ค่อยมีการฟ้องคดีแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพโดยประมาทเลินเล่อ
ส่ วนระบบการให้บริ การทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริ กานั้นเป็ นระบบที่ใช้บริ การของโรงพยาบาล
ของเอกชนจึงไม่มีประเด็นความสัมพันธ์ของแพทย์ที่ให้บริ การในโรงพยาบาลของรัฐกับผูป้ ่ วยให้ตอ้ งพิจารณา
ดังเช่นประเทศอังกฤษ โดยศาลสหรัฐอเมริ กาวินิจฉัยไว้วา่ ความรับผิดทางสัญญาในคดีทางการแพทย์จะเกิดขึ้น
ได้ก็เฉพาะแต่กรณี แพทย์ให้การรับรองผลในการรักษาของตนโดยชัดแจ้งเท่านั้น3 ส่ วนความรับผิดทางละเมิด
เสาวคนธ์ รัตนวิจิตรศิลป์ , การปฏิรูประบบสุขภาพ: ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ, (กรุ งเทพมหานคร: คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), น. 20-30.
2
Brendan Greene, Understanding Medical Law, (New York: Cavendish Publishing, 2006), p5.
3
มาโนช ขจรไพศาล, “การฟ้องคดีความเสี ยหายจากบริ การทางการแพทย์ของอเมริ กา,” วารสารกฎหมาย, ปี ที่ 5, น.33
(มกราคม 2555).
1
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ของแพทย์น้ ัน ต้อ งพิ จ ารณาว่ า แพทย์ผู ้ก ระท ามี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง ต่ อ ผู ้เ สี ย หายหรื อไม่
สหรัฐอเมริ กาแบ่งความประมาทเลินเล่อออกเป็ นสองประเภท คือ ความประมาทเลินเล่อธรรมดา (Negligence)
และความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Recklessness) หากแพทย์ผกู ้ ระทารู ้ถึงความเสี่ ยงภยันตรายแต่กลับขืน
กระทาไปโดยไม่ใส่ ใจหรื อเพิกเฉยต่อภยันตรายนั้นทั้ง ๆ ที่ควรตระหนักรู ้ หรื อแม้จะคาดหวังว่าภยันตรายนั้นจะ
ไม่เกิ ดขึ้นก็ตามแพทย์ย่อมถู กลงโทษด้วยการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในจานวนที่สูงมากกว่าความประมาท
เลินเล่อธรรมดาที่เรี ยกว่า “ค่าเสี ยหายเชิงลงโทษ” (Punitive Damage) เหมือนดังเช่นประเทศอังกฤษ แต่เนื่องจาก
ระบบการให้บริ การทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริ กานั้นเป็ นการให้บริ การในภาคเอกชนเป็ นหลักจึงทาให้การ
ฟ้ องร้ องคดี ทางการแพทย์มีจานวนสู งมาก แต่ด้วยระบบสัญญาประกันความรั บผิดทางวิชาชี พ (Professional
liability insurance) ที่จะถูกนามาใช้ประกอบการเรี ยกร้องด้วยเสมอจึงเป็ นหลักประกันความแน่นอนในการจ่าย
ค่าเสี ยหายและทาให้โอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับการเยียวยาความเสี ยหายมีมากขึ้น
สาหรั บความสั มพันธ์ ทางสั ญญาระหว่างแพทย์ก ับผูป้ ่ วยในประเทศฝรั่ งเศสและเยอรมันนั้นถู ก
พิจารณาจากระบบการให้บริ การทางการแพทย์เช่ นเดี ยวกัน กล่าวคือ ระบบการให้บริ การทางการแพทย์ข อง
ฝรั่งเศสอยูภ่ ายใต้กฎหมาย Patient’s right and quality of care act no.2002-303 ที่มีลกั ษณะเฉพาะทาให้ฝรั่งเศส
จัดความสัมพันธ์ ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยออกเป็ น 2 กรณี คือ บริ การทางการแพทย์ของเอกชน (Private care
sector) ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยเป็ นไปตามหลักกฎหมายแพ่งเรื่ องสัญญา และบริ การทางการแพทย์
