
ปัญหาฟ้องร้องทางการแพทย์และแนวทางแก้ไข 
       แสวง  บุญเฉลิมวภิาส* 

 
  การร้องเรียนและฟ้องร้องเร่ืองทางการแพทย ์  ดูเหมือนวา่ก าลงัจะเพิ่มมากข้ึนใน
สังคมไทย      ซ่ึงเป็นข่าวอยูเ่สมอ  และข่าวอนัเป็นท่ีน่าตกใจในระยะหลงัก็คือ    นอกจากฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายในวงเงินจ านวนมากแลว้  บางกรณีถึงขั้นฟ้องกนัเป็นคดีอาญา  นอกจากน้ียงัพบวา่  สถิติการ
ร้องเรียนโดยผา่นแพทยสภาเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพของแพทยก์็เพิ่มมากข้ึนดว้ย 
  ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีน่าคิดและควรจะรีบหาแนวทางแกไ้ข  หากขาดการแกไ้ข
หรือแกไ้ขไม่ถูกตอ้ง   ภาพพจน์ของวงการแพทยค์งจะตอ้งเสียไปโดยปริยาย  ในขณะเดียวกนั  ถา้เร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนเป็นความผดิพลาดยอ่มหมายถึงความสูญเสียและความเสียหายแก่ทุกฝ่าย  อน่ึงการหาแนว
ทางแกไ้ขในเร่ืองน้ี  คงจะตอ้งคน้หาถึงสาเหตุของการฟ้องร้องก่อนและแนวทางแกไ้ขคงจะสรุปไดจ้าก
สาเหตุนั้น ๆ 

สาเหตุของการฟ้องร้อง 
  จากข่าวคราวท่ีเกิดข้ึนจะพบวา่  การร้องเรียนหรือการฟ้องร้องแพทยส่์วนใหญ่เกิดข้ึน
จากสาเหตุท่ีคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงถา้จะวเิคราะห์โดยภาพรวมจากงานวจิยัและประสบการณ์  ผูเ้ขียนมี
ความเห็นวา่  การท่ีผูป่้วยหรือญาติตดัสินใจฟ้องร้องมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
  1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย   ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยหรือญาติกบั
แพทยถื์อวา่มีความส าคญัมาก  งานวจิยัต่าง ๆ ยนืยนัตรงกนัวา่  สาเหตุการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกิดข้ึน
จากความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดี  ยิง่ในทุกวนัน้ีวชิาชีพแพทยซ่ึ์งมีพื้นฐานมาจากการใหช่้วยเหลือกนัในเชิง
มนุษยธรรม  สถานพยาบาลหลายแห่งได ้ถูกแปรเปล่ียนไปเป็นการท าก าไรในเชิงธุรกิจ  ซ่ึงแพทยส่์วน
หน่ึงมีความคิดเช่นน้ี  และท่ีเลวร้ายไปกวา่นั้นก็คือ  นกัธุรกิจส่วนหน่ึงมองความเจบ็ป่วยของเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนัวา่เป็นกิจการท่ีจะท าก าไรได ้ จึงมีการลงทุนแสวงหาก าไรจากส่ิงท่ีเรียกวา่  ธุรกิจ
โรงพยาบาล  โดยอาศยัแพทยเ์ป็นผูมี้บทบาทท่ีจะช่วยให้ธุรกิจน้ีบรรลุผล  เม่ือเป็นเช่นน้ีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วยหรือญาติ  จึงถูกเปล่ียนไปโดยปริยาย  ประชาชนท่ีเคยมาพบแพทยด์ว้ย
ความรู้สึกท่ีนบัถือไวว้างใจท่ีเรียกวา่  “Fiduciary relationship”  ไดก้ลบักลายเป็นความรู้สึกท่ีวา่มา
โรงพยาบาลเพื่อมาใชบ้ริการ  มิใช่มารับบริการ  พูดใหต้รงกวา่นั้นก็คือ  เขาคิดวา่เขามาซ้ือบริการ   
ความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในเชิงสัญญามิใช่ความนบัถือส่วนบุคคล  เม่ือเขาไม่ไดรั้บบริการไดต้ามท่ี
คาดหมาย  หรือตามท่ีโรงพยาบาล                                   
 

                                                        
* อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    ผูอ้  านวยการศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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เม่ือบริการทางการแพทยส่์วนหน่ึงไดถู้กท าใหเ้ป็นธุรกิจ  บุคลากรทางการแพทย ์
จึงเหมือนถูกวา่จา้งใหท้  างาน   เกิดการซ้ือตวัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากคณะแพทยต่์าง ๆ  หรือโรงพยาบาล
ในภาครัฐ  มาไวใ้นโรงพยาบาลของตนหรือ  จา้งเป็นช่วงเวลา  ซ่ึงจ านวนเงินนั้นดูเหมือนมากเม่ือเทียบ
กบัภาครัฐ  แต่ถา้เทียบกบัจ านวนเงินท่ีโรงพยาบาลนั้น ๆ เก็บจากผูป่้วยตวัเลขยงัห่างกนัมาก    ในอีก
ดา้นหน่ึง  เม่ือวชิาชีพแพทยถู์กท าใหเ้ป็นธุรกิจ  ก็จะเกิดการแข่งขนั  การใส่ความกนัระหวา่ง
สถานพยาบาลเพื่อดึงดูดผูป่้วยจึงเกิดข้ึน   บางกรณีไดล้ามไปจนถึงการใส่ความหรือทบัถมระหวา่ง
แพทยแ์ละแพทยด์ว้ยกนัเอง 
  ส าหรับโรงพยาบาลในภาครัฐ  เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่  ในแต่ละวนัมีผูป่้วยใน
โรงพยาบาลของรัฐจ านวนมาก  ท าใหก้ารตรวจร่างกาย  การวนิิจฉยัโรคและการสั่งยาตอ้งเป็นไปอยา่ง
เร่งรีบ  โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาดยอ่มเกิดข้ึนได ้อีกทั้งบุคลากรท่ีมีฝีมือ  ไม่วา่จะเป็นแพทยห์รือ
พยาบาล  ไดถู้กซ้ือตวัไปอยูใ่นโรงพยาบาลเอกชน  ส่วนหน่ึงไปดูแลผูป่้วยซ่ึงเป็นคนต่างชาติ ตาม
นโยบาย  Medical hub  คือ  ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยสุ์ขภาพในเอเซีย   ปัญหาเช่นน้ีตอ้งถือเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผูรั้บผิดชอบในภาครัฐท่ีจะตอ้งหาทางแกไ้ข  การเพิ่มบุคลากรทางการแพทยใ์หเ้หมาะสม
