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เม่ือแพทยติดคุก

ใครไดใครเสีย

 
 

เมื่อมีคําพพิากษาใหแพทยติดคุก กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอแพทยและประชาชนอยาง

กวางขวาง นาจะมีสาเหตุ 3 ประการ ดังนี ้ 

 ประการที ่1 เปนปญหาของขอเท็จจริงที่ศาลไมทราบ สําหรับขอเท็จจริงในเหตุการณนั้น

ศาลมีประสบการณในการวเิคราะหชัง่น้าํหนกัพยานหลักฐาน แตขอเท็จจริงดานวิชาการการ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรม เปนเร่ืองที่ซับซอน ผูพิพากษาสวนใหญตองการขอมูลและมาตรฐานท่ี

ชัดเจนแนนอนและวัดได แตความจริง วชิาชีพเวชกรรมมีความซับซอนละเอียดและเฉพาะเจาะจง 

ทั้งไมเหมือนกนัเลย สําหรับแตละกรณีไมเพียงแตศาลที่ไมเขาใจ แมแพทยตางสาขาก็ไมอาจเขาใจ

ไดโดยงาย  

 ประการที ่2 ปญหาขอกฎหมาย กฎหมายอาญาและวิธพีิจารณาความอาญา เปดโอกาส

ใหศาลใชดุลพนิิจไวกวาง ไมเฉพาะเจาะจง ความประมาทในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59

วรรค 4 ใหศาลใชดุลพินิจ วนิิจฉัยจาก วิสัย พฤติการณ เทียบกบับุคคลทั่วไป โดยใชดุลพินิจวา

นาจะใชความระมัดระวังได แตหาไดใชความระมัดระวังเชนวานัน้ไม นอกจากนี้ ไมมขีอกฎหมายที่

ใชกับการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะเจาะจง ซึง่มีความเปนยนูิค (ไมเหมือนใคร) ทาํใหการ

ประกอบวิชาชพีที่เกิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ แตความผิดพลาดหรือพลาดพล้ังที่เกิดข้ึน และ

คาดหมายไดวายอมเกิดข้ึนได กลายเปนอาชญากรรมและแพทยผูผิดพลาดกลายเปนอาชญากร



ทันทีโดยไมต้ังใจ หรือกฎหมายอาญาตองการกําหลาบแพทย มิใหกลาที่จะประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ใชหรือไม เพราะความผิดพลาดจากการประกอบวชิาชีพเวชกรรมยอมเกิดข้ึนไดเสมอ 

(Medical error)  

 ประการที ่3 ปญหาการตอสูคดี ในกระบวนการยุติธรรม อันเปนขอจํากัดของทนายความ

ที่ไมรูวิชาแพทย และแพทยกไ็มรูวิธีสูคดี ทาํใหการตอสูคดีไมราบร่ืนและทันตอเหตุการณ ไม

สามารถถามนํา ถามคาน ถามติง เพื่อติดขอเท็จจริงและขอหักลางตางๆทัง้ทางดานบวกและให

เหตุผลทางดานลบที่ตองการติดไวในสํานวนไดทนัทวงทแีละครบถวน หรือการนาํเสนอทฤษฏีมาก

เกินไป เปนการฟุมเฟอยและไมสามารถนําขอเท็จจริงทั้งหมดทกุดานสูสํานวนความ เพื่อใหศาล

เขาใจไดงายและชัดเจน 

 

 

เทคนิคการสูคดี ใหศาลเห็น

 
 
วิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การสรางกฎหมาย (มิใชแกกฎหมายเพื่อ

แพทย) เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม โดยกฎหมายท่ีมศีักยเทาประมวลกฎหมาย
อาญา ไดแกพระราชบัญญัติ  
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติฉบับนี้เรียกวา  พระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความ

สําหรับการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ พ.ศ. .... 

