รางพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพจิ ารณาความสําหรับการประกอบวิชาชีพ
ดานสุขภาพ
นายแพทยไพโรจน บุญศิริคาํ
ชัย
ผูชวยเลขาธิการแพทยสภา
ดานกฎหมาย

เมื่อแพทยติดคุก

ใครไดใครเสีย

เมื่อมีคําพิพากษาใหแพทยติดคุก กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอแพทยและประชาชนอยาง
กวางขวาง นาจะมีสาเหตุ 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 เปนปญหาของขอเท็จจริงที่ศาลไมทราบ สําหรับขอเท็จจริงในเหตุการณนั้น
ศาลมีประสบการณในการวิเคราะหชงั่ น้าํ หนักพยานหลักฐาน แตขอเท็จจริงดานวิชาการการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนเรื่องที่ซับซอน ผูพ ิพากษาสวนใหญตอ งการขอมูลและมาตรฐานที่
ชัดเจนแนนอนและวัดได แตความจริง วิชาชีพเวชกรรมมีความซับซอนละเอียดและเฉพาะเจาะจง
ทั้งไมเหมือนกันเลย สําหรับแตละกรณีไมเพียงแตศาลที่ไมเขาใจ แมแพทยตา งสาขาก็ไมอาจเขาใจ
ไดโดยงาย
ประการที่ 2 ปญหาขอกฎหมาย กฎหมายอาญาและวิธพี ิจารณาความอาญา เปดโอกาส
ใหศาลใชดุลพินิจไวกวาง ไมเฉพาะเจาะจง ความประมาทในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59
วรรค 4 ใหศาลใชดุลพินิจ วินิจฉัยจาก วิสยั พฤติการณ เทียบกับบุคคลทั่วไป โดยใชดุลพินิจวา
นาจะใชความระมัดระวังได แตหาไดใชความระมัดระวังเชนวานัน้ ไม นอกจากนี้ ไมมขี อกฎหมายที่
ใชกับการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะเจาะจง ซึง่ มีความเปนยูนิค (ไมเหมือนใคร) ทําใหการ
ประกอบวิชาชีพที่เกิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ แตความผิดพลาดหรือพลาดพลั้งที่เกิดขึน้ และ
คาดหมายไดวา ยอมเกิดขึ้นได กลายเปนอาชญากรรมและแพทยผูผิดพลาดกลายเปนอาชญากร

ทันทีโดยไมตั้งใจ หรือกฎหมายอาญาตองการกําหลาบแพทย มิใหกลาที่จะประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ใชหรือไม เพราะความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมเกิดขึ้นไดเสมอ
(Medical error)
ประการที่ 3 ปญหาการตอสูคดี ในกระบวนการยุตธิ รรม อันเปนขอจํากัดของทนายความ
ที่ไมรูวิชาแพทย และแพทยกไ็ มรูวิธีสูคดี ทําใหการตอสูคดีไมราบรื่นและทันตอเหตุการณ ไม
สามารถถามนํา ถามคาน ถามติง เพื่อติดขอเท็จจริงและขอหักลางตางๆทัง้ ทางดานบวกและให
เหตุผลทางดานลบที่ตองการติดไวในสํานวนไดทนั ทวงทีและครบถวน หรือการนําเสนอทฤษฏีมาก
เกินไป เปนการฟุมเฟอยและไมสามารถนําขอเท็จจริงทั้งหมดทุกดานสูส ํานวนความ เพื่อใหศาล
เขาใจไดงายและชัดเจน

