5 คําสําคัญทางกฎหมายที่พยาบาลต้องรู ้
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บทคัดย่อ
การปฏิ บัติห น้าที่ ของวิ ช าชี พ พยาบาลเป็ นการปฏิ บัติก ารพยาบาลที่ อาศัย
ทั้ง ศาสตร์แ ละศิ ล ป์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การกระทํา ต่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ แต่
ภายใต้ขอ้ จํากัดของเวลาและทรัพยากร พยาบาลอาจเผชิญความเข้าใจคลาดเคลื่อน
จากผูร้ บั บริ การ ทําให้เสี่ ยงต่ อการกระทําผิ ดกฎหมายและการถู กฟ้ องร้องเป็ นคดี
ทางกฎหมาย บทความนี้ ผูเ้ ขียนมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้พยาบาลมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ หน้าที่ ผ่านการทําความเข้าใจ 5 คํา
สําคัญ ทางกฎหมาย ลดความเสี่ ย งต่ อกฎหมาย และก่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจในการ
ทํา งานมากขึ้ น ซึ่ ง 5 คํา สํา คัญ ทางกฎหมายดัง กล่ า วได้แ ก่ 1) เจตนา หมายถึ ง
การกระทําโดยรูส้ ํานึ กในการที่ กระทํา และในขณะเดี ยวกันผูก้ ระทําประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้ น “เจตนา” ใช้ในการวินิจฉัยความผิ ดในทาง
อาญา 2) จงใจ หมายถึ ง รู ส้ ํานึ ก ถึ งผลหรื อความเสี ย หายจากการกระทําของตน
“จงใจ” ใช้ในการวิ นิจ ฉัย ความผิ ดในทางแพ่ ง 3) ประมาทและประมาทเลิ น เล่ อ
หมายถึ ง กระทําความผิ ดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่ งบุคคลในภาวะเช่นนั้ นจักต้องมีตามวิสยั และพฤติ การณ์ และผูก้ ระทําอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้ นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ “ประมาทและประมาทเลินเล่อ”
ใช้ในการวินิจฉัยคดี อาญาและคดี แพ่งฐานละเมิด 4) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หมายถึงการกระทําโดยมิได้เจตนา แต่เป็ นการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้ น และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้ องกัน
มิให้เกิ ดความเสี ยหายได้แ ต่ ก ลับ มิไ ด้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้ นเลย “ประมาท
เลิ น เล่ อ อย่ า งร้า ยแรง” ใช้ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ประกอบการชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทน
ในความรั บ ผิ ดทางละเมิ ด ของเข้ า หน้ า ที่ และ 5) ละเมิ ด หมายความว่ า
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การกระทํ า โดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ ทํ า ต่ อ บุ ค คลอื่ น โดยผิ ด กฎหมาย
ก่อให้เกิดความเสียหายถึ งแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหนึ่ งอย่างใด
คําสําคัญ : คําสําคัญทางกฎหมาย, วิชาชีพการพยาบาล
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Five Important Legal Terms for Nursing Professions
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Abstract
The nursing duties are intertwined practices between science and art
relating to human physiology and psychology. Owing to the time constraint and
resource deficits in workplaces, registered nurses, however, may miss the mutual
understanding with their patients and this can unconsciously lead to unexpected
illegal practices, petition and allegation. Thus, the objective of the paper was to
educate the registered nurses regarding the law through the five important terms.
The first word is “intentional act” which means to do something consciously by
knowing the forthcoming consequences of such act. This word is as a criterion
to detect criminal offenses. The second word is “deliberate act” referring to the
unlawful offense that the ones committed regardless of realizing the
consequences or damages from their actions. This term is used to analyze civil
offenses. The third word is “ negligence” meaning any offenses committed by
negligence. It occurs due to the lack of consciousness in any actions. This term
is used to analyze penal and civil offenses. The fourth word is “gross negligence”
meaning lack of slight consciousness causing some consequences to another
party. This term is used to rule the compensation payment caused by officials’
offenses from their duties. The last word is “ infringement or violation” which
means any intentional and reckless attempts that do not conform to law causing
others’ death, injury as well as contributing to the infringement of freedom,
property and rights.
