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กรรมการแพทยสภา โดยการเลือกต ัง้ ๘ สมยั

กรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

ทีป่รึกษากรรมาธกิารสาธารณสุข สนช.

ผอ.รพ.สมทุรสาครคนที ่๗ (๒๕๓๙-๒๕๔๕)

ผอ.รพ.นครปฐมคนที ่๑๒  (๒๕๔๕-๒๕๕๒)

ความรูเ้บื้องตน้กฎหมายเกี่ยวกบัการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการต่อสูค้ดี

วนัศุกรท์ี่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



๑. แพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  ๒๕๑๕

๒. วุฒิบตัรศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล ๒๕๑๙

๓. นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ๒๕๓๑ 

๔. รฐัศาสตรมหาบณัฑิต(บริหารรฐักจิ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ๒๕๓๗

๕. นักบริหารสาธารณสุขชั้นสูง รุ่น ๑๑ กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๓๘

๖. ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์                ๒๕๔๕

๗. ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการบริหาร สถาบนัพระปกเกลา้ ๒๕๔๘

ภาครฐัและกฎหมายมหาชน  รุ่น ๔ 

๘. ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิชาว่าความ ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ ๒๕๔๙

แห่งสภาทนายความ

คุณวฒุ ิ                 สถานที่ศึกษา              พ.ศ.

นพ.พนิิจ  หริญัโชติ
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๙.  อบรมประกาศนียบตัรการพฒันา ศูนยส์นัตวิิธสีาธารณสุข ๒๕๕๐

ทกัษะ  และแนวคดิพื้นฐานการ ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข

ไกล่เกลี่ยดา้นสธ.ดว้ยสนัตวิิธ ีรุ่นที ่๕

๑๐. ประกาศนียบตัรช ัน้สูงการพฒันา ศูนยส์นัตวิิธสีาธารณสุข ๒๕๕๐

ศกัยภาพนกัเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ดา้นการแพทยแ์ละสธ. รุ่น ๕ 

๑๑. บริหารธุรกจิบณัฑติ(การบญัชี) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ๒๕๕๑

๑๒. บริหารธุรกจิบณัฑติ(การเงนิการธนาคาร)      มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ๒๕๕๔

๑๓. ประกาศนียบตัรหลกัสูตรกม.ปค.และ วิธ ี      ศาลปกครอง ๒๕๕๖

พจิารณาคดีปค.ตามมาตราฐานก.ศป.รบัรอง

นพ.พนิิจ  หริญัโชติ

คุณวฒุ ิ                    สถานที่ศึกษา            พ.ศ.
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๑๔. ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูป้ระกอบธุรกจิ CRE-KU ๒๕๕๖

อสงัหาริมทรพัย์

๑๕. ประกาศนียบตัร หลกัสูตรธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้ ๒๕๕๖

ส าหรบัผูบ้ริหารการแพทยร์ุ่นที ่๑

๑๖. อบรมหลกัสูตรกฏหมายวางแผนภาษีช ัน้สูง     สภาทนายความ ๒๕๕๗

นพ.พนิิจ  หริญัโชติ

คุณวฒุ ิ                    สถานที่ศึกษา            พ.ศ.
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ต าแหน่ง ปี พ.ศ.

นพ.พนิิจ  หริญัโชติ

๑. หวัหนา้กลุม่งานศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์ ๒๕๑๙-๒๕๓๒

๒. หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุการแพทย์ ๒๕๒๘-๒๕๓๒

๓. รองผอ.ฝ่ายการแพทยโ์รงพยาบาลนครปฐม  ๒๕๓๒-๒๕๓๙

๔. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร คนที่ ๗        ๒๕๓๙-๒๕๔๕

๕. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม   คนที่ ๑๒ ๒๕๔๕-๒๕๕๒

๖. ประธานชมรม รพศ./รพท. ๒๕๔๓-๒๕๔๔

๗. กรรมการผูท้รงคุณวฒุิดา้นสาธารณสขุของ กต.ตร จ.นฐ ๒๕๕๒-๒๕๕๓

๘. ประธานชมรมบณัฑติ มสธ. จ.นครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๕

๙. คณะกก.ควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสธ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔

(พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๔๕)
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ต าแหน่ง ปี พ.ศ.

นพ.พนิิจ  หริญัโชติ

๑๐. ประธานมูลนิธิพฒันาโรงพยาบาลนครปฐม ๒๕๔๖-๒๕๕๗

๑๑. ประธานมูลนิธิคนไขอ้นาถาโรงพยาบาลนครปฐม ๒๕๕๒-๒๕๕๗

๑๒. ที่ปรึกษากรรมาธิการสาธารณสขุของวฒุิสภา ๒๕๕๒-๒๕๕๗

๑๓. กรรมการแพทยสภา (โดยการเลอืกตัง้ ๘ สมยั) ๒๕๔๔-๒๕๕๘

๒๕๖๐-๒๕๖๒

๑๔. กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ สภามหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม ๒๕๕๒-ปจัจุบนั

๑๕. กรรมการกลางของแพทยสมาคม ๒๕๕๒-ปจัจุบนั
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ต าแหน่ง ปี พ.ศ.