เทคนิคการสูคดี ใหศาลเห็น

วิธีการแกปญ
 หาที่เหมาะสมทีส่ ุดคือ การสรางกฎหมาย (มิใชแกกฎหมายเพื่อ
แพทย) เพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม โดยกฎหมายที่มศี ักยเทาประมวลกฎหมาย
อาญา ไดแกพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้เรียกวา พระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความ
สําหรับการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหใชบังคับวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลวใหถือตามความหมายดังได
อธิบายไวเวนแตขอความในตัวบทขัดกับคําอธิบาย
คําวา “วิชาชีพ” แตกตางจากคําวา “อาชีพ”
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) วิชาชีพดานสุขภาพ หมายความวา อาชีพที่ตองใชความรูความสามารถดานสุขภาพ มี
กฎหมายบัญญัติรับรองเปนการเฉพาะ มีสภาวิชาชีพที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ทําหนาที่ดูแลผูประกอบวิชาชีพที่เปนสมาชิกใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ดาน
สุขภาพ ดูแลดานจริยธรรม ตลอดจนมีองคกรวิชาการทีท่ ําหนาที่สนับสนุนทางวิชาการดานสุขภาพ
ใหแกสมาชิก
วิชาชีพดานสุขภาพ ประกอบดวย
(๒) การประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หมายความวา การประกอบอาชีพทีม่ ีลักษณะตามคํานิยาม
วาดวยวิชาชีพดานสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวยวิชาชีพดานการแพทย การ
พยาบาล ทันตกรรม เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด หรือวิชาชีพดานสุขภาพอืน่ ๆ
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพของแตละวิชาชีพบัญญัติไวใหเปนการประกอบวิชาชีพ
เพื่อขยายความตามรัฐธรรมนูญมาตรา 80(2) คําวามาตรฐานวิชาชีพนั้นใครเปนผู
บอกระบุมาตรฐานวิชาชีพดานสุขภาพ บางอยางอาจจะสามารถกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษรได แตเปนเพียงสวนนอยโดยเฉพาะในสวนทีย่ อมรับและทราบกันอยูท ั่วไปอยาง
แนนอนโดยไมมีขอโตแยงในบรรดาผูประกอบวิชาชีพดวยกัน สวนใหญการวินิจฉัยวา
ประกอบวิชาชีพไดมาตรฐานหรือไมจงึ ตองกระทํายอนหลังโดยผูเ ชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
โดยเฉพาะเจาะจง
(๓) มาตรฐานวิชาชีพ หมายความวา วิธีการประกอบวิชาชีพที่แสดงไวหรือไมไดแสดงไว เพื่อผู
ประกอบวิชาชีพที่มีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพในแตละดานแตละ
สาขาหรือแตละกรณี ทีถ่ ูกสรางขึ้นหรือยังไมไดสรางขึ้นอยางเปนที่ยอมรับและทราบกันอยูทวั่ ไปใน
บรรดาผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หรือไดรับการวินิจฉัยยอนหลังโดยสมาชิกหรือคณะกรรมการ
ตามกฎหมายที่ควบคุม
(๔) จริยธรรมวิชาชีพดานสุขภาพ หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพของผูป ระกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ภายใตการควบคุมการประพฤติของผูรวมวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพดานนัน้ ๆ

(๕)ความคุมครองหมายถึงการไดรับการปกปองรักษามิใหถือวามีความ ผิดและไมตองรับโทษ
รวมถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
(๖) ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หมายความวา บุคคลทีไดรับการศึกษาอบรมความรูดาน
สุขภาพ จนสําเร็จตามหลักสูตร เปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมาย
(๗) สภาวิชาชีพ หมายความวา สภาวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ซึง่ ไดจัดตั้งตาม
กฎหมาย
การประมาทอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ซึ่งเปนเรื่อง
เฉพาะเจาะจงและมีผลกระทบกับกระบวนการสาธารณสุขของประเทศโดยรวม การ
วินิจฉัยความผิดนั้นจึงตองคํานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นกับระบบการดูแลดานสุขภาพ
ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพตอประชาชน จึงตองมีความละเอียดออนและตอง
คํานึงถึงวิสัยพฤติการณโดยเฉพาะสถานการณ สิ่งแวดลอม ศักยภาพ ของสถานบริการ
แตละแหงแตละพื้นที่ แตละระดับ สวนผูประกอบวิชาชีพยอมมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณและอายุงานที่แตกตางกัน ยอมมีมาตรฐานทีแ่ ตกตางกัน
(๘) กระทําโดยประมาทหมายความวากระทํามิใชโดยเจตนาแตกระทําโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึง่ ผูกระทําสามารถใชความระมัดระวังเชนวานัน้ ไดตามวิสยั และพฤติการณ แต
ผูกระทําหาไดใชใหเพียงพอไม
วิสยั ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ยอมตองมีความรูความชํานาญมากกวาคนธรรมดา
จึงตองใชความระมัดระวังมากกวา โดยเปรียบเทียบระหวางผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะสาขาของตน กับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่มีความชํานาญ
เนื่องจากประสบการณและอายุการทํางานใกลเคียงกัน ซึง่ มาตรฐานดานความรูและดาน
ประสบการณอาจแตกตางกันได ตามที่แตละสภาวิชาชีพดานสุขภาพกําหนดไวเปนบรรทัดฐาน
พฤติการณ ไดแกสภาวการณและสภาพแวดลอมในขณะนัน้ เปดโอกาสใหผปู ระกอบวิชาชีพ
ดานสุขภาพใชความระมัดระวังไดเพียงใด ทั้งนี้โดยอาศัยระดับมาตรฐานดานสภาวการณที่
แตกตางกัน และมาตรฐานดานสภาพแวดลอมที่แตกตางกันตามที่แตละสภาวิชาชีพดานสุขภาพ
กําหนดไว
ประมาทเลินเลออยางรายแรง(Gross Negligence) แตกตางจากประมาทธรรมดา
(๑๑) กระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายความวา กระทําโดยประมาทที่มีระดับของ
ความประมาทมากกวาประมาทในอนุมาตรากอน ทัง้ นีโ้ ดยคํานึงถึงความรายแรงแหงความ

ประมาทในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ตามที่แตละสภา
วิชาชีพดานสุขภาพกําหนดไวเปนบรรทัดฐาน ไดแกกรณีดังนี้
(ก) ละทิ้งผูปว ยที่อยูในการดูแลของตนและรูอยูว าอยูในระยะวิกฤติทั้งที่อยูในวิสัยและ
พฤติการณที่จะดูแลได
(ข) กระทําหรือไมกระทําการใด ในภาวการณใด โดยไมมีทางเลือกอืน่ อันเปนที่
ประจักษชัดแลววาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง และผูประกอบวิชาชีพไดลวงรูภาวการณ
ขางตนกอนแลว
(ค) กระทําหรือไมกระทําการใดในแตละชวงเวลา ในแตละขั้นตอน ในภาวการณหนึง่
ผิดพลาดหลายครั้ง ซ้าํ ซาก และสภาวิชาชีพเห็นวาผิดหลักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพอยางรายแรง
(ง) กรณีตามขอ ก ถึงขอ ค นัน้ ถาความเสียหายเกิดจากขอจํากัดจากความบกพรองหรือ
ความไมพรอมของระบบใหบริการสาธารณสุขของหนวยงานซึง่ สงผลใหผูประกอบวิชาชีพตอง
ตัดสินใจภายใตวิสัยและพฤติการณนั้น มิใหถือวาเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง
(๑๒) ความรับผิดอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพหมายความถึงความรับผิดอันเกิด
จากการกระทําความผิดโดยเจตนา หรือการการกระทําความผิดโดยประมาทเลินเลออยางรางแรง
ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
(๑๓) หนวยงานตนสังกัดหมายความวาสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มลู
คดีเกิดหรือหนวยงานบัญญัติไวตามความหมายในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑๔) คณะกรรมการหมายถึง คณะกรรมการแหงสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการจัดตั้งขึ้นเปน
การเฉพาะซึง่ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญอยางยิ่งที่ไดรับการแตงตั้งเฉพาะคราวจากราชวิทยาลัยและ
กรรมการของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของในสัดสวนที่เหมาะสม
ความหมายของคําวาผลกระทบ ผูไดรบั ผลกระทบ
(๙) ผลกระทบ หมายความวา ผลอันไมพงึ ประสงคอนั เนื่องจากการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ผูไดรับผลกระทบ หมายความวา ผูท ี่ไดรับผลกระทบอันไมพึงประสงคอันเนื่องจากการ
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หรือสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัตินี้
ไมใชผลกระทบ ผลกระทบที่ไม
ประมาท

ผลกระทบที่
ประมาท

ผละกระทบที่
ประมาท

เจตนากระทํา
ความผิด

(มาตรา 6)
เปนผลของการ
ดําเนินการของ
โรคหรือจาก
เหตุแทรกซอน
จากการรักษาที่
เกิดจากตัว
ผูปวยเอง

(มาตรา 7)
ผลกระทบที่
คาดหมายไดวา
อาจจะเกิดขึน้
ไดจากการ
ประกอบ
วิชาชีพเวช
กรรมที่ได
มาตรฐาน