Keywords: legal key words, nursing professionals
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บทนํา
พยาบาล เป็ นอีกวิชาชีพหนึ่ งที่ปฏิบตั ิหน้าที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ นความตาย
ของมนุ ษ ย์ต ลอดจนต้อ งแบกรั บ ความคาดหวัง ของผู ้ป่ วยและญาติ ที่ ห วัง พึ่ ง พา
ให้ช่ ว ยบํ า บั ด ผ่ อ นคลายความทุ ก ข์ จ ากโรคที่ เ ป็ น และความเจ็ บ ปวดทรมาน
จากหัตถการหรือการรักษาพยาบาลต่างๆ ที่ ได้รบั ซึ่ งในอดี ตที่ผ่านมาสัมพันธภาพ
ระหว่ า งผู ้รั ก ษาพยาบาลกั บ ผู ้ป่ วย เป็ นความสั ม พั น ธ์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ด ้ว ยกั น
แต่ในปั จจุบนั สังคมมนุ ษย์มีความซับซ้อนมากขึ้ น ผูร้ บั บริการมีการตระหนั กถึ งสิทธิ์
ของตั ว เองในการได้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ม าก
ซึ่งการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็ นการกระทําต่อร่างกายและ
จิตใจของมนุ ษย์ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้ นไม่วา่ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มักจะเกิด
ความเสี ย หายค่ อ นข้า งมาก เช่ น การให้เลื อดผิ ด กรุ๊ป หากแก้ไ ขไม่ทัน ผู ้ป่ วยอาจ
เสี ย ชี วิ ตได้ หรื อกรณี ป ระเมิ น นํ้ าหนั ก ทารกผิ ดพลาด อาจส่งผลขณะทํา คลอดได้
เป็ นต้น ดังนั้ น การทํางานจึงมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ผูป้ ระกอบวิชาชีพจึงต้องใช้
ความรอบคอบระมัดระวังอย่างเต็มที่เสมอ จากปั จจัยดังกล่าว จึงทําให้เกิดความเสี่ยง
ที่ผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาลจะถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดีจากผูร้ บั บริการมากยิ่งขึ้ น1
จากสถิติและการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีการฟ้ องร้องบุคลากรทางการแพทย์
จากการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ ปี 2547-2559 และจากสถิ ติปี 2539 จนถึ งข้อมูล
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559 พบว่ามีท้งั สิ้ น 499 คดี แบ่งเป็ นคดีแพ่ง 287 คดี คดีอาญา
41 คดี คดีผูบ้ ริโภค 168 คดี และคดีปกครอง 3 คดี ซึ่งจากตัวเลขคดี ที่ถึงที่สุดแล้ว
(ชั้น ฎี ก า) พบว่ า มี ท้ั ง สิ้ น 68 คดี กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) ชนะคดี 47 คดี
แพ้ 21 คดี และมีถึง 164 คดีที่เจรจาไกล่เกลี่ยได้สาํ เร็จ ส่วนสาเหตุของการฟ้ องคดี
ส่วนใหญ่หรือมากกว่า 50% มาจากการรักษาและวินิจฉัยที่ผิดพลาด รองลงมา 24%
คือการคลอด สาเหตุอื่นๆ อาทิ ไม่เอาใจใส่ดูแล แพ้ยา ผิ ดมาตรฐาน รวมทั้งอุปกรณ์
มี ปั ญหา 2 ซึ่ ง ในจํ า นวนของคดี ดั ง กล่ า วมี ค ดี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของพยาบาลรวมอยู่ดว้ ย ดังนั้น ผูท้ ี่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลนอกจากจะต้องใช้ท้ัง
ศาสตร์และศิลป์ ทางการพยาบาลในการประกอบอาชีพแล้วยังจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักกฎหมายที่ จําเป็ นและมักเป็ นคดี ความบ่อยครั้งในการ
ประกอบวิชาชีพ
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บทความนี้ ผู เ้ ขียนมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พพยาบาลมีความรู ้
ความเข้าใจในหลักกฎหมายสําคัญที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ผ่านการทําความ
เข้า ใจ 5 คํ า สํ า คั ญ ทางกฎหมาย ซึ่ ง จะทํ า ให้พ ยาบาลเกิ ด ความระมั ด ระวั ง
ในการทํางานมากขึ้ น ลดความเสี่ยงต่ อการกระทําผิ ดกฎหมายและการถู กฟ้ องร้อง
ดําเนิ นคดี และก่อให้เกิดความมัน่ ใจในการทํางานมากขึ้ น ซึ่ งจะส่งผลดี ต่อคุ ณภาพ
ของการให้ ก ารพยาบาลแก่ ป ระชาชนผู ้ รั บ บริ ก ารและส่ ง ผลดี ต่ อ วิ ช าชี พ
และประเทศชาติต่อไป
5 คําสําคัญทางกฎหมายที่พยาบาลควรรู ้ ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
1. เจตนา
หลัก สํา คัญ ในการกระที่ เ ป็ นความผิ ด ทางอาญา พิ จ ารณาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 บั ญ ญั ติ ว่ า 3
วรรคหนึ่ ง “บุ ค คลจะต้อ งรับ ผิ ด ในทางอาญาก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ก ระทํ า โดยเจตนา....”