  มาตรา ๒   พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหใชบังคับวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน

ไป 

  มาตรา ๓   บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอ่ืน ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ซึ่งขัดแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  



  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ถาคําใดมีคําอธบิายไวแลวใหถือตามความหมายดังได

อธิบายไวเวนแตขอความในตัวบทขัดกับคําอธิบาย 

 
 คําวา “วิชาชพี” แตกตางจากคําวา “อาชีพ”  
   มาตรา ๕   ในพระราชบัญญัตินี้ 

 (๑)  วิชาชีพดานสุขภาพ หมายความวา  อาชีพที่ตองใชความรูความสามารถดานสุขภาพ  มี

กฎหมายบัญญัติรับรองเปนการเฉพาะ  มีสภาวิชาชีพที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ทําหนาที่ดูแลผูประกอบวิชาชีพที่เปนสมาชิกใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  ดาน

สุขภาพ ดูแลดานจริยธรรม ตลอดจนมีองคกรวิชาการทีท่ําหนาที่สนับสนุนทางวิชาการดานสุขภาพ

ใหแกสมาชิก 

 
 วิชาชพีดานสุขภาพ ประกอบดวย 
(๒) การประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หมายความวา การประกอบอาชีพทีม่ีลักษณะตามคํานิยาม

วาดวยวิชาชีพดานสุขภาพ ตามมาตรฐานวชิาชีพ ประกอบดวยวิชาชีพดานการแพทย การ

พยาบาล ทนัตกรรม เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด หรือวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพของแตละวิชาชีพบัญญัติไวใหเปนการประกอบวิชาชีพ  

 
 เพื่อขยายความตามรฐัธรรมนูญมาตรา 80(2) คําวามาตรฐานวชิาชีพนั้นใครเปนผู
บอกระบุมาตรฐานวิชาชพีดานสขุภาพ บางอยางอาจจะสามารถกําหนดไวเปนลายลกัษณ
อักษรได แตเปนเพียงสวนนอยโดยเฉพาะในสวนทีย่อมรับและทราบกนัอยูทั่วไปอยาง
แนนอนโดยไมมีขอโตแยงในบรรดาผูประกอบวิชาชพีดวยกัน สวนใหญการวนิิจฉัยวา
ประกอบวชิาชีพไดมาตรฐานหรือไมจงึตองกระทํายอนหลังโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ
โดยเฉพาะเจาะจง 
     (๓) มาตรฐานวิชาชีพ หมายความวา วิธีการประกอบวิชาชีพที่แสดงไวหรือไมไดแสดงไว เพื่อผู

ประกอบวิชาชพีที่มีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพในแตละดานแตละ

สาขาหรือแตละกรณี ทีถู่กสรางข้ึนหรือยงัไมไดสรางข้ึนอยางเปนที่ยอมรับและทราบกนัอยูทัว่ไปใน

บรรดาผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หรือไดรับการวินิจฉัยยอนหลังโดยสมาชิกหรือคณะกรรมการ

ตามกฎหมายที่ควบคุม 

     (๔)  จริยธรรมวิชาชีพดานสุขภาพ หมายถงึ ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติในการประกอบ

วิชาชพีของผูประกอบวิชาชพีดานสุขภาพ ภายใตการควบคุมการประพฤติของผูรวมวิชาชีพตาม

พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพดานนัน้ๆ 



    (๕)ความคุมครองหมายถึงการไดรับการปกปองรักษามิใหถือวามีความ ผิดและไมตองรับโทษ

รวมถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกยีรติศักด์ิ 

    (๖) ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หมายความวา  บคุคลทีไดรับการศึกษาอบรมความรูดาน

สุขภาพ  จนสําเร็จตามหลักสูตร เปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ  และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมาย 

    (๗) สภาวิชาชีพ หมายความวา สภาวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ซึง่ไดจัดต้ังตาม