ของรัฐ (Public health sector) และความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยเป็ นไปตามหลักกฎหมายมหาชนที่ถือว่า
เป็ นความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผูป้ ่ วยกับรัฐหรื อตัวแทนของรัฐ (หน่วยงานทางปกครอง) เท่านั้น
ในปั จจุบนั ความรับผิดของแพทย์ในฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงมาใช้ “หลักความรับผิดโดยปราศจาก
ความผิ ด ” (Liability without fault) ไม่ ไ ด้ใ ช้ห ลัก ความรั บ ผิ ด เมื่ อ กระท าความผิ ด (Liability for fault) ตาม
กฎหมายลักษณะสัญญา และกฎหมายลักษณะละเมิด เหมือนดังอดีตทาให้การพิจารณาความสัมพันธ์ทางสัญญา
และการกระทาละเมิ ดของแพทย์โดยเฉพาะกรณี การประกอบวิชาชี พโดยประมาทของแพทย์จึงแทบจะไม่มี
ความสาคัญทางกฎหมายแล้วในปั จจุบนั กล่าวคือ ผูป้ ่ วยจะได้รับค่าชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นมาจากอุบตั ิเหตุ
ทางการแพทย์ การติดเชื้ อจากการรักษา หรื อจากโรงพยาบาล ซึ่ งความเสี ยหายดังกล่าวนั้นต้องมีสาเหตุโดยตรง
มาจากปฏิ บตั ิการทางการแพทย์ในการป้ องกัน รักษา หรื อวินิจฉัยโรค แต่หากเป็ นความเสี ยหายที่เกิ ดจากการ
กระทาความผิด (Fault) ของแพทย์ หน่วยงานของรัฐจะเรี ยกร้องต่อบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยให้เป็ นผูจ้ ่ายค่าชดเชย
ทางการแพทย์ใ ห้ แก่ ผูเ้ สี ย หาย ถ้า หากบริ ษ ทั ผู ร้ ั บ ประกัน ภัย ปฏิ เสธการจ่ า ยค่ า ชดเชยทางการแพทย์ใ ห้ แ ก่
ผูเ้ สี ยหาย หน่ วยงานของรั ฐจะสารองจ่ายค่าชดเชยให้แก่ ผูเ้ สี ยหายไปก่ อนและดาเนิ นการยื่นฟ้ องบริ ษทั ผูร้ ับ
ประกันภัยต่อศาลเพื่อเรี ยกร้ องค่าชดเชยดังกล่าวกลับคืนซึ่ งแก้ไขปั ญหาการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี ระหว่างแพทย์
และผูป้ ่ วยได้อย่างดียงิ่
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สาหรับการบริ การทางการแพทย์ของประเทศเยอรมันนั้นเป็ นการจัดบริ การโดยภาคเอกชนภายใต้
การควบคุมกากับของภาครัฐหรื อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ศาลรัฐธรรมนู ญเยอรมันได้วางหลักการ
สาคัญเกี่ยวกับ “ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว” (Informed Consent) จากหลักการสาคัญ 2 ประการที่บญั ญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนู ญ คือ สิ ทธิ ในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง (The Right to Self Determination) และศักดิ์ ศรี
แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ (Human dignity) โดยความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยในเยอรมันนั้นจะ
เกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแพทย์ได้ดาเนิ นการผ่านพ้นขั้นตอนการขอความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว” (Informed
Consent) จากผูป้ ่ วยเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยก่อนเริ่ มต้นทาการรักษาส่ งผลทาให้การ
ฟ้องร้องคดีระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยในเยอรมันเกิดขึ้นน้อยมาก