นพ.พนิิจ  หริญัโชติ

๑๖. กรรมการผูท้รงคุณวฒุิในคณะกรรมการหลกัประกนั ๒๕๕๔-ปจัจุบนั

สขุภาพแหง่ชาติ ตามพ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๗. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสขุ สนช. ๒๕๕๘-ปจัจุบนั

๑๘. อนุกรรมการสาธารณสขุดา้นบริการ สปช. ๒๕๕๘-ปจัจุบนั 
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หวัขอ้บรรยาย

๑. ตวัอย่างคดีเกี่ยวกบัการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

๒. ความรูเ้บ้ืองตน้กฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบวชิาชีพเวชกรรมและการต่อสูค้ดี

๓. สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิกแพทยสภา

หมายเหต ุ : ๑. PowerPoint ความร ูเ้บ้ืองตน้กฎหมายเกีย่วกบัการ  

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการต่อส ูค้ดี (จ านวน ๖๐ สไลด)์

๒. เอกสารแนบทา้ย 
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๑. ตวัอย่างคดีเกี่ยวกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๑.๑  คดีแพ่ง : ความพิการแต่ก าเนิด

๑.๒  คดีอาญา : ประมาท

๑.๓  คดีหลกัประกนั : ขอรบัเงนิช่วยเหลอืเบ้ืองตน้

๑.๔  คดีจริยธรรม

(๑) มาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

(๒) ไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

(๓) มาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรมและด ารงตนไม่สมควรในสงัคม

โดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง
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๑.๑  คดีแพง่ : ความพกิารแต่ก าเนิด

๑) โจทกท์ี่ ๑ คลอด โจทกท์ี่ ๒ โดยโจทกท์ี่ ๒ พิการมาแต่ก าเนิด 

โจทกท์ ัง้สองฟ้องเรียกค่าเสยีหายจากแพทย ์ ในคดีคลอดพิการมาแต่ก าเนิด

ศาลพิพากษาใหจ้ าเลยชดใชค้่าสนิไหมทดแทน

(๑) เน่ืองจากศาลเหน็วา่การกระท าของแพทย ์ เป็นการไม่ปฏิบตัิตาม

หนา้ที่ตอ้งบอกลา่วหรืออธิบาย ถือเป็นการละเวน้ปฏิบตัิหนา้ที่ที่ตอ้งระวงั การ

กระท าดงักลา่วจงึตอ้งรบัผิดในเรื่องของการประมาทเลนิเลอ่ การที่โจทกท์ี่ ๒ มี

ความพิการ เปรียบไดก้บัทุรเวชปฏิบตัิ อนัเกิดจากแพทยเ์ป็นผูท้ า จ าเลยจงึ

กระท าละเมิดต่อโจทกท์ ัง้สอง
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๑.๑  คดีแพง่ : ความพกิารแต่ก าเนิด

(๒) การท่ีแพทยสภามีค าวนิิจฉยัอย่างไร หาผูกพนัศาลไม่ อกีทัง้ค าวนิิจฉยั

ของแพทยสภา มิไดม้ีการวนิิจฉยัถึงความยินยอมที่ไม่ไดบ้อกกลา่ว อนัเป็น

สทิธิข ัน้พื้นฐานของคนไข ้ ท่ีจะไดร้บัการอธิบาย จงึไม่อาจน ามารบัฟังไดเ้ลย

หมายเหต ุ: ดูเอกสารแนบทา้ย ๑ 

(คดีแพง่ ความพกิารต ัง้แตก่ าเนิด ค าพพิากษาศาลช ัน้ตน้ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๒)
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๑.๑  คดีแพง่ : ความพกิารแต่ก าเนิด

๒) โจทกฟ้์องเรียกค่าเสยีหายจากแพทย ์ ในคดีท่ีโจทกค์ลอดก่อนก าหนด และ

โจทกส์มองฝ่อเสยีหาย พฒันาการไม่ไดเ้หมือนเด็กปกติ และหพูิการไม่ไดย้ิน

ทัง้สองขา้ง การกระท าของแพทยแ์ละพยาบาลโรงพยาบาลของรฐั เป็นความ

ประมาทเลนิเลอ่ ท าใหโ้จทกไ์ดร้บัความเสยีหาย จงึขอใหบ้งัคบัจ าเลย ร่วมกนั

ช าระเงนิสองลา้นบาท พรอ้มดอกเบ้ียอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปีของเงนิตน้

ดงักลา่ว
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๑.๒ คดีอาญา ความผิดต่อชีวิต: ประมาท

โจทกฟ้์องแพทยแ์ละพยาบาลรกัษาพยาบาลภรรยาของโจทกโ์ดยประมาท เป็นเหตุ

ใหภ้รรยาของโจทกถ์งึแกค่วามตาย 

โจทกฟ้์องใหแ้พทยแ์ละพยาบาลรบัผิด

๑. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓   : ตวัการ

๒. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ : กระท าโดยประมาทท าใหผู้อ้ืน่ถงึแกค่วาม

ตาย ตอ้งระวงัโทษจ าคุกไม่เกนิ ๑๐ ปี และปรบัไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๗ : ทอดทิ้งผูป่้วย ตอ้งระวงัโทษจ าคุกไม่เกนิ 

๓ ปี หรือปรบัไม่เกนิ ๖,๐๐๐ บาท หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั
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๑.๒ คดีอาญา ความผิดต่อชีวิต: ประมาท

๔. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๘ : ทอดท้ิงผูป่้วยถึงแก่ความตาย 

หรือรบัอนัตรายสาหสั ตอ้งระวงัโทษดงัที่บญัญตัิไวใ้น

มาตรา ๒๙๐ : มิไดเ้จตนาฆ่า แต่ท ารา้ยผูอ้ืน่จนเป็นเหตุใหผู้ ้

นั้นถึงแก่ความตาย ตอ้งระวงัโทษจ าคุกตัง้แต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี

มาตรา ๒๙๗ : ความผิดท ารา้ยร่างกายจนเป็นเหตุให ้

ผูถ้กูกระท ารา้ยรบัอนัตรายสาหสั ตอ้งระวงัโทษจ าคุกตัง้แต่ ๖ เดือน ถึง ๑๐ ปี

มาตรา ๒๙๘ : ความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ที่มีลกัษณะประการ

หน่ึงประการใดดงัที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา ๒๘๙ ตอ้งระวงัโทษจ าคุกตัง้แต่ ๒ ปี 

ถึง ๑๐ ปี
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๑.๓ คดีหลกัประกนั: ขอรบัเงนิช่วยเหลอืเบ้ืองตน้

นาง ก ยื่นค ารอ้งแจง้วา่นาง ข มารดา ซึ่งมีสทิธิประกนัสขุภาพ (๓๐ บาท) 

ไดม้ารกัษาที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นหน่วยบริการตามพระราชบญัญตัิหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาติถึงแก่ชีวติ

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว้เหน็วา่กรณีน้ีเป็นความเสียหายเกิดจากการ

