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 ชวงที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวขอ“กฎหมายเกี่ยวและคดีทางการแพทย”

โดยนายนพพร โพธิรังสิยากร ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา  

บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดของแพทย สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

๑. เกณฑของมาตรฐานการบริการ 

- ทำใหฟรี ใชมาตรฐานของผูทำ 

- ทำแลวคิดเงิน ใชมาตรฐานระดับของวิญูชน 

- อาชีพ ใชมาตรฐานระดับมืออาชีพ 

- ดูแลทรัพยสินและชีวิต ใชมารฐานระดับมืออาชีพและความระมัดระวัง 

- วิชาชีพ เชน แพทย  ทนายความ นักบัญชี ใชมาตรฐานวิชาชีพ ความระมัดระวัง 

และการรักษาความลับของผูปวยและลูกคา  

๒. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐  

กรณี ผู ปวยยินยอมใหแพทยทำหัตการ จะทำใหการทำหัตการของแพทยไมเปนการ

กระทำละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ หรือไม  

การทำหัตการทางการแพทยในประเทศไทยนั้นผูปวยมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การทำหัตการบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดรับจากแพทย  การลงชื่อใน Informed consent โดยกอนการทำ

หัตถการแพทยผูทำหัตถการมีหนาทีจ่ะตองแจงใหผูปวยรับรูและยอมรับถึงขอมูลของหัตถการที่จะทำ ความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหัตถการทางเลือก อยางเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูปวยในการใหความ

ยินยอมตอแพทยกอนทำหัตการ ทั้งนี้เพื่อใหการทำหัตการของแพทยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพเวช

กรรม และไมเปนการกระทำละเมิดตอผูปวยเทานั้น โดยความยินยอมของผูปวยดังกลาว จะไมรวมไปถึงการ

ยินยอมใหแพทยทำหัตถการที่ไมเปนไปตามมาตรฐานแหงวิชาชีพแพทยแตอยางใด ดังนั้นแมผูปวยจะให

ความยินยอมตอแพทยกอนทำหัตการ การทำหัตถการของแพทยด ังกลาวและการทำหัตถการที่

นอกเหนือจากคำยินยอมของผูปวยก็อาจเปนการกระทำละเมิดตอผูปวย ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา ๔๒๐ ได ยกเวนกรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวนมิฉะนั้นจะเปน

อันตรายถึงแกชีวิต  

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปด

ขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความ

เสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามมาตรา ๘ วรรค

สอง แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๒ 

 

ตัวอยางคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๙๒/๒๕๕๒ ความยินยอมของโจทกที่ใหจำเลยที่ ๓ 

ทำการรักษา หากการรักษานั้นไมไดเปนไปตามมาตรฐานแหงวิชาชีพแพทย กอใหเกิดความเสียหายแก

รางกายโจทก ซึ่งเปนผลโดยตรงจากความประมาทเลินเลอของจำเลยที่ ๓ อันเปนการทำละเมิด จำเลยที่ ๓ 

ก็ตองรับผิดตอโจทก โจทกจึงฟองจำเลยที่ ๑ อันเปนหนวยงานของรัฐใหรับผิดตอโจทกในผลแหงละเมิดที่

จำเลยที่ ๓  ไดกระทำในการปฏิบัติหนาที่ได 

 ๓. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ 

๓.๑ ผูปวยมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับการรักษาไดหรือไม  

ในการบริการสาธารณสุขนั ้น บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดาน

สุขภาพที่เกี ่ยวของกับการใหบริการใหผู รับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการ

ตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการ และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได 

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคแรกตอนตน แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น ดวย

บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว จึงทำใหผูปวยมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับการรักษาของแพทยไดโดยการ

ปฏิเสธดังกลาว เพียงแคผูปวยพกบัตรระบุขอหามในการรักษา แขวนปายหอยคอติดตัวไปก็ถือวาผูปวยได