กบัจ านวนผูป่้วยจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งรีบด าเนินการ   อีกทั้งตอ้งปรับปรุงค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการไหลออก  ในขณะเดียวกนัการสร้างระบบและสร้างความเขา้ใจกบัชาวบา้น
เก่ียวกบัเร่ืองการรักษาพยาบาลก็เป็นเร่ืองส าคญั  การส่งเสริมใหมี้การสร้างเสริมสุขภาพ  จึงถือวา่ส าคญั
กวา่การซ่อมสุขภาพ   เพราะจะท าใหจ้  านวนคนไขใ้นโรงพยาบาลลดลง  ซ่ึงพระราชบญัญติัสุขภาพ
แห่งชาติ  ท่ีเนน้การสร้างสุขภาพน าการซ่อมสุขภาพ  จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและร่วมกนั
แกปั้ญหาน้ีได ้
  2. ความรู้และการรับรู้สิทธิของประชาชน  ในโลกสมยัใหม่ท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร  
ประชาชนมิใช่เป็นเพียงชาวบา้นแบบเดิมท่ีไม่ค่อยรู้และไม่ค่อยทราบในเร่ืองอะไร  แต่ทุกวนัน้ีส่ือ และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ไดมี้ส่วนใหค้วามรู้กบัประชาชน  ประชาชนจึงไดรั้บความรู้และรับรู้สิทธิของตนมาก
ข้ึน  การใหค้  าอธิบายแก่ผูป่้วยหรือญาติจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการรักษาหรือแมเ้ม่ือ
เกิดความเสียหายข้ึน  ก็ตอ้งอธิบายไดด้ว้ยขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์  การใชค้  ารวม ๆ วา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพราะ
แพย้าดูเหมือนจะไม่เหมาะสมในสังคมทุกวนัน้ี  การบนัทึกขั้นตอนการรักษาในเวชระเบียนจึงถือเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและถือเป็นสิทธิของผูป่้วยท่ีจะขอดูได้ 
  3. ความเข้าใจในบทบาทขององค์กรวชิาชีพ  โดยท่ีวชิาชีพกฎหมายก็ดี   วชิาชีพแพทย์
ก็ดี  เป็นศาสตร์ท่ีเป็นความรู้เฉพาะ  ในหลาย ๆ กรณี  ประชาชนทัว่ไปมิอาจจะรู้ไดด้ว้ยสามญัส านึก
ธรรมดาวา่  ส่ิงท่ีแพทยท์  าอยูถู่กตอ้งตามหลกัวชิาหรือถูกตอ้งตามจริยธรรมหรือไม่  ผูท่ี้จะรู้และควบคุม
ใหก้ารประกอบวชิาชีพเป็นไปโดยถูกตอ้งก็คือ  บุคคลในวชิาชีพเดียวกนั  ดงันั้นองค์กรวชิาชีพ  คือ  
แพทยสภา  จึงมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลความประพฤติของเพือ่นร่วมวชิาชีพ  เป็นองค์กรทีม่ี
ขึน้เพือ่ดูแลกันเอง  ความคิดและแนวปฏิบัติเช่นนีถ้ือเป็นหลกัสากลทีถ่ือปฏิบัติกนัโดยทัว่ไปในนานา
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ประเทศ  แต่ความคิดนีใ้นประเทศไทยยงัเข้าใจไม่ตรงกนันัก  แพทย์ส่วนหน่ึงยงัเข้าใจว่า  องค์การ
แพทยสภาจะต้องท าหน้าทีค่อยปกป้องแพทย์มากกว่าจะท าหน้าทีส่อดส่องควบคุมความประพฤติ   
ยิง่เป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาดว้ยแลว้   มีการน าเสนอนโยบายท่ีจะช่วยแพทย์
เหมือนการเลือกตั้งพรรคการเมือง 
  หากจะวเิคราะห์ต่อไปวา่  ท าไมแพทยส่์วนหน่ึงจึงมองบทบาทของแพทยสภาต่างไป
จากบทบาทท่ีควรจะเป็น  ค าตอบก็คงเป็นเพราะวา่  สังคมไทยมีรากฐานมาจากสังคมในระบบอุปถมัภ ์  
ความรู้สึกวา่พรรคพวกเดียวกนัตอ้งช่วยกนัจึงมีอยูใ่นใจ  เม่ือความรู้สึกเช่นน้ีมีอยูป่ระกอบกบัความ 
ไม่เขา้ใจในบทบาทขององคก์รวชิาชีพ   จึงมองวา่แพทยสภาควรจะช่วยเหลือและปกป้องสมาชิก
มากกวา่จะคอยสอดส่องจบัผิด  โดยมองแพทยสภาวา่มีบทบาทแบบสมาคมหรือชมรมทางวชิาชีพ  ซ่ึง
แทจ้ริงแลว้  องคก์รแพทยสภาเป็นสภาวชิาชีพ  ถา้ท าหนา้ท่ีแบบแพทยสมาคมก็จะผดิหลกัสากลทัว่ไป
และถ้าเป็นเช่นน้ันประชาชนก็จะขาดความเช่ือถือในสภาวชิาชีพ  เมื่อมีปัญหาแทนทีจ่ะไปร้องเรียนที่
แพทยสภา  กลบัจะใช้วธีิร้องเรียนผ่านส่ือหรือฟ้องศาลแทนหรือร้องเรียนแพทยสภาด้วยฟ้องศาลด้วย
คู่ขนานกนัไป 
  ท่ีกล่าวมาทั้ง  3  ประการ  อาจจะพอเป็นขอ้สรุปวา่เป็นสาเหตุส่วนหน่ึงของการ
ฟ้องร้อง  ประเด็นท่ีน่าพิจารณาต่อไปก็คือ  จ  านวนเงินของการฟ้องร้องในทางแพง่จึงมากมายเป็น 
ร้อย ๆ ลา้น  และบางคดีก็มีการฟ้องคดีอาญาตามมาดว้ย  เร่ืองเหล่าน้ีเป็นประเด็นทางดา้นกฎหมาย   
ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไปโดยสังเขปดงัน้ี 
 

การฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งและการฟ้องคดีอาญา 
  1. การฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง    กฎหมายแพง่เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  จึงจดัเป็นกฎหมายเอกชน  (private law)  เพราะก าหนดสิทธิหนา้ท่ีท่ี
บุคคลพึงมีต่อกนั  ในกรณีของแพทยก์บัผูป่้วยนั้น  แต่เดิมแทบไม่พดูถึงประเด็นทางดา้นกฎหมายน้ีเลย  
เพราะแพทยก์็คือผูใ้หค้วามเมตตากรุณารักษาผูเ้จบ็ป่วยให้พน้ทุกข ์ อยูใ่นฐานะผูใ้ห ้ แพทยจึ์งไดรั้บ
ความนบัถือจากผูค้นในชุมชน  แต่ปัจจุบนัน้ีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วยไดเ้ปล่ียนแปลง
ไป   กลายเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงกฎหมายเขา้มาแทนท่ี  ส าหรับความสัมพนัธ์ในเชิงกฎหมายแพง่นั้น
สามารถวเิคราะห์วา่เป็นความสัมพนัธ์ใน 2 ส่วนคือ 