ด าเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค ดงันั้น จงึไม่เขา้เกณฑท่ี์จะไดร้บัเงนิช่วยเหลอื

เบ้ืองตน้ จงึมีมติไม่จา่ยเงนิช่วยเหลอืเบ้ืองตน้ 

หมายเหตุ : ดูเอกสารแนบทา้ย ๒

(ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการ

จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ กรณีผูร้บับริการไดร้บัความเสียหายจากการรกัษาพยาบาล พ .ศ.๒๕๕๕)
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

หลกักฎหมาย  “ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งรกัษามาตรฐานการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมในระดบัท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้

ความสามารถและขอ้จ ากดัตามภาวะวสิยั และพฤติการณ์ที่มีอยู่”

หมายเหตุ : ดูเอกสารแนบทา้ย ๕

(หมวด ๔ ขอ้ ๑๕ แห่งขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙)
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

คดีตวัอย่างที่ ๑ : ผูร้อ้งเรียนรอ้งวา่ ไดร้บัการผ่าตดัยกกระชบัและเสริม

หนา้อกที่โรงพยาบาลเอกชน หลงัผ่าตดัพบวา่ เกิดรอยแผลเป็นขนาดใหญ่

เหมือนรอยเย็บกระสอบรอบราวนมและหวันม ขอใหแ้พทยสภาตรวจสอบ

มาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทย ์ผูถ้กูรอ้งเรียน
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

ค าวนิิจฉยัของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม.... เหน็วา่ 

.... แพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียนไดอ้ธิบายถึงกระบวนในการรกัษาตลอดจนแผลผ่าตดัและ

แผลเป็นท่ีอาจเกิดขึ้นหลงัผ่าตดัทุกราย และใหผู้ป่้วยตดัสนิใจเองวา่สามารถ

ยอมรบัไดห้รือไม่ แผลเป็นอาจจะนูนหรือไม่นูนขึ้นอยู่กบัสภาพผิวหนงัของผูป่้วย

เอง อาจตอ้งมาท าการรกัษาต่อเน่ืองภายหลงั ซึ่งผูป่้วยรายน้ีไดร้บัทราบเรื่อง

ลกัษณะของแผลเป็นท่ีอาจเกิดขึ้น หลงัผ่าตดัไม่ไดมี้ภาวะแทรกซอ้น ผูป่้วยขาด

การติดต่อ และไม่ไดม้าแจง้เกี่ยวกบัแผลท่ีใหญนู่นขึ้น หากมาพบผูถ้กูรอ้งเรียนจะ

แนะน าวธิีการรกัษาบาดแผลใหดู้ดีขึ้น 
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

ประกอบกบัราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทยมีความเห็นวา่

แพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียนไดท้ าการผ่าตดัและใหก้ารดูแลรกัษาผูป่้วยรายน้ีโดยถกูตอ้ง

เหมาะสมตามมาตรฐาน และแผลเป็นก็อาจเกิดขึ้นไดจ้ากการผ่าตดัดงักลา่ว จงึ

เช่ือไดว้า่แพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียนไดใ้หก้ารรกัษาผูป่้วยรายน้ีเป็นไปตามมาตรฐานของ

การประกอบวชิาชีพเวชกรรมในระดบัท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้

ความสามารถและขอ้จ ากดัตามภาวะวสิยัและพฤติการณ์ที่มีอยู่ แพทยผ์ูถ้กู

รอ้งเรียนจงึมิไดป้ระพฤติผิดขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจริยธรรมแหง่

วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๔ ขอ้ ๑๕ กรณีมาตรฐานการประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมจงึมีมติ คดีไม่มีมูล
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

คดีตวัอย่างที่ ๒ : ผูร้อ้งเรียนรอ้งวา่ไดไ้ปรบัการท าทรีทเมน้ทใ์บหนา้ดว้ยเครื่อง

ไอออนโตที่คลนิิกเวชกรรมเอกชนที่ศูนยก์ารคา้ ภายหลงัการท าทรีทเมน้ทด์งักลา่ว 

ปรากฏวา่ผูถ้กูรอ้งเรียน ปวดแสบ ปวดรอ้น และปวดกลา้มเน้ือทัว่ร่างกายเหมือน

ถกูไฟดูดอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้มีอาการปวดศรีษะอย่างรุนแรงและแขนขาเริ่มออ่น

แรงมาจนถึงปจัจุบนั ขอใหแ้พทยสภาตรวจสอบมาตรฐานการประกอบวชิาชีพ     

เวชกรรมของผูถ้กูรอ้งเรียน
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

ค าวนิิจฉยัของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม... เหน็วา่

... แพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียนไดอ้ธิบายวธิีการและข ัน้ตอนการท าทรีทเมน้ทใ์หผู้ ้

รอ้งเรียนทราบ โดยผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นผูใ้หก้ารรกัษาแก่ผูร้อ้งเรียนดว้ยตนเองจน

เสร็จข ัน้ตอนการท าทรีทเมน้ทโ์ดยผูร้อ้งเรียนมิไดท้กัทว้งหรือแสดงความไม่พอใจ

ประกอบกบัราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์หง่ประเทศไทยใหค้วามเหน็ว่าการ

ท าทรีทเมน้ทใ์บหนา้ดว้ยเครื่องไอออนโต ดงักลา่วไม่ถือวา่เป็นวิธีการรกัษาที่ได ้

มาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม เน่ืองจากไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ยืนยนั

ถึงประโยชนข์องวธิีดงักลา่ว
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

• อกีทัง้ผูป่้วยอาจไดร้บัความเสยีหายอนัเกิดจากกระแสไฟฟ้าของเครื่อง มี

อาการเจบ็ปวดหรือรอยไหมค้รอบบริเวณที่ท าการรกัษา 

นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาใหค้วามเหน็วา่ เคร่ือง

ไอออนโตจดัเป็นเครื่องหรืออปุกรณ์บ าบดัดว้ยกระแสไฟฟ้าตรงไม่มีขอ้ช้ีบ่ง

เพื่อลดอาการปวด ลดบวมหรือเพิ่มการไหลเวยีนโลหติเฉพาะที่ 
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๑.๔ คดีจรยิธรรม

