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โดย	 นายบรรหาร		กำลา		
นิติกร	สำนักกฎหมาย

	 *	จัดโดย	สำนักงานกิจการยุติธรรม	เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๑	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ถนนรัชดาภิเษก	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม	ครั้งที่	๖	หัวข้อ	“การพัฒนากระบวนการ 
ยุติธรรมยุคใหม่”	ระหว่างวันที่	๘-๑๑	กันยายน	๒๕๕๑.	

 ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเรื่องที่มีความร้อนแรงและมักจะได้รับความสนใจ 
จากประชาชนทุกครั้งที่ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามสื่อประเภทต่าง	ๆ 	 
คือ	 ประเด็นเรื่องการร้องเรียนหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพว่าทำการรักษาด้วยความประมาทเลินเล่อ	 ไม่เอาใจใส่และทำให้ผู้ป่วยหรือ 
ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้รับความเสียหาย	 อันนำไปสู่การฟ้องคดีอาญาและฟ้อง 
เรียกค่าเสียหายทางแพ่งอย่างมากมาย	 ทั้งนี้	 เพราะผู้ป่วยมีความคิดว่าความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการรักษาของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและ 
มีแนวโน้มว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีในลักษณะดังกล่าวจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	
	 ในขณะที่มุมมองและความรู้สึกของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
ผู้ทำการรักษาแล้ว	ส่วนใหญ่คงจะเสียขวัญและกำลังใจไม่ใช่น้อย	ทั้งนี้	 โดยเหตุที ่
การประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นเป็นการกระทำต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์เป็นหลัก	 
ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์และโดยไม่คาดคิดข้ึนได้เสมอและยัง 
ไม่รวมถึงปริมาณงานของแพทย์และพยาบาลตามโรงพยาบาลของรัฐในแต่ละวันที่จะ 
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมากและเป็นงานหนัก

“กฎหมาย
       กับการปฏิบัติงานของแพทย์
 และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ”*
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	 	 จากกรณีดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่าง 
แพทย์กับผู้ป่วย	 เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 และมีแพทย์ 

หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพบางส่วนต้องเปลี่ยนอาชีพ 
หรือลาออกจากราชการไปประกอบวิชาชีพอ่ืนแทน	เช่น	ผู้พิพากษา	 
พนักงานอัยการ	หรือนักธุรกิจ	เป็นต้น	
	 	 	 	 ดังนั้น	 ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย 
งานยุติธรรม ครั้งที่ ๖	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๘-๑๑	กันยายน	

๒๕๕๑	ที่ผ่านมา	ได้มีการจัดประชุมเสวนากลุ่มย่อยในหลายหัวข้อ 
ด้วยกัน	 และหัวข้อหนึ่งคือเรื่อง “กฎหมายกับการปฏิบัติงานของ 

แพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ”	 โดยในการประชุมเสวนา 
กลุ่มย่อยนั้นได้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลายท่าน	อันประกอบด้วย
		 ๑)	 นายแพทย์อำนาจ  กุสลานันท์		เลขาธิการแพทยสภา
	 ๒)	 นายพงษ์เดช  วานิชกิตติกูล	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
		 ๓)	 นางสารี  อ๋องสมหวัง		กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
	 ๔)	 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษย์	 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ดำเนินรายการโดย	นายแพทย์ ไพโรจน์  บุญศิริคำชัย	ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
	 โดยสรุปแล้วผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้	ดังนี้	
  นายแพทย์ อำนาจ กุสลานันท์	 ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณี 
การฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน	 พร้อมทั้ง 
ได้นำเสนอร่างกฎหมาย	จำนวน	๒	ฉบับ	ดังนี้	
	 ปัจจุบันการฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพได้ทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น	ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพดังนี้
	 ๑)	 แพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการลาออก 
จากราชการเป็นจำนวนมาก	 เน่ืองจากปัญหาภาระงานท่ีหนักและได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าภาคเอกชนมาก 
อีกท้ังยังมีความเส่ียงสูงโดยเฉพาะแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีประจำอยู่ตามโรงพยาบาล 
ประจำอำเภอ	ซึ่งขาดบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย	ทำให้มีความเสี่ยง
ต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสูง
		 ๒)	 ประชาชนเองก็มีความเส่ียงมากข้ึนเน่ืองจากแพทย์ไม่กล้าตัดสินใจท่ีจะทำการรักษาผู้ป่วย	 
โดยเฉพาะแพทย์ที่ประจำอยู่ตามโรงพยาบาลที่ขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย	 อาจจะไม่กล้า 
ที่จะทำการรักษาให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก	 เพราะกลัวว่าหากผู้ป่วยเสียชีวิตตนอาจจะต้องถูกฟ้องร้อง 
และดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาถึงขั้นติดคุก	 ทำให้แพทย์จำเป็นต้องลดความเสี่ยงของตน 
โดยการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลอื่นที่มีความพร้อม
มากกว่า	ซึ่งกรณีดังกล่าวยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงขึ้นจากการรักษาที่ล่าช้าหรือไม่ทันการ
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	 ๓)	 ในการรักษาผู้ป่วยแพทย์มีความจำเป็นต้องป้องกันตัวเองจากการถูกฟ้องร้องโดยก่อนท่ีจะ 
วินิจฉัยโรคในแต่ละคร้ังจะต้องมีการส่งตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย	 เกิดความ 
ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันและอาจทำให้สูญเสียหลักการสำคัญของความจำเป็นในการรักษาพยาบาล	
ดังนั้น	 จึงสมควรมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองประชาชนและเพื่อให้แพทย์มีความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาและช่วยชีวิตประชาชน	 ซึ่งปัจจุบัน 
ทางแพทยสภาได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนเพื่อให้มีกฎหมาย	จำนวน	๒	ฉบับ	คือ	ร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	....	 และ 
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ	พ.ศ.	....	โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการ 
หรือสาระสำคัญ	ดังนี้
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. .... 
		 มีหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้ง	 “กองทุนคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการรับบริการสาธารณสุข”	 ขึ้นเพื่อจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย 
ให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอันไม่อาจคาดคิดจากการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข	 โดยไม่เน้น 
การพิสูจน์หาผู้ที่ต้องรับผิดอันจะเป็นการยุติปัญหาการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา	
		 ทั้งนี้	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนองค์ประกอบของ	“คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายจาก 
การรับบริการสาธารณสุข” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจาก 
การรับบริการสาธารณสุขว่าควรกำหนดให้มีกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และ 
การสาธารณสุขในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย
  ๒) ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพ พ.ศ. ....
		 มีหลักการเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพว่าต้องรับผิด 
ในการประกอบวิชาชีพเฉพาะแต่ในกรณีที่ได้กระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรงเท่านั้น	 และกำหนดให้มีวิธีพิจารณาความสำหรับคดีที่มีการฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพโดยเน้นวิธีพิจารณาความที่ให้ศาลรับฟังความเห็นจากพยานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางจาก 
องค์กรทางวิชาการด้วย	 รวมทั้งในการทำสำนวนชั้นสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนหรือการพิจารณา 
สำนวนเพ่ือส่ังฟ้องคดีของพนักงานอัยการน้ันควรมีการพิจารณาความเห็นทางวิชาการจากสภาวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพประกอบด้วย
	 นอกจากนี้	 นายแพทย์อำนาจฯ	 ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๑	ที่ผ่านมา	 โดยมีความเห็น
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ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์มุ่งที่จะคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้า 
หรือการรบับรกิารทกุชนดิ	ซึง่จะรวมถงึการใหบ้ริการของแพทย์หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพดว้ย 
หรือไม่นั้น	 ขณะนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่	 เนื่องจากการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือประกอบ 
วิชาชีพด้านสุขภาพนั้นนับเป็นการประกอบอาชีพที่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม	 ไม่ใช่เป็นการ 
ให้บริการที่มุ่งหรือแสวงหากำไรและจะปฏิเสธการรักษาไม่ได้	 ดังนั้น	 ถ้าหากพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วยแล้วอาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนรวมถึงคลินิกต่าง	ๆ 	 ทุกประเภทอย่างแน่นอน	 จึงมีความเห็นว่า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่น่าจะนำมาใช้บังคับกับการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	 เพราะจะนำมาสู่ 
ปัญหาการฟ้องร้องท่ีมากข้ึนจนทำให้เกิดปัญหาต่อระบบการสาธารณสุขของประเทศและจะส่งผลกระทบ 
ถึงประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

   นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล	 ได้มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับขอบเขตในการใช้บังคับของพระราชบัญญัติวิธี 
พิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ในประเด็นว่าพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับการให้บริการของแพทย์หรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วยหรือไม่	 รวมทั้งสาระสำคัญ
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	มีประเด็นข้อพิจารณา	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ได้นิยามคำว่า	“คดีผู้บริโภค”	 ว่าหมายถึง	คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค 
กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า 
หรือบริการและคดีแพ่งตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 
รวมทั้งคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวเบื้องต้นอีกด้วย	
	 สว่นคำวา่	“ผูบ้รโิภค”	และ	“ผูป้ระกอบธรุกจิ”	นัน้	หมายความวา่	ผูบ้รโิภคหรอืผูป้ระกอบธรุกจิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	 ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	๒๕๒๒	
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๔๑	มาตรา	๓	ได้นิยามคำว่า	“ผู้บริโภค”	และ	“ผู้ประกอบธุรกิจ”	ไว้	
ดังนี้
   “ผู้บริโภค”	 หมายความว่า	 ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับ 
การเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึง 
ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ	แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
  “ผู้ประกอบธุรกิจ”	หมายความว่า	ผู้ขาย	ผู้ผลิตเพ่ือขาย	ผู้ส่ังหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือขายหรือผู้ซ้ือเพ่ือขายต่อซ่ึงสินค้า	หรือผู้ให้บริการและหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย	
	 	 นอกจากนี้	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ	 ดังกล่าวยังได้นิยามคำว่า	 “บริการ” ว่า 
หมายความถึง	การรับจัดทำการงาน	การให้สิทธิใด	ๆ	หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือ 
กิจการใด	ๆ 	โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนแต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมาย 
แรงงาน
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

๖๓

	 ดังนั้น	 หากพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทนิยามดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว 
มีความเห็นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีเจตนารมณ์ที่จะนำมาใช้บังคับ 
กับการให้บริการของแพทย์หรือของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วย	 ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่า 
การประกอบวิชาชีพแพทย์หรือการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหา 
กำไรหรือไม่
		 ๒)	 ความจำเป็นของประเทศไทยที่ต้องมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนั้น	เนื่องจาก 
ในการผลิตสินค้าและบริการในปัจจุบันมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น	 ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ 
คุณภาพสินค้าหรือบริการทั้งยังขาดอำนาจต่อรองในการเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ 
ทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ	 และเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น 
กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและสร้างความ 
ยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่าง	ๆ 	 ซึ่งไม่อยู่ใน 
ความรู้เห็นของตนเอง	 อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสูง	 
ผู้บริโภคจึงตกอยู่ฐานะที่เสียเปรียบ	ดังนั้น	จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นมาเป็นการเฉพาะซึ่งเป็นระบบที่เอื้อต่อการ 
ใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค	 เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย 
ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว	 ประหยัดและมีประสิทธิภาพ	
โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้กำหนดให้ 
มีมาตรการที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคไว้หลายประการ 
ด้วยกัน	เช่น
	 	 (๑)	การยืน่คำฟอ้งตลอดจนการดำเนนิกระบวนพจิารณาใด	ๆ 	ในคดผีูบ้รโิภคซึง่ดำเนนิการ 
โดยผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง	 แต่ไม่รวมถึง 
ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด	 และในการฟ้องคดีผู้บริโภคโจทก์จะฟ้องคดีด้วยวาจาหรือ 
เป็นหนังสือก็ได้
		 	 (๒)	ในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนั้น	 หากประเด็นข้อพิพาทข้อใดจำเป็นต้องพิสูจน์ 
ถึงข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับการผลิต	 การประกอบ	 การออกแบบ	 หรือส่วนผสมของสินค้า	 การให้บริการ	
หรือการดำเนินการใด	 ๆ	 ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ความฝ่าย 
ท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจน้ัน
		 		 (๓)	กรณีความปรากฏแก่ศาลว่าจำนวนค่าเสียหายที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นโจทก์เรียกร้องนั้น 
ไม่ถูกต้องหรือวิธีการบังคับตามคำขอของโจทก์ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย	 ศาลมี 
อำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือกำหนดวิธีการบังคับให้เหมาะสมได้แม้จะเกินกว่าที่ปรากฏในคำขอ
บังคับของโจทก์ก็ตาม
	 		 (๔)	ในการพิจารณาคดีผู้บริโภคจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่ความ 
ได้ทำการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันก่อน	 ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจ 
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“กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ”