ดั ง นั้ น คํ า ว่ า เจตนาจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้อ งทํ า ความเข้า ใจ
ความหมายในทางกฎหมาย เนื่ องจากเป็ นคําที่ใช้ตดั สินว่า การกระทํานั้นมีความผิ ด
และต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่นัน่ เอง และในกรณีของการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ของ
วิชาชีพพยาบาลที่จะเป็ นความผิดทางอาญาในฐานความผิดต่างๆ ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชี พ ได้มีผูร้ วบรวมไว้ดังนี้ คือ 1) ประมาทในการประกอบวิชาชีพ
2) การทอดทิ้ งหรือละเลยผูป้ ่ วย 3) การเปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย 4) การปฏิเสธ
ความช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ ต กอยู่ ใ นอั น ตรายต่ อ ชี วิ ต 5) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เอกสาร
6) การทํา ให้ห ญิ ง แท้ง ลู ก 4 ซึ่ ง การจะวิ นิ จ ฉัย ว่ า เป็ นความผิ ด และต้อ งได้รับ โทษ
ทางอาญานั้นจะต้องพิจารณาเรื่องเจตนาก่อนเสมอ โดยได้ให้ความหมาย “เจตนา”
ไว้ดงั นี้
เจตนา ความหมายตามพจนานุ กรมหมายความว่า ตั้งใจ, จงใจ, มุง่ หมาย5
เจตนา ความหมายในทางกฎหมายพิจารณาตามความในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 59 วรรคที่ 2 และ3 ดังนี้ มาตรา 59 วรรคสองบัญญัติวา่ “กระทําโดย
เจตนา ได้แก่กระทําโดยรูส้ าํ นึ กในการที่กระทํา และในขณะเดียวกันผูก้ ระทําประสงค์
ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น”
“การกระทํ า ” หมายความถึ ง การเคลื่ อ นไหวอิ ริ ย าบถโดยรู ้ สํ า นึ ก
ในการเคลื่อนไหวนั้น ถ้าการกระทําโดยไม่รูส้ ึกตัวหรือไม่รูผ้ ิ ดชอบ เช่น เป็ นลม หลับ
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ละเมอ วิกลจริ ต เด็ กไร้เดี ยงสา ไม่เป็ นการกระทําตามความหมายของกฎหมาย 6
นอกจากนั้ น “การกระทํา” ให้ห มายความรวมถึ ง การให้เกิ ดผลอันหนึ่ ง อัน ใดขึ้ น
โดยงดเว้นการที่ จัก ต้องกระทําเพื่ อป้ องกันผลนั้ นด้ว ย ตามมาตรา 59 วรรคท้าย
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิ ดโดยการงดเว้น กล่าวคือ การกระทําที่ทาํ
ให้เกิดผลอันหนึ่ งอันใดขึ้ นโดยงดเว้นการที่ตอ้ งกระทําเพื่อป้ องกันผลนั้น7 เช่น มารดา
ไม่ยอมให้นมบุตร ปล่อยให้บุตรอดนมจนตาย และความผิ ดโดยการละเว้น กล่าวคือ
ความผิ ดที่เกิดจากการไม่กระทํา เช่น การไม่ช่วยเมื่อเห็นผูอ้ ่ืนที่ตกอยู่ในภยันตราย
แห่ งชี วิ ตซึ่ งตนอาจช่ ว ยได้ โดยไม่ควรกลัว อันตรายแก่ ตนเองหรื อผู ้อื่ น แต่ ไ ม่ช่ว ย
ตามความจําเป็ น ตามมาตรา 374 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก็ถือว่าเป็ นความผิ ด
เช่นเดียวกัน
ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง แบ่งเจตนาได้
เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1) เจตนาประสงค์ต่อผล หมายถึง ประสงค์ให้ผลร้ายนั้นเกิดขึ้ น ผลที่เกิดตรง
ตามเจตนาที่ ตอ้ งการ เช่น ดํายกปื นเล็ งยิงแดง โดยมีเจตนาฆ่า เพราะโกรธที่ แดง
โกงเงิ น ดํ า ดํ า ประสงค์ต่ อ ผลคื อ ความตายของแดง ดั ง นั้ น ความตายจึ ง เป็ นผล
ของเจตนาโดยตรงประเภทนี้ 6
2) เจตนาย่อมเล็งเห็นผล หมายถึ ง เจตนาที่ ไม่ได้ประสงค์ต่อผลที่จะให้เกิด
แก่บุคคลนั้นโดยตรง แต่เล็งได้ว่าผลจะเกิดขึ้ นอย่างนั้นอย่างแน่ นอน เช่น ดําอยากยิง
แดง เจอแดงอยู่ บ นรถเมล์ ดํา จึ ง ใช้ปื นลู ก ปรายยิ ง ใส่ แ ดง กระสุ น ไปถู ก แดงและ
ผูโ้ ดยสารบนรถอีกหลายคน กรณีนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ ดาํ ประสงค์ต่อความตายคือแดง
เท่ านั้ น ผูโ้ ดยสารคนอื่ นดําไม่ป ระสงค์ต่อความตายของเขาเลย แต่ การที่ ดําใช้ปื น
ที่ มีลักษณะเป็ นกระสุ นลูกปรายทําให้ผูอ้ ื่ นต้องมาตายด้วยนั้ น เป็ นการกระทําโดย
เจตนา กล่าวคือ มีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรูส้ าํ นึ กของการกระทํานั้ น และสามารถ
เล็ งผลได้ว่าหากยิงออกไปแล้ว คนที่ จะโดนกระสุ นไม่ใช่เฉพาะแต่ คนที่ ดําประสงค์
ให้ตายเท่านั้นแต่เป็ นบุคคลอื่นด้วย ลักษณะเช่นนี้ เป็ นการกระทําโดยเล็งเห็นผล6
นอกจากนั้ น ในเรื่ อ งของเจตนา ยั ง มี ค วามหมายและลั ก ษณะอื่ น ๆ
ในทางกฎหมายอาญา เช่น เจตนาโดยพลาด (ป.อาญา มาตรา60) เจตนาโดยสําคัญ
ผิ ดในตัวบุคคล (ป.อาญา มาตรา61) เจตนาพิเศษ และอื่นๆ ซึ่ งผูเ้ ขียนไม่ขอเสนอ
รายละเอียดในบทความนี้
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ในกรณีของการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของวิชาชีพพยาบาลที่จะเป็ นความผิ ดทาง
อาญาในฐานความผิ ดต่ างๆ ที่ น่าจะเกี่ ย วข้องกับ การประกอบวิ ช าชี พ โดยเฉพาะ
ด้า นการปฏิ บัติ ก ารให้ก ารพยาบาลแก่ ผู ้ป่ วยที่ จ ะเป็ นการกระทํา โดยเจตนานั้ น
ตามสถิติที่เป็ นคดี ฟ้องร้องต่อศาลแทบจะไม่มี แต่มีประเด็นที่ ตอ้ งพึ งระวังในแง่ ของ
การปฏิ บัติงานที่ อาจมีความผิ ดทางกฎหมายในประเด็ นเกี่ ยวกับเจตนา ซึ่ งผู เ้ ขีย น
ขอนําเสนอและยกตัวอย่างประกอบ ดังต่อไปนี้
1) กระทําตามคําสัง่ แพทย์ท่ีผิดพลาดในขณะที่ตวั พยาบาลนั้นรูอ้ ยู่แล้วว่าผิ ด
และถ้ากระทําไปต้องเกิ ดผลร้ายต่ อผู ้ป่วยอย่างแน่ นอน แต่ ยงั กระทําเพราะอ้างว่า
เป็ นการกระทําตามคําสัง่ ของเจ้าพนั ก งานหรื อผู บ้ ังคับบัญชา8 นั้ น อาจถูกตี ค วาม
เข้าข่ายการกระทําโดยเจตนา ซึ่งเป็ นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลได้เช่นกัน ซึ่งกรณีดงั กล่าว