(๑)คดีเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

ดงันั้นเม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงดงักลา่วจึงมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ แพทยผ์ูถ้กู

รอ้งเรียนอาจมีการกระท าผิดขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจริยธรรม

แหง่วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๔ ขอ้ ๑๕ ซึ่งบญัญตัิวา่ “ผูป้ระกอบ

วชิาชีพเวชกรรมตอ้งรกัษามาตรฐานของการประกอบวชิาชีพเวชกรรมใน

ระดบัท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์นั้น ๆ ภายใตค้วามสามารถและขอ้จ ากดัตาม

ภาวะ วสิยั และพฤติการณ์ที่มีอยู่” 

สมควรน าเขา้สูก่ระบวนการสอบสวนต่อไปโดยยงัไม่ถือวา่ผูถ้กูรอ้งเรียนมี

ความผิดดา้นจริยธรรมจงึมีมติ คดีมีมูล
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๑.๔ คดีจริยธรรม

(๒) ด ารงตนไม่สมควรโดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

หลกักฎหมาย : ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙

หมวด ๒ ขอ้ ๕ “ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมย่อมด ารงตนใหส้มควรใน

สงัคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง”

คดีตวัอย่าง : เจา้หนา้ที่สาธารณสขุไดร้บัรอ้งเรียนวา่ มีคลนิิกที่เปิดโดยผู ้

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม (นายแพทย ์ข) แต่ไม่มีแพทยผ์ูม้ีใบประกอบวชิาชีพเวช

กรรมตรวจ จงึไดส้ง่สายลบัเขา้ไปรบัการรกัษา หลงัรบัการรกัษาและไดใ้บรบัรอง

แพทย ์ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ พบวา่ แพทย ์(นาย ก) ที่ตรวจมิใช่ผูป้ระกอบวชิาชีพ

เวชกรรม โดยแพทยเ์จา้ของคลนิิกไดใ้หก้ารวา่ ไดไ้ปท าธุระส าคญัต่างจงัหวดัและ

ไดแ้จง้นาย ก แลว้วา่ หา้มเปิดสถานพยาบาลเด็ดขาด แต่นาย ก ฝ่าฝืนและท า

การตรวจรกัษาผูป่้วยเอง ทัง้ๆ ท่ีไม่มีใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม
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๑.๔ คดีจริยธรรม

(๒) ด ารงตนไม่สมควรโดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

เจา้พนกังานไดแ้จง้ขอ้กลา่วหาแพทยเ์จา้ของคลินิกเพื่อด าเนินคดีอาญา

ในความผิดฐานใหบุ้คคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมท าการ

ประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาลตามมาตรา ๓๔(๑) และฐานไม่จดัใหม้ีผู ้

ประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาลตลอดเวลาท าการตามมาตรา ๓๕(๑) แหง่

พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ศาลแขวงไดพ้ิพากษาวา่ แพทยเ์จา้ของ

คลนิิกมีความผิดจริง ใหจ้ าคุก ๑ ปี ปรบั ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจ าคุกรอลง

อาญา ๑ ปี
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๑.๔ คดีจริยธรรม

(๒) ด ารงตนไม่สมควรโดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

คณะอนุกรรมการสอบสวน เหน็วา่ นายแพทย ์ข ซึ่งเป็นผูด้ าเนินการ

สถานพยาบาลไดใ้หบุ้คคลอืน่ซึ่งมิใช่เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพท าการประกอบ

วชิาชีพในสถานพยาบาล อนัถือเป็นการด ารงตนไม่สมควรในสงัคมโดยธรรม

และไม่เคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง ถือวา่เป็นความผิดตามขอ้บงัคบัแพทยสภา 

วา่ดว้ยการรกัษาจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ขอ้ ๕ ที่

ก าหนดวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมย่อมด ารงตนใหส้มควรในสงัคมโดยธรรม

และเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง คณะอนุกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควร

ลงโทษ พกัใชใ้บอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม นายแพทย ์ข เป็นเวลา ๑

เดือน กรณีไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง
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๑.๔ คดีจริยธรรม

(๓)คดีเกี่ยวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

และด ารงตนไม่สมควรโดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

หลกักฎหมาย : ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙                 

(๑) หมวด ๔ ขอ้ ๑๕ “ ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งรกัษามาตรฐานการ

ประกอบประกอบวชิาชีพเวชกรรมในระดบัท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้

ความสามารถและขอ้จ ากดัตามภาวะวสิยัและพฤติการณ์ที่มีอยู่ ”

(๒) หมวด ๒ ขอ้ ๕ “ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมย่อมด ารงตนใหส้มควรใน

สงัคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง”
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๑.๔ คดีจริยธรรม

(๓)คดีเกี่ยวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

และด ารงตนไม่สมควรโดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

คดีตวัอย่าง : ผูร้อ้งเรียน รอ้งวา่ แพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียน (๑) ไม่ไดป้ฏิบตัิ

ตามแนวทางใหก้ารรกัษาในสถานพยาบาลของราชการที่ผูม้ีสิทธิเบิกตรงกบั

กรมบญัชีกลางตอ้งมาแสดงตนที่สถานพยาบาล (๒) ไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ถึง

ขอ้บ่งช้ีทางการแพทยใ์นการใชย้าปฏิชีวนะ ยาแกไ้อ เป็นเวลานานๆ และไม่

สามารถช้ีแจงถึงความสมเหตุสมผลของการจา่ยยาในปริมาณท่ีมากๆ และซ ้าซอ้น

ระยะเวลา
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๑.๔ คดีจริยธรรม

(๓)คดีเกี่ยวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

และด ารงตนไม่สมควรโดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

ค าวนิิจฉยัของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม เหน็วา่       

ประเด็นที่ ๑ ไม่ไดป้ฏิบตัิตามแนวทางใหก้ารรกัษาในสถานพยาบาลของ

ราชการที่ผูม้ีสทิธิเบิกตรงกบักรมบญัชีกลางดว้ยการแสดงตนที่สถานพยาบาล

ขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ ผูถ้กูรอ้งเรียนไดไ้ปตรวจผูป่้วยที่บา้น แต่มีการบนัทึกการตรวจ