  (1) ความสัมพนัธ์ในทางสัญญา  (contractual relationship) 
  (2) ความรับผดิจากการละเมิด  (liability for malpractice) 
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       (1)  ความสัมพนัธ์ในทางสัญญา   เกิดจากการรับผูป่้วยเขา้รักษา  โดยผูป่้วยก็ไดแ้สดง
เจตนาเขา้รักษากบัแพทยห์รือสถานพยาบาลนั้น ๆ ในกรณีเช่นน้ีถือวา่สัญญาเกิดแลว้   โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ประเด็นท่ีน่าพิจารณาในอีกจุดหน่ึงก็คือวา่หากมีการแสดงเจตนา 
เขา้รักษา  แพทยห์รือสถานพยาบาลจะปฏิเสธการรักษาไดห้รือไม่  หากพิจารณาเฉพาะในแง่มุมของ
กฎหมายโดยไม่กล่าวถึงจริยธรรมแห่งวชิาชีพ   ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติทีม่ิใช่ความจ าเป็นรีบด่วน   
แพทย์มีสิทธิทีจ่ะรับรักษาหรือไม่กไ็ด้  ถือว่ายงัไม่มีสัญญาเกดิขึน้  แต่แพทย์ทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของรัฐโดยหลกัไม่สามารถปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยได้  เพราะถือว่าเป็นบริการสาธารณะซ่ึงจะต้อง
ให้บริการกบัประชาชนทุกคนโดยไม่เลอืกว่าเป็นใคร  แม้จะไม่สามารถรับตัวไว้รักษาได้เน่ืองจาก 
เตียงเต็ม   ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญ   ขาดเคร่ืองมือหรือเหตุผลอืน่ใดกต็ามกจ็ะต้องรับผดิชอบในการ
ปฐมพยาบาล  และด าเนินการส่งต่อผู้ป่วยไปยงัสถานพยาบาลแห่งอื่น 
  ความรับผดิจากการละเมิด   ค าวา่  “ละเมิด”  เป็นศพัทใ์นทางกฎหมายแพง่  ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 ไดบ้ญัญติัวา่ 
  “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลนิเล่อท าต่อบุคคลอืน่โดยผดิกฎหมาย  ให้เขาเสียหายถึงแก่
ชีวติกด็ี  แก่ร่างกายกด็ี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด  ท่านว่าผู้น้ันท าละเมิดจ าต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่การน้ัน” 
  จากบทบญัญติัดงักล่าว  การละเมิดนั้นเกิดข้ึนไดโ้ดย 
  -ผูก้ระท ากระท าโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
  -การกระท านั้นผดิกฎหมาย  หมายถึงท าโดยไม่มีสิทธิหรือไม่มีอ านาจท่ีจะกระท าได ้
  -การกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวติ  ร่างกาย  เสรีภาพ  ทรัพยสิ์นหรือ
สิทธิ  อยา่งหน่ึงอยา่งใด 
  ส าหรับการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนนั้น  กฎหมายไม่สามารถระบุ
ตวัเลขไวต้ายตวัส าหรับการละเมิดในแต่ละเร่ือง  แต่ข้ึนอยูก่บัการพิสูจน์ความเสียหายแลว้แต่กรณี  เช่น  
กรณีท่ีเกิดอนัตรายแก่กาย  การเรียกค่าเสียหายโดยทัว่ไป  ก็คือ  ค่ารักษาพยาบาล  และค่าขาดรายไดจ้าก
การท่ีไม่สามารถไปท างานไดต้ามปกติ  รวมทั้งค่าเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน าสืบได ้ ส าหรับกรณีท่ีตอ้ง
เสียชีวติ  ญาติของบุคคลนั้นสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนไดโ้ดยค านวณจากค่าปลงศพซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บั
สถานภาพทางสังคมของบุคคลนั้นและค่าเสียหายซ่ึงเกิดจากการขาดอุปการะจากบุคคลท่ีเสียชีวตินั้น
รวมทั้งรายไดซ่ึ้งบุคคลนั้นจะพึงหาไดถ้า้ไม่เสียชีวติเสียก่อน  ค่าสินไหมทดแทนท่ีกล่าวน้ีจะไดรั้บ 
มากนอ้ยเพียงใด  ศาลจะเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
 
  2. การฟ้องคดีอาญา  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยความผดิและโทษ  ซ่ึงอาจ
เป็นฐานความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือพระราชบญัญติัอ่ืน ๆ โดยกฎหมายจะบญัญติัไวว้า่
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การกระท าหรือการละเวน้การกระท าอยา่งใดเป็นความผิด  ส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญานั้นได้
ก าหนดไว ้5 สถานคือ  ประหารชีวิต  จ  าคุก  กกัขงั  ปรับ  ริบทรัพยสิ์น 
  ส าหรับบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาไดแ้บ่งเป็นภาคทัว่ไปอนัเป็นการก าหนด
หลกัเกณฑท์ัว่ไปเก่ียวกบัความรับผดิทางอาญา  ภาคความผดิคือส่วนท่ีบญัญติัฐานความผดิต่าง ๆ  และ
ส่วนสุดทา้ยคือภาคลหุโทษ  ซ่ึงไดแ้ก่ความผดิเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
  ในประมวลกฎหมายอาญาภาคทัว่ไป  ไดว้างหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการวนิิจฉยัความ 
รับผดิทางอาญาไว ้ โดยวางเป็นหลกักฎหมายในมาตรา 59 วรรคแรกว่า 
  “บุคคลจะต้องรับผดิในทางอาญากต่็อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา  เว้นแต่จะได้กระท า 
โดยประมาทในกรณทีี่กฎหมายบัญญตัิให้ต้องรับผดิเมื่อได้กระท าโดยประมาท” 
  หลกักฎหมายท่ีวา่น้ีเป็นหลกัส าคญัในการวนิิจฉยัความรับผดิของบุคคล  กล่าวคือ  
นอกจากเจตนาแลว้  การกระท าโดยประมาทก็อาจก่อใหเ้กิดความผดิอาญาข้ึนได ้ ถา้การกระท าโดย
ประมาทในกรณีนั้นมีกฎหมายบญัญติัเป็นความผดิ  เช่น  การท าใหค้นตายโดยประมาท  กระท าโดย
ประมาทเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายแก่กายของผูอ่ื้น  ประมาทเป็นเหตุใหเ้กิดผลต่อเสรีภาพของบุคคล
เหล่าน้ีเป็นตน้ 
  คดีความท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียนหรือฟ้องร้องแพทย ์ ส่วนใหญ่มกัจะเกิดข้ึนจาก 
การกล่าวหาวา่แพทยก์ระท าโดยประมาท  เป็นผลใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกายหรือเสรีภาพของ
บุคคลแลว้แต่กรณี  และขอ้ท่ีจะตอ้งวินิจฉยัในแต่ละคดีก็คือการกระท าของแพทยใ์นกรณีนั้น ๆ 
 เป็นการประกอบวชิาชีพโดยประมาทหรือไม่ 
  ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4  ได้วางเป็นหลกัทัว่ไปไว้ว่า 
  “กระท าโดยประมาทได้แก่    กระท าความผดิมิใช่โดยเจตนา   แต่กระท าโดยปราศจาก
ความระมัดระวงั  ซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นน้ันจักต้องมีตามวสัิยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ 
ความระมัดระวงัเช่นว่าน้ันได้  แต่หาได้ใช้ให้เพยีงพอไม่” 
  จากบทบญัญติัดงักล่าว  การจะวนิิจฉยัวา่การกระท าในแต่ละกรณีจะเป็นการกระท า 
โดยประมาทหรือไม่  จะเปรียบเทียบกบับุคคลซ่ึงอยูใ่นภาวะเช่นนั้น  และดูตามวสิัยและพฤติการณ์นั้น
ดว้ย  ซ่ึงในประเด็นน้ีจะข้ึนอยูก่บัมาตรฐานของวชิาชีพในแต่ละกรณี  แต่ละสาขาซ่ึงผูเ้สียหายอาจจะ 
น าสืบผูเ้ช่ียวชาญมาเบิกความต่อศาลแลว้แต่กรณี 
 

แนวทางแก้ไขและป้องกนัการฟ้องร้อง 
  ดงักล่าวมาแลว้วา่  ความผดิพลาดจากการประกอบวชิาชีพซ่ึงเกิดจากประมาทเลินเล่อ  
อาจน ามาซ่ึงการฟ้องร้องไดท้ั้งคดีแพง่และคดีอาญา  และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลว้ในสังคมไทย  และถา้
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ยงัคงปล่อยใหเ้ป็นไปเหมือนสภาพท่ีเป็นอยู ่ ยอ่มไม่เกิดผลดีแก่ฝ่ายใดเลย  เพราะทางหน่ึงคือความ
สูญเสียของประชาชน   อีกทางหน่ึงก็คือความเดือดร้อนของแพทยแ์ละไม่ใช่เฉพาะแพทยท่ี์ถูกฟ้อง
เท่านั้น  แต่คือภาพพจน์ท่ีเสียไปของวชิาชีพแพทยโ์ดยส่วนรวม    รวมทั้งก าลงัใจของผูต้ ั้งใจประกอบ
วชิาชีพดว้ย    การหาแนวทางทางแกไ้ขและป้องกนัจึงเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงคงจะตอ้งพิจารณาจาก
สาเหตุของการฟ้องร้องดงักล่าวมาแลว้  และมาหาค าตอบแกไ้ขเป็นกรณีไปดงัน้ี 
  1. ความเข้าใจในลกัษณะงานทางการแพทย์และสาธารณสุข  การท าความเขา้ใจใน
ความหมายของวชิาชีพแพทยใ์หถู้กตอ้ง  จะท าใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งไม่มีปัญหา  และ
จะท าใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยูบ่นพื้นฐานของมนุษยธรรม  ในสังคมไทยแต่เดิม  ก็มี
ความคิดเช่นน้ีมาตลอด  แต่ในระยะหลงัน้ีเองท่ีมีผูท้  าใหภ้าพพจน์ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป  กลายเป็น
กระแสทางธุรกิจ  มีการใชค้  าวา่ธุรกิจโรงพยาบาล   มีการโฆษณาและน าโรงพยาบาลเขา้สู่ตลาด
หลกัทรัพย ์ มีการเรียกค่ารักษาพยาบาลท่ีแพงมาก  และขยายไปรักษาคนต่างชาติตามนโยบาย  Medical 
Hub  ท าใหผู้ท่ี้จ่ายค่ารักษาพยาบาลในราคาแพง  มีความรู้สึกวา่มาโรงพยาบาลมาพบแพทยเ์พื่อมาใช้
บริการหรือมาซ้ือบริการมิใช่มารับความช่วยเหลือเหมือนมาโรงพยาบาลของรัฐ  เม่ือบริการไม่ดีหรือ
ผดิพลาดก็จะตอ้งด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย   ถา้จะวา่ไป  ก็เป็นเร่ืองธรรมดา  เม่ือเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลแพง ผูใ้ชบ้ริการยอ่มมีความคาดหวงัมาก  เม่ือไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีหวงัหรือไม่เป็นไป
ตามท่ีสถานพยาบาลโฆษณาไว ้ ก็ยอ่มจะตอ้งเรียกร้อง  ซ่ึงถือเป็นความสัมพนัธ์เชิงสัญญาในทาง
กฎหมาย 
  2. ความรับผดิชอบของแพทย์  ความรับผดิชอบของแพทยน์ั้น  ถือเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมาก  เพราะลกัษณะงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างกายและชีวติของมนุษย ์  คดีท่ีร้องเรียน
ต่อแพทยสภาและฟ้องร้องต่อศาล  ส่วนหน่ึงก็มาจากการขาดความรับผดิชอบของแพทย ์ การขาดความ
รับผดิชอบส่วนหน่ึงเกิดจากลกัษณะหรือนิสัยส่วนตวัของแพทยโ์ดยเฉพาะ  แต่ส่วนหน่ึงก็เน่ืองมาจาก 
ระบบ ดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่นโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีคนไขจ้  านวนมากในแต่ละวนั  ในขณะท่ีบุคลากร 
ผูช้  านาญถูกดูดไปอยูใ่นภาคเอกชน  ส่วนหน่ึงไปบริการและรักษาคนต่างชาติ  เป็นธุรกิจการแพทย ์  
  นอกจากความรับผดิชอบต่องานแลว้    บทบาทของแพทยอี์กส่วนหน่ึงก็คือการสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัผูป่้วยหรือญาติวา่ส่ิงท่ีแพทยก์ าลงัด าเนินการอยูคื่ออะไรตามหลกั  Informed consent 