(มาตรา 8,9)
ถาแพทยมไิ ด
ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ
ผลกระทบจะ
เกี่ยวโยงเปน
สาเหตุโดยตรง
จากการ
ประกอบ
วิชาชีพ หรือไม
ตองมีการ
พิสูจนแลววา
ประมาท

(มาตรา 10)
ละทิ้งผูปวย
เจตนาดานลบ
ลวงรูภาวการณ หมายถึงเจตนา
ขางตนกอน
กระทําความผิด
แลวผิดพลาด ตั้งแตตน คือ
หลายครั้ง
การประสงคตอ
ซ้ําซาก ยกเวน ผลหรือเล็งเห็น
กรณีทเี่ กิดจาก ผลที่จะเกิด
ขอจํากัดจาก
แตเจตนาดาน
ความบกพรอง บวกหมายถึง
หรือความไม
เจตนาใหความ
พรอมของ
ชวยเหลือผูอื่น
ระบบ
อันเปนเจตนา
บริสุทธิ์

มาตรา ๖ บทบัญญัติในอนุมาตราตอไปนี้มิใหถือวาเปนผลกระทบ
(๑) ผลโดยตรงเกิดจากการดําเนินโรคหรือจากพยาธิสภาพของโรค
(๒) ผลซึ่งคาดหมายไดและหลีกเลีย่ งมิไดจากการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
(๓) ผลเกิดจากเหตุแทรกแซงอื่น หรือมิใชเปนผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพ
ดานสุขภาพ รวมถึงเหตุสุดวิสัย
(๔) ผลซึ่งเกิดจากการที่ผทู ี่ไดรับผลกระทบปฏิเสธหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูประกอบ
วิชาชีพดานสุขภาพหรือสถานพยาบาลภายใตมาตรฐานวิชาชีพ
(๕) อื่น ๆ ตามประกาศของสภาวิชาชีพกําหนด
มาตรา ๗ ผลกระทบที่คาดหมายไดอันเกิดจากการกระทําซึง่ เปนการประกอบวิชาชีพที่ไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ มิใหถือวาเปนผลที่เกิดจากการกระทําโดย
ประมาท
มาตรา ๘ ผลกระทบที่คาดหมายไดวาสามารถเกิดขึ้นไดจากการมิไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ใหภาระการพิสูจนวา เปนผลที่เกิดจากการกระทําโดยประมาทตกแกโจทก โดยคําถึงถึง
วิสัยและพฤติการณตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา๙ การปฏิบัติการใด อันเปนการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ทีก่ อใหเกิดผลกระทบใดที่ไม
อาจคาดหมายไดและยังไมเคยไดรับการบัญญัติไวเปนมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับและทราบโดยทัว่
กัน ใหคณะกรรมการเปนผูพ จิ ารณาชี้ขาดวาการปฏิบัติการนัน้ ถือวาเปนมาตรฐานวิชาชีพหรือไม
ใหความชวยเหลือกับเจตนาบริสุทธิใ์ นการชวยเหลือผูปวย ถือวาเปนบทนิรโทษกรรม
อยางหนึ่ง ดังเชนกฎหมายอื่นที่เปนการกระทําการอันเปนการชวยเหลือผูอื่นใหรอดพน
จากอันตราย แตกตางจากเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญาคือการประสงคตอผลหรือ
ยอมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึน้ ได อันเปนเจตนากระทําความชั่ว แตความตั้งใจที่จะประกอบ
วิชาชีพชวยเหลือผูปวยเปนเจตนาดีมาตั้งแตตน การกระทําเปนเครื่องบงชี้เจตนา เชน
การอธิบายจนเขาใจแลวเซ็นชื่อยินยอม เปนการแสดงถึงเจตนาอันบริสทุ ธิ์ ไมมี
สิ่งเจือปน เชนการแสวงประโยชน
มาตรา ๑๐ ผลกระทบอันเกิดจากการกระทําโดยมีเจตนาบริสทุ ธิ์ในการชวยเหลือผูป วยไมเปน
ความผิด
มาตรา ๑๑ ผลกระทบอันเกิดจากการกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เปน
ความผิด
เพื่อใหมีโอกาสนําเสนอขอเท็จจริงในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อติด
ไวในสํานวนความ
ตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน
มาตรา ๑๒ เมื่อไดมีการแจงความรองทุกขหรือกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ กอนที่
พนักงานสอบสวนจะดําเนินการตอไป ใหขอความเห็นทางวิชาการไปยังสภาวิชาชีพดานสุขภาพ
เพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
ชั้นอัยการพิจารณาเพื่อการสั่งฟอง
มาตรา ๑๓ เมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนแลว กอนการ
ดําเนินการพิจารณาเพื่อสัง่ ฟองคดี อันเกีย่ วเนื่องมาจากผลแหงการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
โดยผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ใหพจิ ารณาความเห็นทางวิชาการจากสภาวิชาชีพดานสุขภาพ
กอน
กระบวนการไกลเกลีย่ ทั้งในศาลและนอกศาล เปนทางเลือกอันดับแรกและมี
โอกาสประสบความสําเร็จไดดวยขอเท็จจริง เหตุผลและการยอมประนีประนอมยอม
ความตอกันของคูความทุกฝาย และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดแสดงขอเท็จจริงทาง
การแพทยเพือ่ ประโยชนแหงความยุติธรรมสูงสุด