และการจา่ยยาครบถว้นประกอบกบัคณะกรรมกาสอบสวนของสถานพยาบาลของ

ราชการไดพ้ิจารณาแลว้วา่ผูถ้กูรอ้งเรียนไม่ไดป้ฏิบตัิตามแนวทางการใหก้ารรกัษาจริง

จงึไดล้งโทษ “ภาคทณัฑ”์ จงึถือวา่แพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียนไม่ด ารงตนใหส้มควรในสงัคม

โดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง ดงันั้นแพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียนจงึประพฤติผิด

ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ .ศ. ๒๕๔๙ 

หมวด ๒ ขอ้ ๕ จงึมีมติคดีมีมูล  29



๑.๔ คดีจริยธรรม

(๓)คดีเกี่ยวกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

และด ารงตนไม่สมควรโดยธรรมและไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง

ประเด็นที่ ๒ ไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ถึงขอ้บ่งช้ีทางการแพทยใ์นการใชย้า

ปฏิชีวนะ ยาแกไ้อเป็นเวลานานๆ และไม่สามารถช้ีแจงถึงความสมเหตุสมผลของการ

จา่ยยาในจ านวนท่ีมากๆและซ ้าซอ้นระยะเวลา  ขอ้เท็จจริงพบวา่ผูถ้กูรอ้งเรียนจา่ยยา

ที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดอนัตรายต่อชีวติและร่างกายของผูป่้วย หากรบัประทานยาตาม

จ านวนท่ีส ัง่จา่ยไปจริง ประกอบกบัจา่ยยามากเกินความจ าเป็นและซ ้าซอ้นระยะเวลา 

ผูถ้กูรอ้งเรียนจงึใหก้ารรกัษาผูป่้วยไม่ถกูตอ้งเหมาะสมตามมาตรฐานที่ดีที่สดุใน

สถานการณ์นั้นๆ ภายใตค้วามสามารถและขอ้จ ากดั ตามภาวะวสิยัและพฤติการณ์ที่

มีอยู่ แพทยผ์ูถ้กูรอ้งเรียนจงึประพฤติผิดขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษา

จริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๔ ขอ้ ๑๕ จงึมีมติคดีมีมูล
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๒. ความรูเ้บ้ืองตน้กฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมและการต่อสูค้ดี

๑. กอ่นการฟ้องรอ้ง

๒. เม่ือถกูฟ้องรอ้ง



๑.๑ การมีมนุษยสมัพนัธร์ะหว่าง แพทย ์กบั ผูป่้วย และญาติ

๑.๒ การปฏบิติัตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   

(ฉบบัท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙) มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๓ การวินิจฉัยแยกโรค (Differtial Diagnosis) การวินิจฉัยเบ้ืองตน้   

(Provisional Diagnosis) การวินิจฉัยสุดทา้ย (Final Diagnosis) และ  

การวินิจฉัยเจาะจง (Definit diagnosis)

๑.๔ การนัดหมายผูป่้วยเพื่อติดตามผลการรกัษาและกรณีแพย้า

หรือโรคแทรกซอ้นจากการรกัษา

๑. กอ่นการฟ้องรอ้ง  ประกอบดว้ย
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แพทยท์ุกท่านควรดูแล แนะน าและใหก้าร

รกัษาพยาบาล ผูป่้วยทุกรายและญาติเสมือนญาติของตน

๑.๑ การมีมนุษยสมัพนัธร์ะหวา่ง แพทย ์

กบั ผูป่้วย และญาติ
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(๑) การก าหนดอตัราคา่รกัษาพยาบาล คา่ยาและเวชภณัฑ ์คา่บริการทางการแพทย ์

คา่บริการอืน่ 

โทษ : จ าคุกไม่เกนิ ๑ ปี หรือปรบัไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั

(๒) (ก) การโฆษณาหรือประกาศอืน่ใดๆ เกีย่วกบัการประกอบกจิการของสถานพยาบาล

ตอ้งไดร้บัการอนุมตั.ิ... 

โทษ : จ าคุกไม่เกนิ ๑ ปี และใหป้รบัอกีวนัละ ๑๐,๐๐๐ บาท นบัแต.่...

(ข) การโฆษณาหรือประกาศอืน่ใดๆ ....ชกัชวน, เทจ็หรือโออ้วด เขา้ใจผิด....

เกีย่วกบัการประกอบกจิการของสถานพยาบาล

โทษ : จ าคุกไม่เกนิ ๑ ปี หรือปรบัไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั 

และใหป้รบัอกีวนัละไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท นบัแต.่...        

๑.๒ การปฏิบติัตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙) มีผลบงัคบัใชว้นัที่ ๒๑ ธนัวาคม     

พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ส าคญั (ดาวนโ์หลดไดท้ี่ www.ccme.or.th)
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(๑) การวินิจฉยัแยกโรค (Differtial Diagnosis)   

(๒) การวินิจฉยัเบ้ืองตน้ (Provisional Diagnosis)

(๓) การวินิจฉยัสุดทา้ย (Final Diagnosis) และ    

(๔) การวินิจฉยัเจาะจง (Definit diagnosis)

หมายเหต ุ: ดูเอกสารแนบทา้ย ๓

๑.๓ การวนิิจฉัยโรค
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เมื่อแพทยใ์หก้ารรกัษาแลว้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งนดัผูป่้วยมาติดตาม

ผลการรกัษาอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกรณีท่ีใหก้ารวนิิจฉยัเบ้ืองตน้ท่ีไม่สามารถใหก้ารวินิจฉยั

ที่แทจ้ริงได ้เพื่อติดตาม ประเมินผลวา่ ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาแลว้อาการดีขึ้นหรือไม่ ควร