ซ่ึงแพทยส่์วนหน่ึงมกัไม่มีเวลาในจุดน้ี  การช้ีแจงถึงอาการของโรค  ขั้นตอนการรักษา   ผลข้างเคียง 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้เป็นเร่ืองทีต้่องช้ีแจง  จะช้ีแจงต่อผู้ป่วยโดยตรงหรือเพยีงแต่ให้ญาติผู้ป่วยได้ทราบเป็น
เร่ืองทีต้่องพจิารณาตามความเหมาะสม  การไม่ได้ช้ีแจงอะไรเลย  ไม่ว่าต่อผู้ป่วยหรือญาติ  แต่เมื่อเกดิ
ความเสียหายขึน้แล้ว ค่อยมาช้ีแจง  ค าช้ีแจงน้ันอาจจะถูกมองว่าเป็นค าแก้ตัวไป  อน่ึง  ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้วา่  ทุกวนัน้ีเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสาร  ประชาชนมีความรู้มากข้ึน  การใหค้  าอธิบายแก่ผูป่้วย
หรือญาติโดยหลกัวทิยาศาสตร์จึงถือเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น   ขั้นตอนในการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้งและจะ
ไม่เป็นปัญหาตามมาก็คือ  การสร้างความเขา้ใจหรือความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วยหรือญาติ 
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ท่ีเรียกวา่  P.B.M. (Personalize-Based Medicine)   ในขณะเดียวกนั  วธีิการรักษา  ขั้นตอนการรักษา  
ผลดี  ผลเสีย  ท่ีเกิดข้ึน  ก็จะตอ้งอธิบายไดด้ว้ยหลกัวทิยาศาสตร์ท่ีเรียกวา่  E.B.M. (Evidence-Based 
Medicine)  ถา้ท าไดท้ั้งสองส่วน  การฟ้องร้องก็คงจะไม่เกิดข้ึน 
  นอกจากความรับผดิชอบต่อผูป่้วยแลว้   ความรับผิดชอบอีกประการหน่ึงก็คือ  ความ
รับผดิชอบในค าพดูท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  และน ามาซ่ึงความเดือดร้อนต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
คดีฟ้องร้องส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากผูป่้วยหรือญาติไดรั้บความเห็นมาจากแพทยท์่านอ่ืนวา่การรักษานั้นเกิด
ความผดิพลาดท าใหเ้กิดความเช่ือวา่  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นความผดิพลาดจริง  การใหค้วามเห็นโดยไม่ทราบ
ขอ้เทจ็จริงหรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งระมดัระวงั  การกลา้พดูความจริงใหป้รากฏถือวา่
เป็นเร่ืองท่ีดีและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม    แต่การด่วนสรุปอะไรไปโดยไม่ทราบรายละเอียดและ
ยดึถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ 
 3. ความเข้าใจในบทบาทของแพทยสภา  ดงักล่าวมาแลว้วา่ความเขา้ใจท่ีเป็นสากลในการ 
ตั้งสภาวชิาชีพคือ  แพทยสภา  ก็เพื่อสอดส่องดูแลใหก้ารปฏิบติังานของแพทยอ์ยูใ่นกรอบท่ีถูกตอ้งของ
วชิาชีพและจริยธรรม  เม่ือดูแลกนัเองได ้  ประชาชนก็จะเกิดศรัทธา  เม่ือมีปัญหาก็จะมาร้องเรียนท่ี
แพทยสภา  ถา้แพทยสภาด าเนินการใหไ้ดโ้ดยรวดเร็ว  และอธิบายถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยเหตุและผลท่ี
รับฟังได ้ ปัญหาก็คงยติุไดท่ี้แพทยสภา 
 แพทยท์ั้งหลายจึงควรจะท าเขา้ใจในบทบาทของแพทยสภาใหถู้กตอ้ง  และใหค้วามส าคญักบั
องคก์รวชิาชีพ  เม่ือบุคคลในวชิาชีพเดียวกนัดูแลกนัเองได ้  และใหค้วามเป็นธรรมกบัประชาชน
ผูเ้สียหายได ้ การร้องเรียนกบัส่ือหรือฟ้องร้องกนัท่ีศาลจะลดลงเอง  ผูเ้ขียนคิดวา่  วธีิน้ีคือหนทางหน่ึงท่ี
พอจะช่วยลดการฟ้องร้องได ้  วธีิการอ่ืน  เช่น  การท าประกนัของแพทย์กย็งัคงไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด  
ระบบประกนัเพยีงแต่ช่วยชดใช้ค่าเสียหายในคดีแพ่งเท่าน้ัน  แต่ไม่สามารถยุติการฟ้องร้องคดีอาญาได้ 
การจะท าให้ผู้เสียหายเกดิความรู้สึกว่าไม่ไปฟ้องร้องกต่็อเมื่อเขาคิดว่าเขาได้รับความเป็นธรรมจาก
องค์กรที่เกีย่วข้องเท่าน้ัน 
 

เมือ่ถูกฟ้องร้องจะท าอย่างไร 
  เม่ือเกิดความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งบุคลากรทางการแพทยก์บัผูป่้วยหรือญาติ  โอกาส 
ท่ีจะน าไปสู่การร้องเรียนหรือฟ้องร้องยอ่มมีไดม้าก   เร่ิมตั้งแต่การร้องเรียนต่อผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงถา้
สามารถแกปั้ญหาในจุดน้ีได ้ ยอ่มจะเป็นการดี  การพดูคุยกนัใหเ้กิดความเขา้ใจ  การเยียวยาหรือ
บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั  ถือเป็นการยติุขอ้ขดัแยง้ในเบ้ืองตน้ท่ีดีท่ีสุด  แต่หากเลยจุดน้ีไป  
หากผูป่้วยหรือญาติมีความเช่ือมัน่ในสภาวชิาชีพคือ แพทยสภา  วา่จะสอบสวนใหค้วามเป็นธรรมได ้ 
เขาก็จะไปร้องเรียนท่ีนัน่  แต่ถา้ศรัทธาในจุดน้ีหมดไป  การร้องเรียนต่อส่ือมวลชน หรือฟ้องร้องใน 
ชั้นศาลจะตามมา  กรรมการแพทยสภาจึงตอ้งเขา้ใจในบทบาทของสภาวชิาชีพวา่เป็นกระบวนการดูแล
กนัเอง  และถา้ดูแลกนัเองได ้ เร่ืองราวก็จะไม่ลุกลามไปถึงขั้นฟ้องร้องในชั้นศาล  และหากพิจารณา
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โทษตาม พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม ก็จะพบวา่โทษนั้นเบากวา่กฎหมายบา้นเมืองมาก  คือมีตั้งแต่
การตกัเตือน  ภาคทณัฑ ์ พกัใบอนุญาตและถอนใบอนุญาต   และแมจ้ะถูกลงโทษถึงขั้นเพิกถอน