3. วิเคราะห์ ความรับผิดทางแพ่งกรณีแพทย์ ประกอบวิชาชีพโดยประมาทในประเทศไทย
ระบบการให้บริ การทางการแพทย์ของไทยแบ่งออกเป็ น 2 ระบบหลัก คือ ระบบการให้บริ การทาง
การแพทย์โดยรัฐ (สวัสดิ การรั กษาพยาบาลสาหรั บข้าราชการและเจ้า หน้าที่ ข องรั ฐ การประกันสังคม และ
หลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ) และระบบการให้บริ ก ารทางการแพทย์ภาคเอกชน แต่ ศ าลฎี ก ากลับ วินิจฉัย
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยในทุกระบบการให้บริ การทางการแพทย์ว่าอยู่ในรู ปของ “สัญญาจ้างทา
ของ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยไม่ได้นาเอาระบบการให้บริ การทางการแพทย์มาประกอบการ
พิจารณาเหมือนดังเช่ นกรณี ต่างประเทศ แนวคาวินิจฉัยของศาลฎีกาวินิจฉัยไปในทิ ศทางเดี ยวกันว่าแพทย์มี
หน้าที่ในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยตามมาตรฐานและจริ ยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพในขณะเดียวกันผูป้ ่ วยก็มี
หน้าที่ชาระเงินค่ารักษาพยาบาลหากผูป้ ่ วยไม่ชาระหนี้ ก็จะถื อเป็ นการผิดสัญญาชาระหนี้ (Positive Breach of
Contract) แต่หากแพทย์วินิจฉัยโรค (Diagnosis) ผิดหรื อทาการรักษาพยาบาลผิดพลาดย่อมถือเป็ นการผิดสัญญา
ถ้าแพทย์ประมาทเลิ นเล่อร่ วมด้วยก็อาจเป็ นละเมิด (Tort) ผูป้ ่ วยที่ได้รับความเสี ยหายย่อมมีสิทธิ เลื อกฟ้ องคดี
ฐานผิดสัญญาหรื อละเมิดก็ได้ ซึ่ งทาให้ขาดการพิจารณาในส่ วนของระบบการให้บริ การทางการแพทย์โดยรัฐ
หรื อ ตัว แทนรั ฐ ที่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแพทย์ก ับ ผู ้ป่ วยว่ า สมควรเป็ นความสั ม พัน ธ์ โ ดยกฎหมายไม่ ใ ช่
ความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วย เว้นแต่เป็ นกรณี การให้บริ การของแพทย์ในภาคเอกชนที่ จะมี
ความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยได้ นอกจากนั้นการที่ศาลไทยวินิจฉัยให้ผูเ้ สี ยหายมีสิทธิ เลือก
ฟ้ องคดี ทางการแพทย์ได้ท้ งั ในฐานผิดสัญญาหรื อฐานละเมิ ดนั้นย่อมเป็ นการทาลายหลักการแบ่งแยกการผิด
สัญญาและการละเมิดที่ควรจะต้องแยกออกจากกันอย่างชัดแจ้ง เนื่ องจากในทางทฤษฎีน้ นั ทั้งสัญญาและละเมิด
ต่างเป็ นกรณี ของนิติกรรมและนิติเหตุที่ในการกระทาเดียวกันไม่อาจเกิดขึ้นโดยซ้อนทับพร้อม ๆ กันได้
นอกจากนั้น แนวคาวินิจฉัยของศาลที่ นากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและวิธีพิจารณาคดีผูบ้ ริ โภคมา
ใช้กบั การประกอบวิชาชี พของแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในภาครัฐนั้นมีความไม่เหมาะสมหลายประการ เนื่ องจากการ
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ให้บริ การทางการแพทย์ของภาครัฐนั้นไม่ได้ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของการมุ่งหวังผลกาไรหากแต่เป็ นการบริ การ
สาธารณะเพื่อรั กษาโรคภัยไข้เจ็บและบรรเทาโรคภัย อี กทั้งการรั กษาพยาบาลไม่สามารถกาหนดมาตรฐาน
ตายตัวดังเช่นการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การอื่นได้เพราะยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการ
รักษาพยาบาล เช่น สุ ขภาพพื้นฐานของตัวผูป้ ่ วยเอง กรรมพันธุ์ กรอบระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษา เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในความเป็ นจริ งแล้วแพทย์ก็ยงั ไม่สามารถรักษาโรคทุกโรคให้หายเป็ นปกติได้ แม้เป็ นการรักษาใน
สถานพยาบาลที่มีความเพียบพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และเครื่ องมือทางการแพทย์ก็ยงั ไม่อาจหลีกเลี่ยง
หรื อยุติความตายของผูป้ ่ วยได้

4. ความรับผิดทางอาญากรณีแพทย์ ประกอบวิชาชีพโดยประมาทในต่ างประเทศ
การประกอบวิชาชี พแพทย์น้ นั แพทย์จาเป็ นจะต้องกระทาต่อชี วิตร่ างกาย สุ ขภาพและอนามัยของ
ผูป้ ่ วยโดยตรงซึ่ ง อาจจะก่ อให้ เกิ ด อัน ตรายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อจิ ตใจของผูป้ ่ วยได้ แพทย์จึง ต้องใช้ค วาม
ระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างสู งเพราะหากแพทย์ประกอบวิชาชีพโดยใช้มาตรฐานความระมัดระวังต่า
กว่ามาตรฐานทางวิชาชี พแล้วแพทย์อาจต้องรับผิดทางอาญา จากการศึกษา พบว่าหากนาเอาวัตถุ ประสงค์การ
ลงโทษทางอาญาทั้ง 6 ประการมาพิจารณาประกอบการลงโทษอาญาแก่แพทย์ผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยประมาท
ธรรมดาด้วยโทษจาคุ กนั้นเห็ นว่ายังขาดเหตุและผลในทางทฤษฎี รองรับ แม้จะอ้างว่าการกระทาโดยประมาท
เป็ นเรื่ องที่ ก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อส่ วนรวมก็ตามเพราะการกระทาโดยประมาทธรรมดาของแพทย์น้ นั แพทย์
ผูก้ ระทาไม่สามารถคาดเห็ นหรื อรู ้ ล่วงหน้าในผลแห่ งการกระทาของแพทย์น้ นั ได้เลย และหากพิจารณาตาม
แนวคิดนิ ติเศรษฐศาสตร์ (economic analysis of law) พบว่าการฟ้ องคดี อาญากรณี แพทย์ประกอบวิชาชี พโดย
ประมาทธรรมดาและผูป้ ่ วยได้รับ อันตรายแก่ ร่า งกายหรื อบาดเจ็บ เพี ย งเล็ ก น้อยนั้นก็ ไ ม่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ การกระทาของแพทย์ที่ผิดมาตรฐานทางวิชาชี พเพียงเล็กน้อยเช่ นนี้ ควรถู กพิจารณาอยู่แต่เพียงใน
กรอบการลงโทษทางจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common
Law) หลักกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและสหรั ฐอเมริ กานั้นความผิดอาญาฐานทาให้บุคคลอื่ นถึ งแก่
ความตายโดยประมาท (Manslaughter) จะต้องเป็ นการกระทาด้วยความประมาทอย่างร้ายแรง (Manslaughter by
Gross Negligence) หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า “ประมาทโดยจงใจ” (Recklessness) การกระทาโดยประมาทที่
เบี่ ยงเบนออกไปจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยไม่ถือว่าเป็ นความผิดอาญาแต่อาจจะต้องรั บผิดในทางแพ่ง ศาล
อังกฤษวางแนวค าพิพากษาก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการวินิจฉัยความประมาทอย่า งร้ ายแรง (Manslaughter by
Gross Negligence) ไว้ในกรณี ความประมาทโดยจงใจในรู ปแบบของ Cunningham (Cunningham Recklessness)4
4

Richard Card, Criminal Law, 12 th ed. (London: Butterworths, 1992), p. 67.