แนะน าใหผู้ป่้วยมาโรงพยาบาลทนัที กรณี อาการไม่ดีขึ้นและเป็นเหตุฉุกเฉิน ตลอดจน

อาการแพท่ี้เกิดจากยาท่ีรบัประทาน ใหป้ฏิบติัตามเสนอน้ีเป็นกิจนิสยั ดงันั้นการนดัหมาย

ผูป่้วยดงักลา่วจงึเป็นประโยชนส์ าหรบัแพทยอ์ย่างยิ่งในการตอบปญัหาผูป่้วยและ การ

ต่อสูค้ดี

๑.๔ การนดัหมายผูป่้วยเพือ่ติดตามผลการรกัษา 

และกรณีแพย้าหรอืโรคแทรกซอ้นจากการรกัษา
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๒.๑ การกระท าของแพทยท่ี์กฎหมายก าหนดว่าผิด

๒.๒ การรอ้งเรียนและการฟ้องคดี

๒.๓ คดีเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ 

๒.๔ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัผิดของแพทยใ์นคดีต่างๆ

๒.๕ การเตรียมตวัและเตรียมใจเพือ่สูค้ดี

๒.๖ โทษเก่ียวกบัความรบัผิดของแพทย์

๒. เม่ือถกูฟ้องรอ้ง  ประกอบดว้ย

37



๒.๑ การกระท าของแพทยท์ี่ ก.ม.ก าหนดว่าผิด

38

๑. ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย (ประมาท)

๑.๑ มาตรา ๓๙๐ อนัตรายแก่กายและจติ

๑.๒ มาตรา ๓๐๐ อนัตรายสาหสั 

๑.๓ มาตรา ๒๙๑ อนัตรายท าใหเ้สียชีวิต

๒. ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนป่วยเจบ็หรือคนชรา (เจตนา)

๒.๑ มาตรา ๓๐๗

๒.๒ มาตรา ๓๐๘

๓. ความผิดฐานไม่ช่วยตามความจ าเป็น (เจตนา) มาตรา ๓๗๔ 

๔. ใบรบัรองเท็จ (เจตนา) มาตรา ๒๖๙

ประมวลกฎหมายอาญา 
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กระท า

งดเวน้

การประกอบวิชาชีพฯ

เกดิความเสยีหาย ไกล่เกลี่ย

WIN

WIN

รอ้งเรียนหน่วยงานฯ ฟ้องศาลยุตธิรรม

คดีปกครอง

๑) คดีวินยั

๒) คดีจริยธรรม

๓) คดีหลกัประกนัฯ

ค าส ัง่ทางปกครอง

ฟ้องศาลปกครอง

๔) คดีแพง่-คดีผูบ้ริโภค ๕) คดีอาญา

แจง้ความต ารวจ

กระบวนการยุตธิรรม

อยัการฟ้อง

จ าเลย

ฟ้องศาล

ไตส่วนมูลฟ้อง

ประทบัรบัฟ้อง

จ าเลย

๑

๒

- พ.ร.บ.วิ.ผูบ้ริโภค

- พ.ร.บ.ละเมิดฯ

๒.๒ การรอ้งเรียนและการฟ้องคดี



๑.คดีจริยธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรมท่ีผูป่้วยหรือญาติรอ้งเรียนต่อ

แพทยสภาได้

๒.คดีวนิยัจากการปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาพยาบาลของแพทยใ์น

ระบบราชการที่ผูป่้วยและญาติสามารถรอ้งเรียนต่อฝ่ายปกครองหรือหวัหนา้

สว่นราชการได้

๓.คดีหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ ในกรณีที่ผูป่้วยเป็นผูป้ระกนัสุขภาพ  

ตามพระราชบญัญตัิประกนัสขุภาพแหง่ชาติ เมื่อเกิดความเสยีหาย

เกิดขึ้น จากการดูแลรกัษาผูป้ระกนัสขุภาพดงักลา่วหรือญาติมีสทิธิ

การรอ้งเรียนต่อส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติและหน่วยรบั

เรื่องรอ้งเรียนได้

๒.๒ คดีเกี่ยวกบัการประกอบวิชาชีพ มี ๕ คดี 
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๔.คดีแพ่ง (คดีผูบ้ริโภค) ปจัจุบนัเมื่อมีพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 

พ.ศ.๒๕๕๑ ในกรณีที่ผูป่้วยไดร้บัความเสยีหายจากการดูแลรกัษามกัจะฟ้อง

แพทยเ์ป็นคดีผูบ้ริโภค ตามกฎหมายดงักลา่ว ซึ่งเป็นคดีที่ไม่ตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมศาลและภาระพิสจูนจ์ะตกแก่แพทยผ์ูเ้ป็นจ าเลย

๕.คดีอาญา ในกรณีการดูแลรกัษาพยาบาลเกิดผลเสยีหายแก่ชีวิต ร่างกาย ผูป่้วย  

ทัง้ท่ีเกิดอนัตรายแก่กายและจติ อนัตรายสาหสั หรือเสยีชีวติ แพทยผ์ูดู้แลรกัษา

ตอ้งรบัโทษทางอาญา แต่มีขอ้ยกเวน้เน่ืองจาก ผูป่้วยใหค้วามยินยอม หรอื 

รกัษากรณีฉุกเฉิน แต่ขอ้ยกเวน้ดงักลา่วไม่คุม้ครองแพทยท์ี่ใหก้ารดูแล

รกัษาพยาบาลที่ไม่ไดม้าตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

๒.๓ คดีเกี่ยวกบัการประกอบวิชาชีพ มี ๕ คดี 
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หมายเหต ุ: ดูเอกสารแนบทา้ย ๔ 
รายละเอียดดูตารางกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรบัผิดของแพทยใ์นคดีต่างๆ (หน้า ๕-๗)

๒.๔ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัผิดของแพทย์

ในคดีต่างๆ 

๑.กฎหมายหลกั

๒.กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

42



43

คดี กฎหมายหลกั กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

๑.คดจีริยธรรม - พรบ.วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

- ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษา

จริยธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๔๙

- พรบ.วธิีปฏบิตัิราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙

- ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยกระบวนการพจิารณา

เกีย่วกบัคดดีา้นจริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีเวช

กรรม พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.คดวีนิยั - พรบ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.