ปฏิเสธการรักษาตามกฎหมายไวแลว รวมทั้งการทำหนังสือแสดงเจตจำนงไมประสงครับบริการสาธารณสุข

ในวาระสุดทาย ปฏิเสธการกูชีวิต ยุติการรักษา หรือ DNR ตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐ 

๓.๒ กรณีผูปวยปฏิเสธไมรับการรักษา แพทยจะทำการรักษาผูปวย ไดหรือไม 

   กรณีที่ผู ปวยรายใดปฏิเสธไมรับการรักษา โดยหลักแลวแพทยทำการรักษา

ผูปวยรายนั้นมิได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคแรกตอนทาย แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทีบ่ัญญัติวา“...กรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได”ดังนั้น หากผูปวยรายใดปฏิเสธ

ไมรับการรักษาของแพทย แพทยจะทำการรักษาผูปวยรายนั้นมิได จะถือวาจงใจละเมิด โดยมิใหนำใชใน 

กรณีท่ีผูปวยอยูในภาวะท่ีเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน หรือ 

กรณีที่ผู ปวยไมอยูในฐานะที่จะรับทราบขอมูลได และไมอาจแจงใหบุคคลซึ่งเปนทายาทโดยธรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก บุตร (อายุมากกวา 18 ป) บิดา มารดา ผูปกครอง ผูปกครองดูแล           

ผู พิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี รับทราบขอมูลในขณะนั้นได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคทาย แหง

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ขอยกเวน กรณเีหตุฉุกเฉินจำเปนตองใหการรักษา หมายถึงเราไมทราบเลยวา ผูปวย

ยอมรับหรือปฏิเสธการรักษา และไมอาจรอใหผูปวยหรือญาติตัดสินใจได จึงใหแพทยเปน          ผูตัดสินใจ

โดยใชหลักการรักษาที่ดีสุดสำหรับผูปวย 

  

 

 

 



๓ 

 

 ชวงที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายหัวขอ “คดีทางการแพทยและขั้นตอนการ

ดำเนินคดีในศาล” โดยนายพงษเดช วานิชกิตติกูล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๑  

               บรรยายเกี่ยวกับประเภทคดีทางการแพทยและขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล สรุปสาระสำคัญ

ดังนี้ 

๑. คดีผูบริโภคโดยที่พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ และมาตรา 

๘ ไดนิยามคำวา “บริการสาธารณสุข” หมายความวา “บริการตางๆ อันเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพการ

ปองกันและควบคุมโรคที่และปจจัยที่คุกคามสุขภาพ...”ซึ่งโดยที่การทำหัตถการทางการแพทย ถือเปนการ

ใหบริการสาธารณสุขโดยไดรับคาตอบแทนแพทยจึงถือวาเปนผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองผูบริโภค จึงเปน “ผูประกอบธุรกิจ” ตามนิยามศัพท ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีผูบริโภค ๒๕๕๑ เมื่อมีขอพิพาทเปนคดีแพงกับผูปวย ซึ่งเปนผูรับบริการและเปนผูบริโภคเกี่ยวกับสิทธิ

หรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการใหบริการของแพทย จึงเขาลักษณะเปนคดีผูบริโภคตามมาตรา๓ 

(๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑   

  ๒. อายุความ คดีผูบริโภค 

        ๒.๑ มีกำหนด ๓ ป นับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบธุรกิจที่จะตอง 

รับผิดแตไมเกิน ๑๐ ป นับแตวันที่รูถึงความเสียหายสำหรับกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย 

สุขภาพ หรืออนามัยโดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูบริโภคหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการ

แสดงอาการผูบริโภคหรือผูมีอำนาจฟองคดีแทนผูบริโภคทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.๒ อายุความกรณีอื่น นอกเหนือจากขอ ๒.๑ จะเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย เนื่องจากคดีผูบริโภคเปนคดีแพง จึงมีกำหนดอายุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชน 

คดีละเมิด บัญญัติใหสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิด เปนอันขาดอายุความ เมื่อพน ๑ ป 

นับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพน ๑๐ ป นับแต 

วันทำละเมิดแตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี

กำหนดอายุความทางอาญายาวกวา ใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้น มาบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๘ เปนตน 

  ๓. ขั้นตอนการดำเนินคดีผูบริโภค  

       ๓.๑ การฟองคดีผู บริโภค โจทกจะฟองดวยวาจา หรือเปนหนังสือก็ได ทั้งนี้ตาม

มาตรา๒๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       ๓.๒ กรณีผูบริโภคหรือผูมีอำนาจฟองคดีแทนผูบริโภคฟองผูประกอบธุรกิจ ไดรับ

ยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงแตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๘ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       ๓.๓ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ 

มีสิทธิเสนอคำฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอื่นไดดวยกฎหมายบัญญัติให 

ผูประกอบธุรกิจ เสนอคำฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว ทั้งนี้ ตามมาตรา 

๑๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๔ 

 

                             แตในกรณีผูบริโภคฟองผูประกอบธุรกิจเปนคดีผูบริโภค มีสิทธิเสนอคดีตอศาลที่ 

ผูประกอบธุรกิจมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา ๔ (๑) 

       ๓.๔ องคประกอบของคดี คือ การประมาทเลินเลอจนเกิดอันตรายตอผูบริโภค มีการ

กระทำหรือใหบริการทีผ่ิดจากมาตรฐานวิชาชีพจริงหรือไม  

                          ๓.๕ เมื่อศาลรับฟองคดีแลว ผูฟองตองสงคำฟองใหคนที่ถูกฟองที่เปนจำเลยทราบวา 

ถูกใครฟองดวยเรื่องอะไร อยางไร เหตุการณเกิดที่ไหน อยางไร เพื่อใหผูถูกฟองมาใหขอเท็จจริงแกศาลเพื่อ

พิจารณา  โดยเสนอขอเท็จจริงทั้งหมดใหศาลทราบวากอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่ง

หลักฐานที่ดีและสำคัญ คือบันทึกการรักษา แสดงใหเห็นกระบวนการที่เกิดข้ึน 

๓.๖ เจตนารมยของกฎหมายคดีผูบริโภคที่อยากใหเกิดขึ้น คือการไกลเกลี่ย ดังนั้น 

เมื่อมีการฟองรองขึ้น ในวันนัดครั้งแรก ศาลจะทำ ๓ เรื่อง คือ นัดเพื่อไกลเกลี่ย ยื่นคำใหการ และนัด

สืบพยาน และกฎหมายกำหนดไววา หามนำขอเท็จจริงที่พูดคุยตกลงกันในการไกลเกลี่ยใชในขั้นตอนการ

พิจารณาคด ี

       ๓.๗ ภาระการพิสูจนเนื่องจากผู ที ่ร ู ขอเท็จจริงเกี ่ยวกับสินคา การประกอบการ 

ขั้นตอนการใหบริการ คือผูกระทำการ ตามมาตรา ๒๙ จึงกำหนดใหเปนหนาที่ของผูประกอบการ หรือ           

ผูใหบริการ  
 

            ชวงที่ ๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวขอ “ปกิณกะกฎหมายการแพทยไทย

และตางประเทศ” โดยนายขจรเดช ดิเรกสุนทร ผู พิพากษาหัวหนาคณะชั ้นตน ในศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   

                  บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการแพทยไทยและตางประเทศ คละกัน สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

ความรับผิดทางการแพทย เปนเรื่องเกี่ยวกับคดีแพง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการชดเชยความเสียหาย

และเปนการปองปรามไมใหกระทำประมาทอีก คาดหวังวาจะทำใหระบบสาธารณสุขดีขึ้น แตก็ยังมีประเด็น

ถกเถียงวา การฟองแพทยเปนทางเลือกที่ถูกตองในการฟองคดีหรือไม ผลที่ตามมาของการฟองคดีทำให