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กล่ าวคื อ แพทย์ผูก้ ระทารู ้ ตวั (Awareness) ว่ามี การเสี่ ยงต่ อภยันตรายและแพทย์ผูก้ ระทาได้รู้ถึ ง
ภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น แต่ไม่สนใจหรื อเพิกเฉยต่อการเกิดภัย ในส่ วนนี้จะใช้เกณฑ์การพิจารณาในทางอัต
วิสัย (Subjective Element) หมายถึง แพทย์ผกู ้ ระทาได้กระทาไปโดยรู ้สานึก (Conscious) และแพทย์ผกู ้ ระทานั้น
ได้กระทาการเสี่ ยงภัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (Unreasonable risk) ในส่ วนนี้ จะใช้เกณฑ์การพิจารณาในทาง
ภาวะวิสัย (Objective Element) กล่าวคือ การเสี่ ยงต่อภยันตรายเป็ นเรื่ องมีเหตุผลอันสมควรหรื อไม่น้ นั จะต้อง
พิจารณาโดยใช้มาตรฐานของบุคคลธรรมดาและวิญญูชน (The Stands of The Ordinary and Reasonable Person)
ในขณะที่แนวคาพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริ กาอธิ บายการกระทาโดยประมาททางอาญาโดยคาว่า “ร้ายแรง”
(Gross) หรื อค าว่า “การเพิ ก เฉยต่ อความปลอดภัย ของบุ ค คลอื่ น โดยจงใจและขาดการยับ ยั้ง ” (Willful and
Wanton Disregard of The Safety of Others) สรุ ปว่าในประเทศอังกฤษนั้นหากแพทย์ละเลยข้อเท็จจริ งอันเป็ น
การก่อภยันตรายแก่ผปู ้ ่ วยอย่างร้ายแรง และเกิดความเสี ยหายต่อชี วิตของผูป้ ่ วยแล้วแพทย์จะต้องรับผิดทางอาญา
เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริ กาที่แพทย์จะมีความผิดอาญาฐานกระทาโดยประมาทเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ความตายได้
นั้นจะต้องเป็ นความประมาทโดยจงใจ (Recklessness)5 ซึ่ งการพิจารณาว่าแพทย์รู้ถึงความเสี่ ยงต่อภยันตรายอัน
ไม่สมควรหรื อไม่น้ นั จะต้องใช้มาตรฐานความระมัดระวังในทางอัตวิสัย (Subjective Recklessness) มาพิจารณา
และแม้วา่ กรณี แพทย์กระทาโดยประมาทธรรมดา (Negligence) เป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเสี ยหายต่อชี วิตหรื อ
ร่ า งกายจะไม่ เป็ นความผิดทางอาญาก็ ตาม แต่ ป ระเทศอัง กฤษและสหรั ฐอเมริ ก าก็ มี หลัก กฎหมายในเรื่ อ ง
ค่าเสี ยหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damage) มาชดเชยทางแพ่งทดแทนการฟ้องคดีอาญา
ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสเป็ นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซี วลิ ลอว์ (Civil Law) กฎหมาย
อาญาฝรั่ งเศสนั้นมุ่งประสงค์จะคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในชี วิตร่ างกายและการกระทาต่อเนื้ อตัวร่ างกายทั้งของบุ คคล
ธรรมดาทัว่ ไปรวมตลอดไปจนถึงผูป้ ่ วยด้วย ดังนั้น การกระทาต่อเนื้ อตัวร่ างกายของผูป้ ่ วยในระบบการบริ การ
ทางการแพทย์ของฝรั่งเศสจึงอาจมีความรับผิดทางอาญาได้สองกรณี คือ กรณี แพทย์กระทาต่อร่ างกายผูป้ ่ วยโดย
ผูป้ ่ วยไม่สมัครใจ (Involuntary) ถื อเป็ นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย Bioethic law 29 July 1994 และกรณี
แพทย์กระทาต่อร่ างกายผูป้ ่ วยโดยผูป้ ่ วยสมัครใจ (Voluntary) เป็ นการรักษาพยาบาลทางการแพทย์โดยต้องเป็ น
การกระทาที่ได้รับการยอมรับ ในทางวิชาชี พ และห้ามเจตนากระทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผูป้ ่ วย เพราะการ
เจตนากระทาให้เกิ ดความเสี ยหายนั้นถือเป็ นความผิดอาญาฐานประทุษร้ าย (Assault) ทาร้ ายร่ างกาย (Battery)
หรื อเจตนาฆ่า (willful homicide) การพิจารณามาตรฐานความระมัดระวังของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความประมาท
ตามกฎหมายอาญาฝรั่ ง เศสนั้นเกี่ ยวเนื่ องกับความไม่ย้ งั คิ ดไม่ ระมัดระวัง ซึ่ ง หากความประมาทของแพทย์
แสดงออกอย่างชัดเจนให้เห็ นได้ว่าแพทย์ไม่นาพาต่อสวัสดิ ภาพของผูป้ ่ วยแล้วแพทย์ก็จะได้รับโทษเพียงเพิก
ธัญญธร อินศร และคณะ, “การดาเนิ นคดี ทุรเวชปฏิ บตั ิที่เป็ นคดี อาญาในประเทศไทย:กรณี ศึกษาเปรี ยบเที ยบกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษ,” ดุลพาห 2, 55, น. 127-128 (พฤษภาคม-สิ งหาคม 2551).