กฎหมาย  

 
 การประมาทอันเกิดจากการประกอบวชิาชีพดานสขุภาพ ซ่ึงเปนเรื่อง
เฉพาะเจาะจงและมีผลกระทบกับกระบวนการสาธารณสุขของประเทศโดยรวม การ
วินิจฉัยความผิดนั้นจึงตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกบัระบบการดูแลดานสขุภาพ
ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพตอประชาชน จงึตองมีความละเอียดออนและตอง
คํานึงถึงวสิัยพฤติการณโดยเฉพาะสถานการณ สิ่งแวดลอม ศักยภาพ ของสถานบริการ
แตละแหงแตละพื้นที ่แตละระดับ สวนผูประกอบวิชาชีพยอมมีความรูความเช่ียวชาญ
และประสบการณและอายุงานที่แตกตางกัน ยอมมีมาตรฐานทีแ่ตกตางกัน 
   (๘) กระทาํโดยประมาทหมายความวากระทํามิใชโดยเจตนาแตกระทําโดยปราศจากความ

ระมัดระวังซึง่ผูกระทําสามารถใชความระมัดระวังเชนวานัน้ไดตามวิสัยและพฤติการณ  แต

ผูกระทําหาไดใชใหเพยีงพอไม 

          วิสัยของผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพ ยอมตองมคีวามรูความชาํนาญมากกวาคนธรรมดา  

จึงตองใชความระมัดระวังมากกวา  โดยเปรียบเทียบระหวางผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่มี

ความรูความสามารถเฉพาะสาขาของตน  กับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่มีความชํานาญ

เนื่องจากประสบการณและอายุการทํางานใกลเคียงกนั  ซึง่มาตรฐานดานความรูและดาน

ประสบการณอาจแตกตางกนัได ตามที่แตละสภาวิชาชีพดานสุขภาพกําหนดไวเปนบรรทัดฐาน 

        พฤติการณ ไดแกสภาวการณและสภาพแวดลอมในขณะนัน้เปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพ

ดานสุขภาพใชความระมัดระวังไดเพยีงใด  ทั้งนี้โดยอาศัยระดับมาตรฐานดานสภาวการณที่

แตกตางกนั และมาตรฐานดานสภาพแวดลอมที่แตกตางกันตามที่แตละสภาวิชาชพีดานสุขภาพ

กําหนดไว  

 
 ประมาทเลินเลออยางรายแรง(Gross Negligence) แตกตางจากประมาทธรรมดา 
   (๑๑) กระทาํโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายความวา  กระทําโดยประมาทที่มีระดับของ

ความประมาทมากกวาประมาทในอนมุาตรากอน ทัง้นีโ้ดยคํานงึถงึความรายแรงแหงความ



ประมาทในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ตามที่แตละสภา

วิชาชพีดานสุขภาพกําหนดไวเปนบรรทัดฐาน ไดแกกรณีดังนี ้

             (ก) ละทิ้งผูปวยที่อยูในการดูแลของตนและรูอยูวาอยูในระยะวิกฤติทั้งที่อยูในวิสัยและ   

พฤติการณที่จะดูแลได 

             (ข) กระทําหรือไมกระทําการใด ในภาวการณใด โดยไมมีทางเลือกอ่ืนอันเปนที่

ประจักษชัดแลววาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง และผูประกอบวิชาชีพไดลวงรูภาวการณ

ขางตนกอนแลว 

             (ค)  กระทําหรือไมกระทําการใดในแตละชวงเวลา ในแตละข้ันตอน ในภาวการณหนึง่

ผิดพลาดหลายคร้ัง ซ้าํซาก และสภาวิชาชีพเหน็วาผิดหลักวิชาการมาตรฐานวิชาชพีอยางรายแรง 

        (ง) กรณีตามขอ ก ถึงขอ ค นัน้ ถาความเสียหายเกิดจากขอจํากดัจากความบกพรองหรือ

ความไมพรอมของระบบใหบริการสาธารณสุขของหนวยงานซ่ึงสงผลใหผูประกอบวิชาชีพตอง

ตัดสินใจภายใตวิสัยและพฤติการณนั้น มิใหถือวาเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