แพทยเสียชื่อเสียงและเสียกำลังใจ ทำใหเกิดการรักษาที่ไมจำเปน เพื่อปองกันไวกอน กฎหมายแตละ

ประเทศไมเหมือนกัน ถาจะนำมาปรับใช ตองดูใหเขากับบริบทของเรา เชน ประเทศนิวซีแลนด ไมตอง

พิสูจนความรับผิด เมื่อคนไขเกิดความเสียหาย แมไมไดเกิดจากความประมาท เปนสิ่งที่คนไขควรไดรับ

การแพทยที่ดีที่สุด ตองพิสูจนใหไดวา แพทยจงใจประมาทเลินเลอ ประเทศอังกฤษ ไมมีการไลเบี้ยแพทย 

อังกฤษไมมีตัวบท คำพิพากษาจะกลายเปนกฎหมาย ดังนั้นคำพิพากษาจะคอนขางละเอียด ประเทศ

อเมริกา มาตรฐานการแพทยสูง ผูปวยมีความคาดหวังตองไมมีความผิดพลาดเกิดขึ้น มีการฟองรองกันเปน

จำนวนมาก และเปนการสรางใหแพทยเกิดความกลัว ปกปดความผิดพลาด เพราะถาเปดเผยความผิดพลาด 

จะทำใหถูกผูปวยฟองรองได   



๕ 

 

๑. ละเมิด เปนความรับผิดที่กฎหมายกำหนดขึ้นโดยผูกระทำความผิดจะตองใชคา

สินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายเมื่อไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทำตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ใหเขา

เสียหายถึงแกชีวิตก็ดีแกรางกายก็ดีอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี จำตองใช 

คาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ 

          หลักเกณฑพื้นฐานในการพิจารณา มีดังนี้ ผูที่ตองรับผิดมีหนาที่ตอบุคคลคนนั้น

หรือไม  เกิดการฝาฝนหนาที่หรือไม  การฝาฝนหนาที่นั้นทำใหเกิดความเสียหายหรือไม ความเสียหายมี

มูลคาเพียงใด 

                      ๒. สัญญา เปนนิติกรรมสองฝายที่คู ส ัญญาตกลงกันบนพื ้นฐานของ Freedom of 

Contract หรือหลักเสรีภาพในการทำสัญญา โดยการตกลงรวมใจผูกนิติสัมพันธระหวางกันโดยความสมคัร

ใจ ปราศจากการบังคับขมขู ฉอฉลหลอกลวง หรือทำใหสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมหรือทำให

สำคัญผิดในคุณสมบัติในทรัพยหรือบุคคล ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙ แมจะ

ไมใชคูสัญญาโดยตรง แตมีเกณฑพิจารณาวา จากการกระทำของผูนั้นทำใหใครเกิดความเสียหายหรือไม 

ตามพ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย กำหนดอายุความฟองรองไว ๓ ป 

นับตั้งแตเกิดความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด และไมเกิน ๑๐ ป นับตั้งแตการขายสินคา 

๓. ภาระการพิสูจนคดีทางการแพทยเปนหนาที่ของใคร  พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ประเด็นขอพิพาทใดจำเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงเกี ่ยวกับการผลิต การ

ประกอบการ ออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา การใหบริการ หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งศาลเห็นวา 

ขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรูเห็นโดยเฉพาะของคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจ ใหภาระการพิสูจนใน

ประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายที่เปนฝายผูประกอบธุรกิจนั้น  กรณีคดีทางการแพทย ภาระการพิสูจน

ใหเปนหนาทีของผูประกอบการ/แพทย ดวยเหตุผลเรื่องทางการแพทยซึ่งเปนสิ่งที่ซับซอน บุคคลธรรมดาไม

เขาใจ การเขาถึงเวชระเบียนยาก ไมมีแพทยมาเปนพยานใหฝายผูปวยดวยเหตุผลที่อาจจะคิดวา เปนการ