๒๕๕๑

- พรบ.วธิีปฏบิตัิราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙

- กฎ ก.พ. วา่ดว้ยวนิยัขา้ราชการ

- กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการรอ้งทุกขแ์ละการพจิารณา

วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมายเหตุ : ดูเอกสารหมายเลข ๕

คดี กฎหมายหลกั กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

๓.คดหีลกัประกนั - พรบ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

พศ. ๒๕๔๕

- พรบ.วธิีปฏบิตัิราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙

- ขอ้บงัคบัฯวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิีการ เง ือ่นไข การ

รอ้งเรียน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗

- ขอ้บงัคบัฯวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการสอบสวน ฯ 

พ.ศ. ๒๕๔๖

- ขอ้บงัคบัฯวา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ธิีการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 

๒๕๔๙

๔.คดแีพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - ประมวลกฎหมายวธิิพจิารณาความแพ่ง

- พระราชบญัญตัิวธิีพจิารณาคดผีูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.คดอีาญา ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา



๑) จดัท าแฟ้มรวบรวมขอ้เท็จจริงทัง้หมดตั้งแต่ตน้จนจบ โดยเรียงเอกสารเป็นล าดบั

หนา้

๑.๑ กรณีเกิดเหตุในโรงพยาบาลเดียว เช่น เหตุเกิดที่โรงพยาบาล ก. 

ตัง้แต่เร่ิมการรกัษาจนเกิดความเสยีหาย

๑.๒ กรณีเกิดเหตุมากกวา่ ๑ โรงพยาบาล เช่น เริ่มตน้ โรงพยาบาล ก. 

เกิดความเสยีหาย/โรคแทรกซอ้นไปรกัษาต่อ โรงพยาบาล ข........

๒) ศึกษากฎหมาย ขอ้บงัคบั ที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละคดี และปรึกษาแพทยผ์ูม้ีความรู ้

เกี่ยวกบัคดีนั้น ๆ

๒.๕ การเตรียมตวัและเตรียมใจเพื่อต่อสูค้ดี
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๓) จดัต ัง้คณะท างานเพือ่ด าเนินการต่อสูค้ดีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ถา้เป็นไปได ้

ประธานคณะท างานควรเป็นผูอ้ านวยการสถานพยาบาล แพทยผู์เ้ก่ียวขอ้งกบัคดี

ทุกท่าน ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้เท็จจริงและร่วมต่อสูค้ดี โดยมีท่ีปรึกษา

กฎหมาย ทนายความ และควรปรึกษาพนกังานอยัการเป็นการเบ้ืองตน้ (กรณี

โรงพยาบาลของรฐั)

๔) ปรึกษาและเตรียมแพทยผู์ช่ี้ยวชาญในคดีนั้นๆ เป็นการเบ้ืองตน้ เก่ียวกบั

ความเห็นทางวิชาการและเตรียมเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี

๒.๕ การเตรียมตวัและเตรียมใจเพื่อต่อสูค้ดี
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๕) ตอ้งเขา้ต่อสูทุ้กคดี ดว้ยขอ้เท็จจริงตามขอ้ ๑ และขอ้กฎหมายขอ้ ๒ แมว้่า

จะมีกฎหมายคุม้ครองว่าแพทยไ์ม่ถกูฟ้องใหใ้ชค่้าสินไหมทดแทนเพือ่การละเมิด 

ตามพรบ.ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ เน่ืองจากผลของคดี

ดงักล่าว แพทยต์อ้งถกูไล่เบ้ีย ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยความรบั

ผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ นอกจากน้ีแพทยอ์าจถกูด าเนินคดีอืน่ๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้กี

๒.๕ การเตรียมตวัและเตรียมใจเพื่อต่อสูค้ดี
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๖) กฎหมายอืน่ๆ ที่ควรทราบ

๖.๑ พ.ร.บ.วธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (๕ หมวด ๘๗ มาตรา) 

โดยเฉพาะหมวด ๒ ค าส ัง่ทางปกครอง มี ๘ สว่น ตัง้แต่มาตรา ๑๒-๖๓ รวม ๕๒ มาตรา 

กฎหมายดงักลา่วเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ประกนัความเป็นธรรมและมี

มาตรฐานในการออกค าส ัง่ทางปกครองเกี่ยวกบัการพิจารณาในคดีจริยธรรม คดีวนิัย และ

คดีหลกัประกนั ซึ่งแพทยส์ามารถใชส้ทิธิในการอทุธรณ์หรือโตแ้ยง้ ในการอุทธรณ์ต่อ

เจา้หนา้ที่ที่ออกค าส ัง่ หรือโตแ้ยง้ค าส ัง่ดงักลา่ว โดยฟ้องต่อศาลปกครอง

๒.๕ การเตรียมตวัและเตรียมใจเพื่อต่อสูค้ดี
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๖.๒ พ.ร.บ.จดัต ัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.๒๕๔๒ 

(๕ หมวด ๑๐๗ มาตรา ) โดยเฉพาะหมวด ๑ การจดัต ัง้และเขตอ านาจศาลปกครอง     

มาตรา ๗-๑๑ หมวด ๔ วิธีพิจารณาคดีปกครอง สว่น ๑ การฟ้องคดีปกครอง มาตรา ๔๒-๕๓ 

สว่นที ่๒ การด าเนิน คดีปกครอง มาตรา ๕๔-๖๖ สว่นที ่๓ ค าพิพากษาหรอืค าส ัง่คดีปกครอง

มาตรา ๖๗-๗๕

- ระเบยีบทีป่ระชุมใหญต่ลุาการในศาลปกครองสูงสุดว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ.๒๕๔๓ มี ๑๑๖ ขอ้

ในกรณีทีแ่พทยห์รอืผูเ้สยีหายทีไ่ดร้บัค าส ัง่ของแพทยสภา ค าส ัง่ในคดีวินัยหรอืค าส ัง่ใน