ใบอนุญาต  กฎหมายก็เปิดช่องไวใ้หข้อคืนใบอนุญาตได ้ เม่ือพน้สองปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอน   
และหากถูกปฏิเสธ  ผูน้ั้นยงัสามารถยืน่เร่ืองขอรับใบอนุญาตไดอี้กคร้ังเม่ือส้ินระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่
วนัท่ีคณะกรรมการปฏิเสธ  (มาตรา 42) แต่ถา้หากถึงขั้นฟ้องร้องกนัในคดีอาญา  และมี 
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  โดยคณะกรรมการเห็นวา่พฤติกรรมนั้นน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
แห่งวชิาชีพ  ความเป็นสมาชิกแพทยสภาจะส้ินสุดลง  ส่งผลใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมต่อไปไม่ได ้ 
(มาตรา 11)  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมจึงควรระมดัระวงัไม่กระท าการใด  อนัเป็นความผดิอาญาท่ี
ร้ายแรงถึงขั้นท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิวชิาชีพ  อยา่งไรตาม  แมจ้ะถึงขั้นกล่าวหาหรือร้องทุกขใ์นทาง
อาญา  ผูต้อ้งหาก็ยงัมีสิทธิตามกฎหมายในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีจะขอประกนัตวั และต่อสู้คดีได ้ 
หากผลท่ีเกิดแก่ชีวติหรือร่างกายเป็นเหตุแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนโดยมิอาจคาดหมายได ้ ยอ่มไม่เป็น
ความผดิอาญา 
  ส าหรับการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งในเร่ืองละเมิดน้ัน  หากเป็นบุคลากรใน
ภาครัฐ  ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญตัิความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ.2539  
โดยในมาตรา 5 ของพระราชบัญญตัิดังกล่าวได้บัญญตัิว่า 
  “ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดทีเ่จ้าหน้าที่ 
ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่  ในกรณีนีผู้้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง   
แต่จะฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ม่ได้ 
  ถ้าการละเมิดเกดิจากเจ้าหน้าทีซ่ึ่งไม่ได้สังกดัหน่วยงานรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผดิตามวรรคหน่ึง” 
  การมีบทบญัญติัดงักล่าวเท่ากบัยกเวน้หลกัทัว่ไปในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐทุกประเภท  เม่ือท าความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในขณะท างาน
ตามหนา้ท่ี  ยอ่มพน้จากการถูกฟ้องร้องให้รับผิดในกรณีละเมิด  แต่หากมิใช่การกระท าในหนา้ท่ี  
กฎหมายฉบบัน้ีไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครอง  ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 6 ดงัน้ี 
  “ถา้การกระท าละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  มิใช่การกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เจา้หนา้ท่ี
ตอ้งรับผดิในการนั้นเป็นการเฉพาะตวั  ในกรณีน้ีผูเ้สียหายอาจฟ้องเจา้หนา้ท่ีไดโ้ดยตรง  แต่จะฟ้อง
หน่วยงานของรัฐไม่ได”้ 
  การประกาศใช้กฎหมายฉบับนีจึ้งเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีก่ระท าการใน
หน้าที ่ ในขณะเดียวกนักเ็ป็นผลดีแก่ผู้เสียหายอกีด้วยทีส่ามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง 
จากหน่วยงานของรัฐ 
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  อน่ึง  หากหน่วยงานของรัฐไดช้ดใชค้่าเสียหายไปแลว้  จะไล่เบ้ียจากเจา้หนา้ท่ีได ้
ในกรณีใด  ตามมาตรา 8  และมาตรา 9  ของพระราชบญัญติัน้ีไดร้ะบุไวว้า่ 

             “ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผดิใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 
เพือ่การละเมิดของเจ้าหน้าที ่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าทีผู้่ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้  ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ด้กระท าการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
  สิทธิเรียกใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีไดเ้พียงใด  ใหค้  านึงถึงระดบั
ความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑโ์ดยมิตอ้งใหใ้ชเ้ตม็จ านวนของ
ความเสียหายก็ได ้
  ถา้การละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ 
การด าเนินงานส่วนรวม  ให้หกัส่วนแห่งความรับผดิดงักล่าวออกดว้ย 
  ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากท่ีเจา้หนา้ท่ีหลายคน  มิใหน้ าหลกัเร่ืองลูกหน้ีร่วมมาใช้
บงัคบัและเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนตอ้งรับผดิใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น” 
  “ ถา้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย สิทธิท่ีจะ
เรียกใหอี้กฝ่ายหน่ึงชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ตน  ใหมี้ก าหนดอายคุวามหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผูเ้สียหาย” 
 

ก้าวต่อไปในหนทางแห่งวชิาชีพ 