ผิดจริยธรรมในการกลาวรายแพทยดวยกัน 

กรณีตัวอยาง  กรณีผูปวยชายไปพบจิตแพทย สิ้นสุดการรักษา ไมไดไปรับการรักษา

ตอเนื่อง ไปรักผูหญิงแลวผูหญิงไมรับรัก ผูปวยจึงไปฆาผูหญิง ศาลชั้นตนไดตัดสินใหจิตแพทยตองรับผิด 

โดยใหเหตุผลวา แมตามมาตรฐานแพทยตองรักษาความลับของผูปวย แตเมื่อรูวา ผูใดมีอันตรายแตไมมีการ

ทำใดๆในการชวยเหลือ จนเกิดอันตราย ศาลอุทธรณสามารถออกกฎหมายมาแกพิพากษาได โดยแพทย

จะตองรับผิดตอเมื่อรูวามีการระบุท่ีชัดเจน จะเกิดอันตรายแกใคร  ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๔ 

ไดบัญญัติไววา “ ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแก

ตนเองหรือผูอื่นแตไมชวยตามความจำเปน ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “ และขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๖๕ ขอ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแกบุคคลอื่น เมื่อตน

อยูในภาวะ วิสัยและพฤติการณที่จะชวยได เวนแตบุคคลนั้นไมอยูในสภาวะฉุกเฉินอันจำเปนเรงดวนและ

เปนอันตรายตอชีวิต                                                                                                   



๖ 

 

กรณีตัวอยาง ผูปวยชายทำหมัน ไปมีความสัมพันธกับผูหญิง แลวเกิดตั้งครรภ มาตรฐาน

แพทยตองแจงวา ถึงทำหมันแลวจะยังมีโอกาสทำใหทองได แตในรายนี้แพทยไมไดมีหนาที่ตอ partner ของ

ผูชาย แตถาเปนหญิงที่เปนภรรยาของผูชาย แพทยอาจตองรับผิด ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 

๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของผูปวยในประการที่นาจะทำใหเกิดความ

เสียหายแกผูปวย ยกเวนแต  (๑) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายตอผูปวยหรือผูอื่น (๒) เพื่อความปลอดภัยของ

สาธารณชน (๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย 

กรณีตัวอยาง ประเทศออสเตรเลีย  ผูปวยหญิงมีอาการของตามีปญหาการมองเห็น มา

รับการรักษากับแพทย ตอมาตาขางที่เปนอาการไมดีขึ้น และตาอีกขางที่เปนตาขางดีเกิดบอดจากการ

อักเสบมานตา ผูปวยจึงฟองวา แพทยไมไดบอกเรื่องตาขางที่เกิดการอักเสบจนตาบอดเลย แตแพทยไมได

ประมาทในการผาตัด แพทยไดแกวา แพทยคนอื่นก็ไมไดบอก ไมเคยมีใครเคยบอกและผูปวยก็ไมเคยถาม

เรื่องเกี่ยวกับตาขางดี ถามเพียงแตวา ตาขางที่เปนโรคจะหายไหม ซึ่งศาลฎีกาไดวางหลักวา  ผูปวยจำเปน

จะไดตองรับขอมูลอะไรบาง ความเสี่ยงที่สำคัญ ในสถานการณเชนนั้น ผูปวยจำเปนตองรูไหม ผูปวยไมไดมี

ความรู ความสามารถที่จะรูเทาแพทย แพทยควรจะรูวา ความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับผูปวยแตละราย ตอง

บอกเรื่องใด ตองไดรับขอมูลเพียงพอที่สามารถตดัสินใจได ถาไมบอกถือวา ประมาท 

Informed consent (ความยินยอมภายหลังจากที่ไดรับการบอกกลาว) ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ มาตรา ๘ “ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพทีเ่กี่ยวของ

กับการใหบริการใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการตดัสินใจในการรับหรือไม

ร ั บบร ิ การ ใด  และในกรณ ีที่ ผู ร ั บบร ิ การปฏ ิ เ สธ ไม  ร ั บบร ิ การ ใด  จะให บร ิ การน ั ้ นม ิ ไ ด ” 