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ถอนใบอนุ ญาตการประกอบวิชาชี พแพทย์เท่านั้น ส่ วนความรับผิดทางอาญาของแพทย์ตามกฎหมายฝรั่งเศสนั้น
จะนามาใช้ก็ต่อเมื่อแพทย์ได้กระทาโดยเจตนาหรื อประมาทอย่างร้ายแรงเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ความตายเท่านั้น
ส่ ว นประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมัน นั้น ไม่ ไ ด้ใ ห้ ค าอธิ บ ายความหมายของค าว่า
ประมาทเอาไว้เ พี ย งแต่ ร ะบุ ค วามผิ ด ฐานฆ่ า คนตายโดยประมาท (Fahrlaessige Toetung) เอาไว้เ ท่ า นั้ น
ความหมายของคาว่าความประมาททางอาญานั้นต้องพิจารณาจากคานิ ยามความประมาทในประมวลกฎหมาย
แพ่งเยอรมันและคาอธิ บายในทางตาราต่าง ๆ เนื่ องจากไม่มีการกาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับความประมาทของ
แพทย์ไว้เป็ นพิ เศษโดยเฉพาะจึ ง ต้องนาหลักกฎหมายเกี่ ยวกับการกระทาโดยประมาทที่ ใช้บงั คับกับ บุ ค คล
ธรรมดาโดยทัว่ ไปมาใช้พิจารณาความรั บผิดทางอาญาในการกระทาโดยประมาทของแพทย์ในกรณี ที่ แพทย์
ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อชี วิตหรื อร่ ายกายของผูป้ ่ วย ในส่ วนของมาตรฐานความระมัดระวังในการกระทา
ความผิดโดยประมาทของแพทย์ตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมันนั้นเป็ นการพิจารณาจากมาตรฐานความ
ระมัดระวังตามภาวะวิสัย (Objective) กรณี ที่แพทย์มีความสามารถต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชี พอันเป็ นเหตุ
เฉพาะตัวของแพทย์ผูก้ ระทานั้น ทั้ง Prof. Jescheck และ Prof. Roxin6 มีความเห็ นตรงกันว่าแพทย์ผูก้ ระท าไม่
ต้องรับผิดทางอาญาหากแพทย์ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชี พได้ เว้นแต่ในกรณี ที่
แพทย์รู้ถึงความสามารถที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของตนแล้วยังคงฝ่ าฝื นไปกระทาการนั้นซึ่ งทั้ง Prof.