  ในการประชุมทางวชิาการคร้ังหน่ึง  ซ่ึงจดัโดยมหาวทิยาลยัมหิดลและ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เร่ืองการแพทย ์วฒันธรรมและจริยธรรม  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ถึง  
1 ธนัวาคม พ.ศ. 2538  ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต)  ปัจจุบนัคือพระพรหมคุณากรณ์  ไดป้าฐกถา
เร่ืองบทบาทของแพทยก์บัความหวงัจากคนไข ้ โดยท่านไดก้ล่าวถึงสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยแ์ละคนไข้
ในสังคมไทยวา่  อยูใ่นกระแสวฒันธรรม 2 สาย  ท่านไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
  “แพทยไ์ทยในสภาพโลกาภิวฒัน์ปัจจุบนัก็มีเร่ืองท่ีสืบเน่ืองมาแต่เก่าก่อนซ่ึงรวมถึง
วฒันธรรมดว้ย  พดูโดยรวบรัดวา่แพทยไ์ทยในปัจจุบนัอยูใ่นวฒันธรรมสองกระแส  หน่ึง คือ  กระแส 
ของวฒันธรรมของไทยเองแต่เดิม  และสอง คือ กระแสวฒันธรรมท่ีมาจากตะวนัตก  การแพทยปัจจุบนั
ของเราสมยัใหม่น้ี  เป็นการแพทยท่ี์เราน ามาจากตะวนัตก  เม่ือการแพทยแ์บบตะวนัตกเขา้มา  
วฒันธรรมตะวนัตกก็เขา้มากบัแพทยด์ว้ย 
  ทีน้ีกระแสวฒันธรรมไทยกบักระแสวฒันธรรมตะวนัตกนั้นก็มีทั้งในแง่ท่ีขดักนัและ
ในแง่ท่ีจะเสริมกนั  เรามามองดูวฒันธรรมไทยก่อน  วฒันธรรมไทยเดิมนั้น  ก็อยา่งท่ีบอกแลว้วา่
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วฒันธรรมนั้นเป็นวถีิชีวิตของคนซ่ึงรวมเอาจริยธรรมเขา้ไวด้ว้ย  จริยธรรมก็รวมอยูใ่นวิถีชีวติท่ีเรียกวา่
วฒันธรรมของไทยเรา  เราเรียกวฒันธรรมของเราวา่วฒันธรรมน ้าใจ 
  วฒันธรรมน ้าใจเป็นเร่ืองของจิตใจท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผมี่ความปรารถนาดีต่อกนั  
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ  พดูทางพระก็คือ  มีเมตตากรุณา   อีกฝ่ายหน่ึงก็มีความกตญัญูหรือความรู้สึก  
บุญคุณ  ซ่ึงเป็นความรู้สึกต่อแพทยใ์นสังคมไทย  ในฐานะท่ีแพทยเ์ป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือ  ช่วยรักษา
บ าบดัความเจบ็ป่วย  ท าให้หายจากโรค  จึงท าใหมี้ความรู้สึกในทางท่ีช่ืนชมวา่เป็นผูมี้พระคุณตอ้ง
เคารพบูชา  เราก็เลยมีคติในสังคมไทยวา่  บุคคล 3 กลุ่ม หรือ 3 พวกน้ี  เป็นบุคคลท่ีสังคมไทยยกยอ่ง
เชิดชูบูชา คือ พระ  ครู  และแพทย ์
  ท าไมจึงเชิดชูบูชาถือเป็นผูมี้พระคุณ  ทศันคติน้ีตั้งอยูบ่นฐาน  คือ คุณค่าต่อชีวติ  
 คือ เรามองไปท่ีคุณค่าของชีวติวา่แพทยเ์ป็นผูม้าช่วยท าส่ิงท่ีเป็นคุณค่าต่อชีวิต  คือ  มาช่วยชีวตินัน่เอง  
ท าใหชี้วติหลุดพน้จากภยัอนัตรายท าใหมี้สุขภาพดี  อนัเป็นเป็นความส าคญัพื้นฐานท่ีมองคุณค่าต่อชีวิต  
เม่ือผูใ้ดเป็นผูท่ี้มีคุณค่าต่อชีวิตของตวั  ช่วยชีวติของตวั  เขาก็มีความซาบซ้ึงในพระคุณ  ความรู้สึก
เคารพบูชาจึงเกิดข้ึน  อนัน้ีคือสภาพท่ีเป็นมาในสังคมไทย  เป็นกระแสวฒันธรรมไทยเดิม 
  ทีน้ีอีกสายหน่ึงก็คือ  วฒันธรรมตะวนัตก  วฒันธรรมตะวนัตกท่ีแทรกอยูใ่นการแพทย์
ก็คือ  วฒันธรรมธุรกิจ  วฒันธรรมธุรกิจเป็นเร่ืองของการแลกเปล่ียนผลประโยชน์   มองไปท่ี  
ค่าตอบแทน  และเวลามองอยา่งนั้นจุดเพง่ก็จะอยูท่ี่การไดเ้ปรียบเสียเปรียบ  เพราะฉะนั้น  ทั้งคนไข ้
และแพทยต่์างก็จะดูวา่  ท าอยา่งไรเราจะไดเ้ปรียบมากกวา่  หรือวา่เราจะไม่เสียเปรียบ  อยา่งนอ้ยก็ 
ตอ้งพิทกัษสิ์ทธิของตวัเองท่ีจะไม่ใหเ้สียเปรียบ  เพราะฉะนั้น ก็จะมองกนัดว้ยสายตาของลูกคา้กบั 
ผูใ้หบ้ริการ 
  เม่ือเป็นอยา่งน้ี  ตวัฐานท่ีตั้งของวฒันธรรมแบบน้ีจะอยูท่ี่อะไร  ก็อยูท่ี่ผลประโยชน์  
พดูง่าย ๆ ก็คือ  เงิน   ทีน้ีเม่ือเงินเขา้มาเป็นตวัเด่น  เป็นตวัเป้าหมายแลว้  เงินน้ีก็จะเขา้มาบงัคุณค่าของ
ชีวติ  หรือ  บงัชีวิตนัน่เอง  เม่ือเงินบงัชีวิตแลว้คนก็มองแต่เงิน   เม่ือมองแค่เงินไม่ถึงชีวิตแลว้  
ความรู้สึกในดา้นคุณค่าก็ไม่มี  เพราะมองไปแค่ผลประโยชน์และก็จะระวงัในเร่ืองของการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบ  เพราะฉะนั้น  ความซาบซ้ึงในคุณค่า   ในฐานะเป็นผูมี้พระคุณก็ไม่เกิดข้ึน  เพราะมองไม่ถึง
ชีวติของคน  แต่มองไปติดแค่เงิน   เงินก็บงัตวัคุณค่าของชีวตินั้นเสีย  แทนท่ีจะมี  คุณค่า  ก็มีแต่ราคา  
คนก็ไม่มองเห็นคุณค่าของกนัและกนั  แต่จอ้งไปท่ีราคา 
  ในวฒันธรรมตะวนัตก  จริยธรรม  ไม่รวมลงไปในกระแสวฒันธรรม  เพราะวา่ระบบ
เองมนัขดักบัจริยธรรมอยูใ่นตวั  จึงตอ้งมีระบบการควบคุมทางสังคมมาช่วยไม่ใหค้นเอาเปรียบกนั  
อะไรท่ีจะมาเป็นระบบควบคุมทางสังคมท่ีส าคญัก็คือ  กฎหมาย  ฉะนั้น  จะตอ้งยดึกฎหมายเป็นหลกั  
ถา้หากวา่แพทยท์  าผดิไม่ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนเท่าท่ีจ่าย  เอาเปรียบคนไข ้  กฎหมายก็จะตอ้งเขา้มา
ใหค้วามเป็นธรรมเช่นเดียวกนั  ถา้คนไขม้องเห็นวา่แพทยท์  าอะไรถึงตวัเองไม่พอใจ  ก็ตอ้งอยูใ่น
ขอบเขตของกฎหมายเหมือนกนัเพราะกฎหมายเป็นมาตรฐาน 