 

ประเด็นสำหรับพยาบาลวิชาชีพ (วาระพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอกฎหมาย เมื่อ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖) 

๑. การทำหัตถการทางการแพทย เปนหนาที่ของแพทยในการใหขอมูลที่เพียงพอ ครบถวนแก

ผูปวยในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธการรักษานั้น  พยาบาลมีหนาที่เปนพยานในการใหขอมูลเทานั้น  

ไมควรลงชื่อกอนที่แพทยจะใหขอมูลกับผูปวย และแพทยยังไมไดลงชื่อในเอกสาร Informed consent) 

๒. การทำหัตถการทางการพยาบาล ถึงแมผูปวยจะยินยอมใหทำ แตเราตองทำภายใตมาตรฐาน

วิชาชีพและใชความระมัดระวังอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงดานจริยธรรมเปนสำคัญดวย 

๓. ผูปวยมีสิทธิในการปฏิเสธการรักษาพยาบาล ถาผูปวยปฏิเสธการรักษาพยาบาลใหผูปวยลงชื่อ

ไวเปนลายลักษณอักษร หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้น ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบและ

พยาบาลผูใหการบริการพยาบาลมีสิทธิปฏิเสธกระทำการรักษาพยาบาลที่ไมมีทักษะเพียงพอที่อาจมี

ผลกระทบเสียหายและเปนอันตรายตอผูรับบริการได 

๔. หลักฐานที่สำคัญ คือบันทึกการรักษาพยาบาล หรือเวชระเบียน จะตองบันทึกใหครบถวน 

ถูกตองตามความเปนจริง การแกไขเพิ่มเติมตองเปนไปตามหลักการและมาตรฐานการเขียนบันทึกทางการ

พยาบาล ซึ่งตามคดีผูบริโภคอายุความในการฟองรองนานถึง ๑๐ ป ดังนั้นการเก็บรักษาเวชระเบียนควร

เพิ่มระยะเวลาเปน ๑๐ ป  (เคยเก็บรักษาไว ๑๐ ป และลดเหลือ ๕ป ในปจจุบัน ตองแกไขใหมเปน ๑๐ ป) 



๗ 

 

๕. หลักเกณฑในการพิจารณา เมื่อเกิดความเสียหายหรืออันตรายกับผูรับบริการ คือ ผูใหบริการมี

หนาที่ตอบุคคลคนนั้นหรือไม  ไดเกิดการฝาฝนหนาที่หรือไม  การฝาฝนหนาที่นั้นทำใหเกิดความเสียหาย

หรือไม ความเสียหายมีมูลคาเพียงใด ดังนั้น การกระทำตางๆใหระลึกไวเสมอวา กระทำภายใต ขอบเขต 

หนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ ตามพ.ร.บ.วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม 

รวมทั้งประกาศสภาพยาบาล โดยสามารถปฏิเสธไมกระทำการหากพิจารณาแลววา อาจมีผลกระทบที่ทำให

เกิดความเสียหายหรือเปนอันตรายตอผูรับบริการ 

๖. การรักษาพยาบาลอยู ภายใตพ.ร.บ.คุ มครองผู บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที ่แกไขเพิ ่มเติม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ร.บ.ความรับผิดตอความสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้นผูบริโภค /ผูรับบริการ มีสิทธิที่จะไดรับการบริการที่ประกันความ

ปลอดภัย ผูบริหารโรงพยาบาลจึงตองรับผิดชอบจัดโครงสรางของการบริการใหเปนไปตามมาตรฐานการ

บริการ ทั้งดานบุคลากร อุปกรณ สถานที่ ดังนั้นการบริการพยาบาลจึงเปนบริการวิชาชีพที่อยูบนพื้นฐาน

ของจริยธรรมและมาตรฐานการพยาบาล 

 

            รองศาสตราจารยพรจันทร สุวรรณชาต 

          ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาขอกฎหมายฯ 

 

         