Jescheck และ Prof. Roxin มีความเห็นตรงกันว่าแพทย์ผกู ้ ระทานั้นต้องรับผิดฐานกระทาโดยประมาท แต่สาหรับ
กรณี ที่ แพทย์มี ค วามสามารถสู ง กว่า เกณฑ์ม าตรฐานทางวิชาชี พนั้น Prof. Jescheck มี ค วามเห็ นว่า ไม่ จาต้อง
กระทาเกินกว่าที่แพทย์ทวั่ ไปกระทาเพราะความเห็นนี้พิจารณาจากมาตรฐานทางภาวะวิสัย แต่ Prof. Roxin กลับ
มีความเห็นว่าแพทย์จะต้องใช้ความสามารถที่ตนมีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพนั้นด้วยเพราะความเห็ นนี้
พิจารณาผูก้ ระทาความผิดเป็ นคน ๆ ไป

5. วิเคราะห์ ความรับผิดทางอาญากรณีแพทย์ ประกอบวิชาชีพโดยประมาทในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซี วลิ ลอว์ (Civil Law) เช่นเดียวกับประเทศเยอรมันและ
ประเทศฝรั่งเศส แต่ประเทศไทยมีระบบการให้บริ การทางการแพทย์ท้ งั ในภาครัฐและภาคเอกชนผสมผสานกัน
อยู่ การที่ แพทย์ประกอบวิชาชี พโดยมีสภาวะทางจิ ตใจที่เรี ยกว่า “ประมาท” อันจะทาให้เกิ ดความรั บผิดทาง
อาญาได้น้ นั เป็ นเรื่ องที่กฎหมายคาดหวังที่จะให้แพทย์ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้การประกอบวิชาชี พของ
ตนไปก่ อให้ผูป้ ่ วยได้รับความเดื อนร้ อนหรื อเสี ยหาย ข้อพิจารณาสาคัญของการประกอบวิชาชี พแพทย์โดย
Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil, 4. Auf. 1988, บทที่ 55, หน้า. 521-530, อ้างถึงใน สุรสิ ทธิ์
แสงวิโรจนพัฒน์, “มาตรฐานความระมัดระวังของการกระทาโดยประมาทตามกฎหมายอาญาเยอรมัน,” ดุลพาห 1, 54 (มกราคมเมษายน 2550).
6
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ประมาทอยู่ที่การไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอตามสมควรแก่กรณี ซึ่ งต้องพิจารณาตามสภาพการณ์ ที่
แพทย์ผกู ้ ระทากาลังประสบอยูโ่ ดยสมมุติแพทย์อีกคนหนึ่ งขึ้นเปรี ยบเทียบ แพทย์ผทู ้ ี่สมมุติข้ ึนนี้ ตอ้ งสมมุติข้ ึน
ตามภาวะที่ อ ยู่ใ นวิ สั ย เช่ น เดี ย วกับ แพทย์ผู ก้ ระท ากับ ทั้ง พฤติ ก ารณ์ เ ดี ย วกับ ที่ ก ารกระท าเกิ ด ขึ้ น ด้ว ยแล้ว
เปรี ยบเทียบว่าแพทย์ในภาวะเช่นนั้นควรจะต้องใช้ความระมัดระวังมากหรื อน้อยเพียงใด ซึ่ งเป็ นการพิจารณา
ทางภาวะวิสัย (objective) เท่านั้น กฎหมายอาญาของไทยยังไม่ได้นาหลักการพิจารณาทางอัตวิสัย (subjective)
มาใช้ประกอบการพิจารณาความประมาททางอาญาเหมื อนเช่ นกรณี ต่างประเทศ รวมถึ งประเทศไทยไม่ไ ด้
บัญญัติหลักกฎหมายเรื่ องความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและ
ป้ องกันความเข้าใจผิดในกระบวนการรักษาพยาบาลอันจะนาไปสู่ การฟ้ องร้ องระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยเหมื อน
เช่ น ประเทศเยอรมัน กฎหมายอาญาของไทยไม่ มี ก ารแบ่ ง แยกความประมาทออกเป็ นประมาทธรรมดา
(Negligence) และประมาทอย่างร้ ายแรง (Recklessness) และกฎหมายของประเทศไทยก็ไม่ได้บญ
ั ญัติยกเว้น
ความรับผิดอาญากรณี แพทย์ประกอบวิชาชี พโดยประมาทเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยเกิดอันตรายแก่กายเหมือนเช่นกรณี
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา เยอรมันหรื อฝรั่งเศส เพราะหลักกฎหมายอาญาและแนวคาพิพากษาของศาลใน
ต่างประเทศเหล่านี้ ต่างลงโทษอาญาเฉพาะกรณี แพทย์ประกอบวิชาชีพโดยประมาทเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ความ