   (๑๒) ความรับผิดอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพหมายความถึงความรับผิดอันเกิด

จากการกระทาํความผิดโดยเจตนา หรือการการกระทาํความผิดโดยประมาทเลินเลออยางรางแรง

ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ 

   (๑๓) หนวยงานตนสังกัดหมายความวาสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มลู

คดีเกิดหรือหนวยงานบัญญัติไวตามความหมายในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   (๑๔) คณะกรรมการหมายถึง คณะกรรมการแหงสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการจดัต้ังข้ึนเปน

การเฉพาะซ่ึงประกอบดวยผูเชี่ยวชาญอยางยิ่งที่ไดรับการแตงต้ังเฉพาะคราวจากราชวิทยาลัยและ

กรรมการของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของในสัดสวนที่เหมาะสม 

 
 ความหมายของคําวาผลกระทบ ผูไดรบัผลกระทบ 
  (๙) ผลกระทบ หมายความวา ผลอันไมพงึประสงคอันเนื่องจากการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ 

ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๑๐) ผูไดรับผลกระทบ หมายความวา ผูที่ไดรับผลกระทบอันไมพึงประสงคอันเนื่องจากการ

ประกอบวิชาชพีดานสุขภาพ ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หรือสถานพยาบาลตาม

พระราชบัญญัตินี้  

 

ไมใชผลกระทบ 
 

ผลกระทบที่ไม
ประมาท 

ผลกระทบที่
ประมาท

ผละกระทบที่
ประมาท

เจตนากระทาํ
ความผิด 



 
   (มาตรา 6) 

 
   (มาตรา 7)    (มาตรา 8,9) 

 
   (มาตรา 10) 

เปนผลของการ
ดําเนินการของ
โรคหรือจาก
เหตุแทรกซอน
จากการรกัษาท่ี
เกิดจากตัว
ผูปวยเอง 

ผลกระทบที่
คาดหมายไดวา
อาจจะเกิดขึน้
ไดจากการ
ประกอบ
วิชาชพีเวช
กรรมที่ได
มาตรฐาน 

ถาแพทยมไิด
ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
วิชาชพี 
ผลกระทบจะ
เกี่ยวโยงเปน
สาเหตุโดยตรง 
จากการ
ประกอบ
วิชาชพี หรือไม
ตองมีการ
พิสูจนแลววา
ประมาท 

ละทิ้งผูปวย 
ลวงรูภาวการณ
ขางตนกอน
แลวผิดพลาด
หลายครั้ง 
ซํ้าซาก ยกเวน
กรณีทีเ่กิดจาก
ขอจํากัดจาก
ความบกพรอง
หรือความไม
พรอมของ
ระบบ 

เจตนาดานลบ
หมายถึงเจตนา
กระทําความผิด
ต้ังแตตน คือ
การประสงคตอ
ผลหรือเล็งเห็น
ผลท่ีจะเกิด  
แตเจตนาดาน
บวกหมายถึง
เจตนาใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืน
อันเปนเจตนา
บริสุทธิ ์

 

มาตรา ๖   บทบัญญัติในอนุมาตราตอไปนี้มิใหถือวาเปนผลกระทบ 

    (๑)  ผลโดยตรงเกิดจากการดําเนินโรคหรือจากพยาธิสภาพของโรค 

   (๒)  ผลซ่ึงคาดหมายไดและหลีกเล่ียงมิไดจากการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ 

   (๓)  ผลเกิดจากเหตุแทรกแซงอ่ืน หรือมใิชเปนผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพ

ดานสุขภาพ รวมถงึเหตุสุดวสัิย 

   (๔)  ผลซ่ึงเกิดจากการที่ผูที่ไดรับผลกระทบปฏิเสธหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูประกอบ

วิชาชพีดานสุขภาพหรือสถานพยาบาลภายใตมาตรฐานวิชาชีพ 

  (๕)  อ่ืน ๆ ตามประกาศของสภาวิชาชีพกาํหนด 

  มาตรา ๗   ผลกระทบที่คาดหมายไดอันเกิดจากการกระทําซ่ึงเปนการประกอบวิชาชีพที่ไดตาม

มาตรฐานวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ มิใหถือวาเปนผลที่เกิดจากการกระทําโดย

ประมาท 

  มาตรา ๘  ผลกระทบที่คาดหมายไดวาสามารถเกิดข้ึนไดจากการมิไดปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชพี ใหภาระการพิสูจนวาเปนผลที่เกิดจากการกระทาํโดยประมาทตกแกโจทก โดยคําถึงถึง

วิสัยและพฤติการณตามพระราชบัญญัตินี้  



  มาตรา๙ การปฏิบัติการใด อันเปนการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ทีก่อใหเกิดผลกระทบใดที่ไม

อาจคาดหมายไดและยังไมเคยไดรับการบัญญัติไวเปนมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับและทราบโดยทัว่

กัน ใหคณะกรรมการเปนผูพจิารณาช้ีขาดวาการปฏิบัติการนัน้ถือวาเปนมาตรฐานวิชาชีพหรือไม  

 
ใหความชวยเหลือกับเจตนาบริสุทธิใ์นการชวยเหลอืผูปวย ถือวาเปนบทนริโทษกรรม
อยางหนึ่ง ดังเชนกฎหมายอ่ืนที่เปนการกระทําการอันเปนการชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดพน
จากอันตราย แตกตางจากเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญาคือการประสงคตอผลหรือ
ยอมเล็งเห็นผลท่ีจะเกิดขึน้ได อันเปนเจตนากระทําความชั่ว แตความต้ังใจที่จะประกอบ
วิชาชพีชวยเหลือผูปวยเปนเจตนาดีมาต้ังแตตน การกระทําเปนเครื่องบงชี้เจตนา เชน
การอธิบายจนเขาใจแลวเซ็นชื่อยินยอม เปนการแสดงถึงเจตนาอันบริสทุธิ์ ไมมี
สิ่งเจือปน เชนการแสวงประโยชน 
  มาตรา ๑๐ ผลกระทบอันเกิดจากการกระทําโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ในการชวยเหลือผูปวยไมเปน

ความผิด 

  มาตรา ๑๑ ผลกระทบอันเกิดจากการกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เปน

ความผิด 

 
 เพื่อใหมีโอกาสนําเสนอขอเท็จจริงในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อติด
ไวในสํานวนความ 
 ต้ังแตชั้นพนกังานสอบสวน 
  มาตรา ๑๒    เมื่อไดมีการแจงความรองทุกขหรือกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ  กอนที่

พนักงานสอบสวนจะดําเนินการตอไป ใหขอความเห็นทางวิชาการไปยังสภาวิชาชีพดานสุขภาพ

เพื่อนาํไปประกอบการพจิารณา 

 
 ชั้นอัยการพจิารณาเพื่อการสั่งฟอง 
  มาตรา ๑๓  เมื่อพนกังานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนแลว กอนการ

ดําเนนิการพิจารณาเพื่อส่ังฟองคดี อันเกีย่วเนื่องมาจากผลแหงการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

โดยผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ  ใหพจิารณาความเหน็ทางวิชาการจากสภาวิชาชีพดานสุขภาพ

กอน 
 
 กระบวนการไกลเกลีย่ทั้งในศาลและนอกศาล เปนทางเลือกอันดับแรกและมี
โอกาสประสบความสําเรจ็ไดดวยขอเท็จจริง เหตุผลและการยอมประนีประนอมยอม
ความตอกันของคูความทกุฝาย และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดแสดงขอเท็จจริงทาง
การแพทยเพือ่ประโยชนแหงความยุติธรรมสูงสุด 



   มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ผูที่ไดรับผลกระทบอันไมพงึประสงค ทายาท ผูปกครอง ผูพทิักษ หรือผู

อนุบาลของผูที่ไดรับผลกระทบแลวแตกรณี ฟองตอศาลโดยตรง  ใหศาลดําเนนิการไกลเกล่ีย

คูกรณีที่เกี่ยวของทุกฝาย  โดยมีผูแทนจากสภาวิชาชีพดานสุขภาพและที่ปรึกษาดานกฎหมายหรือ

ทนายความของผูถูกลาวหาอยูดวยทุกคร้ัง 

  มาตรา ๑๕  ในการไตสวนมูลฟอง  ใหมศีาลรับฟงความเหน็จากพยานผูเชี่ยวชาญที่เปนกลาง

จากสภาวิชาชีพเพื่อประกอบการพิจารณาดวย  
 
 เปดโอกาสใหแพทยมีเวลาเตรยีมตัว เพราะแพทยยังตองมีภาระหนาที่ดูแลผูปวย
เปนจํานวนมาก จนกระทบกระเทือนตอสังคมและประชาชนโดยรวม   มิใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอนเพราะบางอําเภอมีแพทยประจําโรงพยาบาลชมุชนเพียงหนึง่หรอื
สองคน ดูแลทั้งอําเภอ 
   มาตรา ๑๖  ในการไตสวนมูลฟอง   ใหศาลแจงใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วนั    

  มาตรา ๑๗  มิใหถือวาผูตองหาตกเปนจาํเลยจนกวาศาลจะประทับรับฟอง  
 

แพทยถูกคุมขังหรือกกัขัง จะทําใหผูปวยรายอ่ืน ๆ ศรัทธาตอแพทยทานนี้นอยลง 
จะกระทบตอความสาํเรจ็การรกัษาใหผูปวยหายปวย 

  มาตรา ๑๘ ใหผูประกอบวชิาชีพสามารถใชสิทธิความเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพ

ประกันตนเองได 
ยังคงมีความจําเปนตองมีการลงโทษผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพ ทีก่ระทาํ

ความผิดโดยมีการลงโทษจําคุกกรณีประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือโดยเจตนา เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชน และเพือ่ในสังคมแพทยและสังคมประชาชนดีขึ้น 
  มาตรา ๑๙ ในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ  ผูประกอบวิชาชีพไมตองรับผิดตามบทกําหนด

โทษที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๑  มาตรา ๓๐๐ และ มาตรา๓๙๐ โดยให

รับผิดตามบทกําหนดโทษตอไปนี้แทน 

    มาตรา ๒๐ ผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพที่ไดกระทาํการประกอบวชิาชีพดานสุขภาพโดย

ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูไดรับผลกระทบถงึแกความตาย ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสิบปและปรับไมเกินสองหมืน่บาท  

  มาตรา ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่ไดกระทําการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดย

ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูไดรับผลกระทบไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกนิสามปและปรับไมเกินหกพันบาท หรือทัง้จาํทั้งปรับ 



     มาตรา ๒๒ ผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพที่ไดกระทําการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดย

ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูไดรับผลกระทบไดรับอันตรายแกกายหรือจิต  ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่เดือนหรือปรับไมเกินหนึง่พนับาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

 

 
ใหโอกาสแกแพทยทีส่ํานกึผิดไดมีโอกาสกลับมารักษาผูปวย ชวยเหลือประชาชน

และสังคมตอไป 
      มาตรา ๒๓  ความรับผิดตามมาตรา ๒๐ มาตรา๒๑ และมาตรา ๒๒ เปนความผิดที่ยอมความ

ได      

 

  

   มาตรา ๒๔  วิธพีิจารณาความที่พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไว  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธพีจิารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาใชบังคับเทาที่

พอจะใชบงัคับได 
 