ประนีประนอมยอมความกันได้	ศาลจึงจะดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามขั้นตอนปกติ
	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติ	 จำนวน	 ๒	 ฉบับ	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	....	 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	 พ.ศ.	 ....	 นั้น	 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการที่ดีอันจะทำให้เกิด 
ความสบายใจทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้รับการรักษาในฐานะผู้รับบริการและฝ่ายแพทย์ในฐานะผู้ให้บริการ	
	 อย่างไรก็ตาม	 นายพงษ์เดชฯ	 ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่านอกจากร่างพระราชบัญญัติ 
ทั้ง	 ๒	 ฉบับดังกล่าวแล้ว	 ในปัจจุบันแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สังกัดโรงพยาบาลของ 
รัฐจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	พ.ศ.	๒๕๓๙	อยู่แล้ว	 
ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวน้ีมีหลักการโดยได้กำหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับผิดทางละเมิดเป็นการเฉพาะตัว 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะแต่ในกรณีที่เป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิด 
ความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น	 แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจ 
หรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว	 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นก็ไม่ต้องรับผิด 
แต่ประการใด	 ในขณะที่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ยังคงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายหรือ 
รับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่
 นางสารี อ๋องสมหวัง ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และข้อดีของการนำพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดี 
การฟ้องร้องแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	 รวมทั้งได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 
จำนวน	๒	ฉบับ	ดังนี้
	 ๑)	 ควรนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาใช้บังคับกับคดีการฟ้องร้อง 
แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วย	ทั้งนี้	เพราะมีความเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะทำให้ 
ปริมาณการฟ้องแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	โดยเฉพาะคดีอาญานั้นลดน้อยลง	เนื่องจาก 
การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในปัจจุบันเป็นการฟ้อง 
เพ่ือต้องการขยายอายุความในคดีแพ่งหรือเป็นการฟ้องเพ่ือให้อายุความในคดีแพ่งสะดุดหยุดอยู่เท่าน้ัน	 
ดังนั้น	เมื่อพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	
มาตรา	 ๑๔	 ได้กำหนดว่า	 ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับ 
ค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ 
ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคให้อายุความ 
สะดุดหยุดอยู่ ไม่นับอายุความในระหว่างนั้นจนกว่า 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา	 ก็จะสามารถทำให้ 
การฟ้องคดีอาญาเพื่อต้องการให้อายุความในคดีแพ่ง 
สะดุดหยุดอยู่คงจะลดน้อยลงไปด้วย
	 ๒)	 พระราชบัญญัติดังกล่าวมีมาตรการที่จะช่วยลดปัญหาการ 
เผชิญหน้ากันระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพได้	
เนื่องจากได้กำหนดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยเจ้าพนักงานคดีหรือบุคคล
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ที่ศาลกำหนดซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของผู้ป่วยและไม่ใช่ตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขหรือของแพทยสภา 
ดังเช่นกรณีการไกล่เกลี่ยในระบบเดิมที่เคยดำเนินการมาแล้ว
	 ๓)	 ปัจจุบันแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	โดยเฉพาะแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพที่สังกัดอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	พ.ศ.	๒๕๓๙	อยู่แล้ว	ดังน้ัน	จึงไม่มีความจำเป็นใด	ๆ	ที่จะต้องมีกฎหมายว่าด้วย 
ความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อมาคุ้มครองอีก
	 ๔)	 ควรดำเนินการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....	มีผลใช้บังคับโดยเร็ว 
เพราะมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการที่ดี	 
โดยเฉพาะหลักการเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ 
ผู้ได้รับความเสียหายในเวลาอันรวดเร็ว	โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด 
ก่อนอันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและ 
เป็นการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหาย 
จากการรับบริการทางด้านการสาธารณสุขด้วย
	 ๕)	 กองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....	ควรให้อยู่ในสังกัดหรือความรับผิดชอบของสำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เพราะว่า 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นมีระบบหรือกลไกเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอยู่แล้วตามมาตรา	 ๔๑	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ซึ่งจะทำให้การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้รับความเสียหายนั้นมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 รศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษย์	 ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิด 
และวิธีพิจารณาคดีความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัตคุ้ิมครอง 
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....	ดังนี้
	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาคดีความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	
พ.ศ.	 ....	 ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพว่าต้องรับผิด 
เฉพาะในกรณีที่ได้กระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น	และกำหนด 
ให้มีวิธีพิจารณาความสำหรับคดีที่มีการฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเป็นการเฉพาะนั้น	 
เป็นการเพิ่มหลักการของกฎหมายขึ้นใหม่ให้มีความยุ่งยากโดยไม่มีความจำเป็นและมีความเห็นว่า 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกรณีถูกฟ้องร้องนั้นควรที่จะเน้นหรือให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับ 
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองมากกว่า	 กล่าวคือ	 การพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตัวเองไม่ได้กระทำโดย 
เจตนาหรือด้วยความประมาท	 รวมทั้งการพิสูจน์ตามทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ 
และผลซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากกว่าแทนที่จะแก้ไขปัญหาโดยการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่	 ดังนั้น	
จึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะกำหนดความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้าน 
สุขภาพเป็นการเฉพาะ
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“กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ”