นี้ พยาบาลผู ้ก ระทําไม่อาจอ้างว่าเป็ นกรณี ที่ ไ ม่ต ้องรับ โทษตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 70 ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงอื่นๆ ประกอบด้วย
2) ความผิ ดโดยเจตนาละเว้น คื อ ความผิ ดที่ เกิ ดจากการไม่กระทํา ได้แก่
การไม่ช่วยเมื่อเห็นผูอ้ ื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้ โดยไม่ควรกลัว
อั น ตรายแก่ ต นเองหรื อ ผู ้ อื่ น แต่ ไ ม่ ช่ ว ยตามความจํ า เป็ น ตามมาตรา 374
แห่งประมวลกฎหมายอาญา เช่น9 พยาบาลวิชาชีพ ก หลังจากปฏิบตั ิหน้าที่ในเวรเช้า
ขณะกําลังจ่ายตลาดประสบเหตุการณ์รถยนต์ชนเด็กที่ถนนหน้าตลาด พยาบาลได้เข้า
ไปดูเหตุการณ์พบว่าเด็ กสลบ แขนซ้ายผิ ดรูป แต่ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบเดิ นไป
จ่ายตลาดทั้งที่ยงั สวมชุดฟอร์มพยาบาล กรณีดงั กล่าวนี้ ถือได้ว่าพยาบาลวิชาชีพรายนี้
มีความผิดฐานปฏิเสธการช่วยเหลือโดยเจตนา ซึ่งเป็ นเจตนาในการละเว้นการกระทํา
2. จงใจ
ในความหมายธรรมดาที่คนทัว่ ไปใช้ คําว่า “จงใจ” คงมีความหมายไม่ต่างกัน
กับคําว่า “เจตนา” แต่เมื่อพิจารณาในทางกฎหมาย คําว่า “จงใจ” ที่ ใช้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่องที่ ว่าด้วยละเมิด และคําว่า “เจตนา” ใช้ในประมวล
กฎหมายอาญานั้นมีความหมายต่างกัน
จงใจ หมายถึง รูส้ าํ นึ กถึงผลหรือความเสียหายจากการกระทําของตน10
การกระทําโดย “จงใจ” หมายถึง การกระทําด้วยความรูส้ าํ นึ กว่าการกระทํา
หรื อ การงดเว้น กระทํ า นั้ น อาจมี ผ ลเป็ นการก่ อ ความเสี ย หายขึ้ นและเป็ นการ
เพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็ นการกระทําโดยจงใจ เมื่อผูก้ ระทํามีความสํานึ กว่าการกระทํา
ของตนสามารถก่อให้เกิดผลคือความเสียหายนั้นได้11
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การกระทํ า โดยจงใจมี ค วามหมายกว้า งกว่ า การกระทํ า โดยเจตนา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 เพราะการกระทํ า โดยเจตนาผู ้ก ระทํ า
ย่อมประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้ นเช่น ก. ชกไปที่ใบหน้าของ
ข. โดยเจตนาทําร้ายร่างกาย ข. ล้มลงศีรษะฟาดพื้ นถึงแก่ความตาย ก. มิได้ประสงค์
ต่อผลคือความตายของ ข. และมิได้เล็งเห็นผลว่าการกระทําของตนจะทําให้ ข ตาย
ก. จึ ง มี ค วามผิ ด ฐานฆ่ า คนตายโดยไม่ เ จตนา มาตรา 290 แต่ เ ป็ นการละเมิ ด
โดย “จงใจ” อันเป็ นเหตุ ให้ ข. ถึ งแก่ ความตายเพราะ ก. ได้ทําโดยรู ส้ ํานึ ก ถึ งผล
เสี ย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้ นต่ อการกระทําของตนแม้จ ะไม่ท ราบว่าเกิ ดจากความเสี ย หาย
ถึ ง เพี ย งนั้ น ก็ ต าม ดั ง นั้ น การกระทํา โดยไม่ เ จตนาอาจเป็ นการกระทํ า โดยจงใจ
และการกระทําโดยจงใจอาจไม่เป็ นการกระทําโดยเจตนาเสมอไป12
เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างคําว่าจงใจกับคําว่าเจตนาพิจารณาได้จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้
นายขาวยิงปื นเข้าไปในกลุ่มคนประมาณ 10 คนเพื่ออวดศักดา ไม่ได้มีความ
ประสงค์ที่จะฆ่าใคร แต่ นายขาวย่อมเล็ งเห็ นได้ว่ากระสุ นปื นอาจถู กคนใดคนหนึ่ ง
ในกลุ่มคนจนถึ งแก่ความตายได้ กรณีนี้ในทางอาญาถือว่านายขาว มีเจตนาเล็ งเห็น
ผล (คื อ มี เ จตนาฆ่ า ผู ้ อื่ น ) ดั ง นั้ น หากกระสุ น ปื นถู ก นายดํ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม คน
จนถึ ง แก่ ค วามตาย นายขาวก็ มี ค วามผิ ด ฐานฆ่ า ผู ้อื่ น โดยเจตนา กรณี ตั ว อย่ า ง
ดังกล่าวนี้ หากพิจารณาในทางแพ่งไม่ถือว่านายขาวจงใจเพราะไม่ได้มุ่งหวังให้เกิ ด
ความเสี ย หายแก่ ผู ้ อื่ น แต่ อ าจต้ อ งรั บ ผิ ดจากการที่ ก ระทํ า ละเมิ ด ต่ อ ผู ้ อื่ น
โดยความประมาท13
มีคาํ พิพากษาของศาลฎีกาที่ 1104/2509 ได้วางหลักไว้ว่า “เจตนากระทํา
กับจงใจกระทํานั้น จะตีความอนุ โลมอย่างเดียวกันไม่ได้”13
การกระทําโดยจงใจที่ จะเป็ นความผิ ดในการประกอบวิช าชีพยาบาลที่ อาจ
พบได้ ซึ่งผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างพร้อมคําอธิบายประกอบหลักกฎหมาย ดังนี้
1) พยาบาล ไม่ดูดเสมหะให้นาย ก. ที่ใส่ท่อเจาะคอ เนื่ องจากโกรธเคืองญาติ
แต่ไม่ได้มุ่งหวังให้นาย ก. ตาย ต่อมานาย ก. ตายเพราะเสมหะอุดตันทางเดินหายใจ
หากพิจารณาในทางแพ่ง ไม่ถือว่าพยาบาลรายนี้ จงใจเพราะไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดความ
เสี ย หายแก่ นาย ก. แต่ อาจต้องรับ ผิ ดจากการที่ ก ระทํา ละเมิ ด โดยความประมาท
เลิ น เล่ อ และอาจมี ค วามผิ ด ทางอาญาฐานฆ่ า ผู ้อื่ น ตายโดยเจตนา ซึ่ ง เจตนา
ย่อมเล็งเห็นผล และต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
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2) พยาบาล ข. ปิ ดเครื่องช่วยหายใจนาย ก. ที่ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะอยาก
ให้นาย ก. ตาย เนื่ องจากต้องการแก้แค้นส่วนตัว ต่อมานาย ก. ตาย พยาบาล ข. มี
ความผิ ดในทางอาญาคือ เจตนาฆ่าผูอ้ ื่นโดยเป็ นเจตนาประสงค์ต่อผลในทางแพ่งคือ
จงใจทําให้ผูอ้ ื่ นได้รับความเสียหายแก่กายซึ่ งเป็ นความผิ ดฐานละเมิดต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผูเ้ สียหาย
3. ประมาทและประมาทเลินเล่อ
ประมาทเลิ น เล่ อ หมายถึ ง การกระทํ า การใด ๆ โดยปราศจาก
ความระมัดระวัง หรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทํา5
กระทํ า โดยประมาท ได้แ ก่ กระทํ า ความผิ ด มิ ใ ช่ โ ดยเจตนา แต่ ก ระทํ า
โดยปราศจากความระมัด ระวัง ซึ่ ง บุ ค คลในภาวะเช่ น นั้ น จัก ต้อ งมี ต ามวิ สัย และ