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ผูที่ไดรับผลกระทบอันไมพงึ ประสงค ทายาท ผูปกครอง ผูพทิ ักษ หรือผู
อนุบาลของผูท ี่ไดรับผลกระทบแลวแตกรณี ฟองตอศาลโดยตรง ใหศาลดําเนินการไกลเกลี่ย
คูกรณีที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีผูแทนจากสภาวิชาชีพดานสุขภาพและที่ปรึกษาดานกฎหมายหรือ
ทนายความของผูถูกลาวหาอยูดวยทุกครั้ง
มาตรา ๑๕ ในการไตสวนมูลฟอง ใหมศี าลรับฟงความเห็นจากพยานผูเชี่ยวชาญที่เปนกลาง
จากสภาวิชาชีพเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
เปดโอกาสใหแพทยมีเวลาเตรียมตัว เพราะแพทยยังตองมีภาระหนาที่ดูแลผูปวย
เปนจํานวนมาก จนกระทบกระเทือนตอสังคมและประชาชนโดยรวม มิใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอนเพราะบางอําเภอมีแพทยประจําโรงพยาบาลชุมชนเพียงหนึง่ หรือ
สองคน ดูแลทั้งอําเภอ
มาตรา ๑๖ ในการไตสวนมูลฟอง ใหศาลแจงใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
มาตรา ๑๗ มิใหถือวาผูตอ งหาตกเปนจําเลยจนกวาศาลจะประทับรับฟอง
แพทยถูกคุมขังหรือกักขัง จะทําใหผูปวยรายอื่น ๆ ศรัทธาตอแพทยทา นนี้นอ ยลง
จะกระทบตอความสําเร็จการรักษาใหผูปวยหายปวย
มาตรา ๑๘ ใหผูประกอบวิชาชีพสามารถใชสิทธิความเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพ
ประกันตนเองได
ยังคงมีความจําเปนตองมีการลงโทษผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ทีก่ ระทํา
ความผิดโดยมีการลงโทษจําคุกกรณีประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือโดยเจตนา เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชน และเพือ่ ในสังคมแพทยและสังคมประชาชนดีขึ้น
มาตรา ๑๙ ในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูประกอบวิชาชีพไมตองรับผิดตามบทกําหนด
โทษที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๑ มาตรา ๓๐๐ และ มาตรา๓๙๐ โดยให
รับผิดตามบทกําหนดโทษตอไปนี้แทน
มาตรา ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่ไดกระทําการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูไดรับผลกระทบถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบปและปรับไมเกินสองหมืน่ บาท
มาตรา ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่ไดกระทําการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูไดรับผลกระทบไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ

มาตรา ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่ไดกระทําการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหผูไดรับผลกระทบไดรับอันตรายแกกายหรือจิต ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือนหรือปรับไมเกินหนึง่ พันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

ใหโอกาสแกแพทยทสี่ ํานึกผิดไดมีโอกาสกลับมารักษาผูปวย ชวยเหลือประชาชน
และสังคมตอไป
มาตรา ๒๓ ความรับผิดตามมาตรา ๒๐ มาตรา๒๑ และมาตรา ๒๒ เปนความผิดที่ยอมความ
ได

มาตรา ๒๔ วิธพี ิจารณาความที่พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใชบังคับเทาที่
พอจะใชบงั คับได