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  พร้อมกนันั้น  มาตรการอีกอยา่งหน่ึงก็เขา้มาประกอบ  คือ  วฒันธรรมแบบพิทกัษสิ์ทธิ
ท่ีกลายมาเป็นค่านิยมพิทกัษผ์ลประโยชน์  ท าใหมี้วฒันธรรมของการเรียกร้องค่าเสียหาย  ท่ีเรียกวา่  sue 
ซ่ึงก็อาศยักฎหมายเขา้มาช่วย  หมายความวา่  2  อยา่งน้ีเขา้มาหนุนซ่ึงกนัและกนั 
  กฎหมายเป็นเร่ืองของระเบียบแบบแผนภายนอก  เป็นหลกัการของสังคมหรือเป็น
กติกา  แต่ในจิตใจของคนก็จะตอ้งมีแนวโนม้  หรือมีค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกนัดว้ย  ค่านิยมอนัหน่ึงก็คือ  
ค่านิยมปกป้องสิทธิ  ซ่ึงจะแสดงออกในการท่ีวา่  ถา้มีการท าอะไรผดิพลาดฉนัจะตอ้งเรียกร้อง
ค่าเสียหาย คือ  sue     ฉะนั้น ฝร่ังจึงมีหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัคือ  sue  และอนัน้ีก็เป็นวธีิถ่วงดุล  และ 
คานกนัเองในทางสังคม  ฉะนั้นการท่ีจะเอารัดเอาเปรียบอะไรกนัก็จะตอ้งคุมไวด้ว้ยกฎหมายและ 
ระบบการ  sue  น้ี  หรือพดูอีกส านวนหน่ึงวา่  ควบคุมไวด้ว้ยกติกาสังคมและวฒันธรรมพิทกัษสิ์ทธิ 
  ในวฒันธรรมแต่ละวฒันธรรม  ระบบสังคมจะมีเคร่ืองถ่วงดุลกนัเอง  แต่พอกระแส
วฒันธรรม 2 สาย  เขา้ปะทะหรือบรรจบกนั ก็ท  าใหเ้กิดความระส ่าระสาย  ความไม่พอดีก็เกิดข้ึน  ดงัท่ี
ปรากฏวา่พอวฒันธรรมธุรกิจของตะวนัตกเขา้ในสังคมไทยก็เกิดปัญหา 2 แบบ คือ 
  1. ในแง่ท่ีขดักนั  ถา้แพทยมี์ใจโนม้ไปทางวฒันธรรมกระแสไทยมาก  โดยมีความรู้สึก
ดา้นน ้าใจมาก  มีเมตตากรุณามาก  พอมาเจอกบักระแสวฒันธรรมธุรกิจ  ก็หนกัใจ  อึดอดัใจ  เช่น  
ล าบากใจในการคิดเงินทองกบัลูกคา้  คือคนไข ้  ท าใหไ้ม่สบายใจกลายเป็นผลเสียแก่หมอ   ซ่ึงถา้มอง
ดว้ยสายตาของวฒันธรรมตะวนัตกหมอก็เสียเปรียบ  เพราะจะคิดราคาค่ารักษา  ค่ายาหรือค่าอะไรก็ 
ไม่กลา้คิดแพง  กลายเป็นวา่วฒันธรรมไทยน้ีไปขดักบัวฒันธรรมธุรกิจท่ีเขา้มา 
  2. อีกดา้นหน่ึงกลายเป็นการเสริม  คือ  ถา้แพทยย์ดึวฒันธรรมธุรกิจของฝร่ังท่ีเขา้มา   
ก็อาจจะเอาประโยชน์จากวฒันธรรมไทย  โดยฉวยโอกาสท่ีวา่คนไทยไม่มีนิสัยในการท่ีจะเรียก
ค่าเสียหาย  ไม่รู้จกั  sue  และคนไขก้็มองแพทยด์ว้ยความรู้สึกเคารพบูชา   แพทยจ์ะท าอะไร  คนไข ้
ก็รู้สึกวา่มาช่วยเหลือชีวิตเรา  มาช่วยเหลือญาติของเรา  ถึงจะผดิพลาดไปบา้งก็ตอ้งยอมรับ  อยา่ไปท า
อะไรท่าน  ฉะนั้นก็ไม่คิดจะไปเรียกร้องอะไรจากแพทย ์ เม่ือเป็นอยา่งน้ี  แพทยก์็ไดโ้อกาส  กลายเป็น
วา่แพทยส์ามารถปฏิบติัการทางแพทยโ์ดยไม่ตอ้งมีความรับผดิชอบมากนกั  แต่สามารถมุ่งเอา
ผลประโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี  คือ  เอาวฒันธรรมธุรกิจเป็นใหญ่แลว้ก็ฉวยโอกาสเอาประโยชน์จากวฒันธรรม
ไทยคือ  น ้าใจของคนไขน้ัน่เอง    เลยสบายไปกลายเป็นวา่หารายไดสู้งสุดโดยไม่ตอ้งเส่ียงต่อการ “sue” 
เป็นอนัวา่  สังคมไทยเวลาน้ีมีจุดอ่อนแลว้  จากการท่ีวฒันธรรมสองสายเขา้มาพบกนั 
  ในเม่ือสภาพอยา่งน้ีเกิดข้ึนในเมืองไทย  เมืองไทยจะยิง่มีปัญหามากกวา่เมืองฝร่ัง  ซ่ึง
เขามีวฒันธรรมแบบเดียว   ไม่มีการขดัแยง้ระหวา่งกระแสวฒันธรรม  2 สาย  ยิง่เวลาน้ีระบบการ
แข่งขนัหาผลประโยชน์รุนแรงข้ึน ๆ สภาพน้ีจะยิง่น่ากลวั  ถา้เราไม่มีทางแกไ้ขปรับให้มีความพอดี
สมดุลไดแ้ลว้  สังคมไทยจะไปดีไดอ้ยา่งไร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัคนไขจ้ะเอ้ืออ านวยต่อการ
สร้างสรรคส์ังคมและแกไ้ขปัญหาสังคมไดอ้ยา่งไร  จะเป็นปัญหาใหญ่มาก  ฉะนั้นจะตอ้งมาดูกนัวา่ 
เราจะมีความหวงัจากแพทยอ์ยา่งไร” 
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จากปาฐกถาดังกล่าว ท่านพระพรหมคุณาภรณ์  ได้ช้ีให้เห็นส่ิงทีก่ าลงัเกดิขึน้ใน 

สังคมไทยว่า  บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในวัฒนธรรม  2  กระแส  ส่วนจะไหลไปใน
กระแสไหนในอนาคต  บุคลากรทางการแพทย์ถือว่ามีส่วนส าคัญทีจ่ะน าไปสู่กระแสใด  รวมทั้งนักธุรกจิ  
นักการเมือง  ทีเ่ข้ามาท าก าไรจากความเจ็บป่วยของเพือ่นมนุษย์ด้วย  โดยมาลงทุนและอาศัยแพทย์เป็น 
ผู้ด าเนินกจิการให้   การดึงบุคลากรออกจากภาครัฐ  จะท าให้การบริการในภาครัฐอ่อนแอลง  ปัญหา
เหล่านี ้ หากไม่ได้รับการแก้ไข   การฟ้องร้องคงจะตามมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้  ส าหรับการใหค้วามเป็น
ธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  คงตอ้งพิจารณาตามวสิัยและพฤติการณ์ของแต่ละกรณีซ่ึงยอ่มตอ้งมีความ
แตกต่างกนัระหวา่งโรงพยาบาลในภาครัฐ  โรงพยาบาลในภาคเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนท่ีเขา้
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยท าให้เร่ืองการรักษาพยาบาลเป็นธุรกิจ  เพราะเม่ือท าการแพทยเ์ป็นธุรกิจก็ตอ้ง
พร้อมท่ีจะรับผลท่ีตามมาเม่ือมีความผดิพลาดเกิดข้ึน   ไม่วา่จะเป็นคดีแพง่หรือคดีอาญาและจะไปอา้ง
วฒันธรรมอีกกระแสหน่ึงเพื่ออา้งความเห็นอกเห็นใจคงไม่ตรงกบัเร่ืองนกั 
     