คดีหลกัประกนั หากไม่เหน็ชอบกบัค าส ัง่ดงักล่าว มีสทิธิฟ้องตอ่ศาลปกครองไดภ้ายใน ๙๐ วนั 

เพื่อใหศ้าลพิจารณาเพิกถอนค าส ัง่ดงักล่าวทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย

๒.๕ การเตรียมตวัและเตรียมใจเพื่อต่อสูค้ดี
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(๑) โทษทางจริยธรรม

(๒) โทษทางวินยั

(๓) โทษทางหลกัประกนั

(๔) ความรบัผิดทางแพ่ง

(๕) ความรบัผิดทางอาญา

50

๒.๖ โทษเกี่ยวกบัความรบัผิดของแพทย์



๑)  ว่ากลา่วตกัเตือน

๒)  ภาคทณัฑ ์

๓)  พกัใชใ้บอนุญาต ไม่เกนิ ๒ ปี

๔)  เพกิถอนใบอนุญาต

51

(๑) โทษทางจริยธรรม



(๒) โทษทางวินยั

มาตรา ๑๐๐ โทษทางวินยัมี ๕ สถาน 

๑. ภาคทณัฑ์

๒. ตดัเงินเดือน

๓. ลดขัน้เงินเดือน

๔. ปลดออก

๕. ไล่ออก
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๑. ค าส ัง่เตือนใหป้ฏิบติัโดยถกูตอ้ง

๒. ช าระค่าปรบัทางปกครอง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. คืนเงินค่าบริการส่วนเกินหรือท่ีไม่มีสิทธิเรียกเก็บพรอ้ม    

ดอกเบ้ียรอ้ยละ ๑๕ ต่อปี

๔. แจง้สภาวิชาชีพเก่ียวกบัการกระท าผิดของผูป้ระกอบวิชาชีพ

๕. ด าเนินการทางวินยักรณีเจา้หนา้ท่ีของรฐั

(๓) โทษทางหลกัประกนัท ัว่ไป

53



(๔) ความรบัผิดทางแพง่

54

ม. ๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อผูอ้ืน่

โดยผิดกฎหมาย ใหเ้ขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 

อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรพัยส์ิน หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด

ก็ดี ท่านว่าผูน้ั้นท าละเมิด จ าตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทนเพือ่

การนั้น 

(๑.๑) หมวด ๑ ความรบัผิดเพือ่ละเมิด



๔. ความรบัผิดทางแพง่

55

มาตรา ๔๓๘ ค่าสนิไหมทดแทนจะพึงใชโ้ดยสถานใด เพียงใดนั้น

ใหศ้าลวนิิจฉยัตามควรแก่พฤติการณ์ และความรา้ยแรงแหง่ละเมิด

อน่ึงค่าสนิไหมทดแทนนั้น ไดแ้ก่ การคืนทรพัยส์นิอนัผูเ้สยีหายตอ้ง

เสยีไปเพราะละเมิด หรือใชร้าคาทรพัยส์นินั้น รวมทัง้ค่าเสยีหายอนัจะพึง

บงัคบัใหใ้ชเ้พื่อความเสยีหายอย่างใดๆอนัไดก้่อขึ้นนั้นดว้ย 

(๑.๒) หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด



(๕) โทษทางอาญา
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มาตรา ๑๘ โทษส าหรบัลงแก่ผูก้ระท าความผิดมีดงัน้ี

(๑) ประหารชีวิต

(๒) จ าคุก

(๓) กกัขงั

(๔) ปรบั

(๕) ริบทรพัยส์ิน



๓. สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิกแพทยสภา 

หมวด 2 สมาชิก
มาตรา 11 สมาชิกแพทยสภาได้แก่ผู้มีคณุสมบติั ดงัต่อไปน้ี

• (1) มีอายุไม่ต า่กว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์

• (2) มีความรูใ้นวิชาชีพเวชกรรมโดยได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบตัรในวิชา
แพทยศาสตรท่ี์แพทยสภารบัรอง

• (3) ไม่เป็นผูป้ระพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการเหน็ว่าจะน ามาซ่ึงความเสือ่มเสีย
เกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ

• (4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรอืค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายให้
จ าคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเหน็ว่าจะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ

• (5) ไม่เป็นผูมี้จิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืไม่เป็นโรคท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
แพทยสภา
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๓. สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิกแพทยสภา 

58

มาตรา 12 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกมีดงัต่อไปน้ี
• (1) ขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอหนังสืออนุมติัหรอื

วุฒิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ หรอืขอ
หนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม โดยปฏิบติัตามข้อบงัคบัแพทยสภาว่าด้วยการ
นัน้

• (2) แสดงความเหน็เป็นหนังสือเก่ียวกบักิจการของแพทยสภาส่งไปยงัคณะกรรมการเพือ่
พิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกรว่มกนัตัง้แต่ห้าสิบคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเรือ่งใดท่ีเก่ียวกบักิจการของแพทยสภา คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจง้ผล
การพิจารณาให้ผูเ้สนอทราบโดยมิชักช้า

• (3) เลือก รบัเลือก หรอืรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ

• (4) มีหน้าท่ีผดุงไว้ซ่ึงเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพและปฏิบติัตนตามพระราชบญัญติัน้ี



๓. สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิกแพทยสภา 

59

มาตรา ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเม่ือ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะกรรมการใหพ้น้จากสมาชิกภาพ เพราะเหน็วา่เป็นผูน้ ามา ซึ่งความ

เสือ่มเสยีเกียรติศกัด์ิแหง่วชิาชีพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔)

(๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕)
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“ แพทยค์วรศึกษาต่อเน่ือง

ทัง้วชิาชีพเวชกรรม 

และกฎหมาย

เพราะจะเป็นการป้องกนัแพทย์

จากการฟ้องรอ้งได ้”

อจ.นพ.พนิจิ หริญัโชติ

ท ีป่รกึษากฎหมาย

คณะกรรมการบรหิาร ศ.น.พ. แพทยสภา

ดูเอกสารท ัง้หมดไดท้ี ่ www.ccme.or.th