ตายเท่านั้น

6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ความรั บผิดทางแพ่งกรณี แพทย์ประกอบวิชาชี พโดยประมาทในประเทศไทยควรจะต้องบัญ ญัติ
กฎหมายพิเศษกาหนดให้ตอ้ งพิจารณาแยกกันระหว่างการผิดสัญญาและการกระทาละเมิด โดยเริ่ มต้นพิจารณา
ตามหลักกฎหมายสัญญาก่ อน หากความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยไม่เป็ นไปตามหลักกฎหมายสัญญา
(Contractual Relationship) แล้วจึงจะพิจารณาตามหลักกฎหมายละเมิด โดยเฉพาะกรณี แพทย์ที่ให้บริ การใน
ภาครั ฐนั้นต้องถื อเป็ นความสัมพันธ์ทางกฎหมายและไม่มีความสัมพันธ์ ทางสั ญญาระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วย
เกิ ดขึ้ นจึ ง ไม่ มี ก รณี ผิดสั ญญา หากมี ค วามเสี ย หายเกิ ดขึ้ นรั ฐก็ ค วรเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการชดใช้ค่ า สิ นไหม
ทดแทนดัง กล่ า ว และควรบัญญัติใ ห้ก ารให้บ ริ ก ารทางการแพทย์ไ ม่ ใ ช่ ค ดี ผูบ้ ริ โภคแต่ ต้อ งดาเนิ นการตาม
กฎหมายพิเศษที่บญั ญัติข้ ึนใหม่
ส าหรั บ ความรั บ ผิดทางอาญาของแพทย์น้ ันควรบัญญัติก ฎหมายพิเศษที่ แบ่ง แยกความประมาท
เลินเล่อทางแพ่งและประมาททางอาญาของแพทย์ให้แยกออกจากกันให้ชดั เจนเพื่อป้ องกันการซ้อนทับกันอันจะ
นาไปสู่ ปัญหาการฟ้ องคดีอาญาเพื่อประโยชน์เรื่ องอายุความและการต่อรองผลประโยชน์ทางคดี โดยบัญญัติให้
แพทย์มีความผิดอาญาเฉพาะแต่กรณี แพทย์ประกอบวิชาชี พโดยประมาทอย่างร้ ายแรงเป็ นเหตุให้ผูป้ ่ วยถึ งแก่
ความตายเท่านั้นและนาการพิจารณาทางอัตวิสัย (subjective) มาใช้ประกอบการพิจารณาความประมาททาง
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อาญาของแพทย์ ควรนาหลักกฎหมายเกี่ ยวกับ “ความยินยอมที่ ได้รับการบอกกล่ าว” (Informed consent) มา
บัญญัติให้แพทย์มีหน้าที่อธิ บายและบอกกล่าวข้อดีขอ้ เสี ยก่อนเริ่ มต้นทาการรักษาเพื่อป้ องกันความสับสนและ
เข้าใจผิดของผูป้ ่ วยและเมื่อแพทย์ได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผูป้ ่ วยแล้วแพทย์ย่อมต้องได้รับ
ความคุ ม้ ครองตามกฎหมาย นอกจากนั้นควรบัญญัติกฎหมายพิเศษเพื่อเพิ่มช่ องทางการชดเชยเยียวยาความ
เสี ยหายเหมือนเช่ นกฎหมายฝรั่งเศสโดยใช้ “หลักความรับผิดโดยปราศจากความผิด” (Liability without fault)
ซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับค่าชดเชยเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิเหตุทางการแพทย์ การติดเชื้ อจากการ
รั ก ษาหรื อ จากโรงพยาบาล ทั้ง นี้ หากเป็ นความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการกระท าความผิ ด (Fault) ของแพทย์
หน่วยงานของรัฐจะเป็ นผูเ้ รี ยกร้องต่อบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยเพื่อให้จ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ให้แก่ผเู ้ สี ยหาย ถ้า
หากบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ให้แก่ผเู ้ สี ยหาย หน่วยงานของรัฐจะต้องสารอง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผเู ้ สี ยหายไปก่อนและดาเนิ นการยื่นฟ้ องบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยต่อศาลเพื่อเรี ยกร้ องค่าชดเชย
ดังกล่าวกลับคืน
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