		 ๒)	 ก่อนการรักษาผู้ป่วยทุกครั้ง	แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรอธิบายให้ผู้ป่วย 
ได้มีโอกาสเข้าใจถึงอาการของโรคและวิธีการในการรักษารวมทั้งผลกระทบข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น 
จากการรักษาดังกล่าว	 แล้วจึงสอบถามความยินยอมของผู้ป่วย	 ซึ่งหากผู้ป่วยให้ความยินยอม 
ในการรักษาโดยรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วความยินยอมดังกล่าวก็สามารถนำมากล่าวอ้างให้พ้นจาก
ความรับผิดหรือยกเว้นความรับผิดทั้งทางอาญาหรือทางละเมิดได้
	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ....	 ในส่วนที่
เกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขนั้น	 มีความเห็นว่าอาจเป็นมูลเหตุ
จูงใจที่จะทำให้ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขหรือผู้ป่วยฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์หรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมและการกำหนดให้กองทุนดังกล่าวมีคณะกรรมการ 
คณะหนึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องเบิกจ่ายเงินของกองทุนนั้น	 อาจจะทำให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดย 
ไม่จำเป็น	และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ได้	เช่น	ต้องเบิกเงินจากกองทุนมาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เบี้ยประชุมของกรรมการ	เป็นต้น

 บทสรุป
 การประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	เปรียบเสมือนการ 
เปิดประตูให้ผู้บริโภคสามารถเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้เพราะ 
กฎหมายดังกล่าวได้มีกลไกหลายอย่างโดยเฉพาะกระบวนวิธีพิจารณาความที่เอื้อต่อการใช้สิทธิ 
เรียกร้องขอความเป็นธรรมของผู้บริโภคหากมีกรณีการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ	 
อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันก็คือเสียงสะท้อนจากฟากฝั่งของแพทย์และพยาบาล	 
หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว 
โดยตรง	ซึ่งกลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	
พ.ศ.	๒๕๕๑	จะทำให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์และพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	อันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาลกับผู้ป่วย	รวมทั้ง 
จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นโดย 
ไม่จำเป็นตามไปด้วย
	 ดังนั้น	 ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบหาวิธีการหรือแนวทางในการ 
หาจุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคกับหลักประกันความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล
รักษาและช่วยชีวิตประชาชน	 ซึ่งจากการประชุมเสวนาดังกล่าวก็ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายและ 
ในบางประเด็นก็ยังมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่บ้าง	 อย่างไรก็ตาม	 การประชุมเสวนาในครั้งนี้นับว่า 
เป็นเวทีที่ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวโดยตรงได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและต่างได้ 
รับทราบถึงสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น	 อันจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง 
หรือความคิดเห็นท่ียังแตกต่างกันอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้น้ีโดยเฉพาะการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 
แพทย์และพยาบาลกับผู้ป่วยกลับคืนมาดีดังเดิมเช่นในอดีต	
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