พฤติการณ์ และผูก้ ระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
(ป.อาญา มาตรา 59 วรรคสี่)
ประมาทเลินเล่อ ถือเป็ นองค์ประกอบประการหนึ่ งที่จะต้องรับผิ ดฐานละเมิด
แต่คาํ ว่า “ประมาทเลินเล่อ” ตามกฎหมาย (มาตรา 420) มิได้อธิบายให้ความหมาย
ว่าการกระทําอย่างไรเรียกว่าประมาทเลินเล่อ ต้องเที ยบเคียงกับประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 59 วรรคสี่
วิสัย หมายถึ ง สภาพเกี่ ยวกับตัวผู ก้ ระทํา เช่น การเป็ นเจ้าหน้าที่ ช้นั ผู ใ้ หญ่
หรื อชั้นผู ้น้อย เป็ นเจ้าหน้าที่ ธ รรมดา เป็ นผู ้ประกอบวิช าชี พ หรื อเป็ นผู ้เชี่ ย วชาญ
ทางด้านใดด้านหนึ่ ง และหมายรวมถึ งระยะเวลาในการปฏิ บัติหน้าที่ ของผู น้ ้ั นด้ว ย
เป็ นต้น6
พฤติการณ์ หมายถึง เหตุภายนอกหรือปั จจัยแวดล้อมตัวผูก้ ระทํา ซึ่งอาจมีผล
ต่อระดับความระมัดระวัง และทําให้การใช้ความระมัดระวังของแต่ละบุคคลแตกต่ าง
กันไป ในส่ ว นของสภาพเกี่ ย วกับ ตัวผู ก้ ระทํานั้ น ต้องสมมติ บุ ค คลขึ้ นเปรี ยบเที ยบ
โดยบุคคลที่ สมมติ น้ั นต้องมีสภาพร่างกายถื ออย่างเดี ยวกับผู ก้ ระทํา แต่ สภาพทาง
จิ ตใจถื อในระดับทัว่ ไปของบุ คคลในสภาพร่างกายอย่างเดี ยวกัน ทั้งบุ คคลที่ สมมติ
จะต้องสมมติว่าอยู่ในพฤติการณ์ภายนอกเช่นเดียวกับผูก้ ระทําด้วย เมื่อเปรียบเที ยบ
กัน ถ้า บุ ค คลที่ ส มมติ ขึ้ นจะไม่ ก ระทํา โดยขาดความระมัด ระวัง เหมื อ นที่ ผู ้ก ระทํา
ได้ก ระทําไปแล้ว ย่อมถื อว่าผู ้ก ระทําได้ก ระทําโดยประมาทเลิ นเล่ อ แต่ ถ า้ บุ ค คล
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ที่ สมมติ จะกระทําเช่นเดี ยวกับที่ ผูก้ ระทําได้กระทําไปแล้ว ย่อมถื อไม่ได้ว่าผู ก้ ระทํา
ได้กระทําโดยประมาทเลินเล่อ6
ในกรณี ของการปฏิ บัติงานในหน้าที่ ของวิชาชี พพยาบาลคําว่า “ประมาท”
และคําว่า “ประมาทเลิ นเล่อ” มีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นคําที่ ใช้วินิจฉัยฐาน
ความผิ ดที่เกิดจาการกระทํานั้น กล่าวคือ คําว่าประมาทจะใช้ในการวินิจฉัยความผิ ด
ทางอาญาในฐานความผิ ดการการะทําโดยประมาท เป็ นเหตุให้ผูอ้ ื่นถึงแก่ความตาย
ตาม ป.อาญา มาตรา 291 และกระทําโดยประมาทเป็ นเหตุ ให้ผูอ้ ื่ นได้รบั อันตราย
แก่กายและอันตรายสาหัส ตาม ป.อาญามาตรา 390 และมาตรา 300 ตามลําดับ
ส่วนคําว่า ประมาทเลินเล่อจะใช้วินิจฉัยความผิ ดทางแพ่งในฐานละเมิดตาม ป.แพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา 420 โดยผู เ้ ขียนขอยกตัวอย่างพร้อมทั้งอธิ บายประกอบหลัก
กฎหมายดังนี้
พยาบาล ก. ฉี ดยาให้กับคนผู ป้ ่ วยโดยไม่ถามชื่ อผู ้ป่วย ทําให้ฉีดยาผิ ดคน
และผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยานั้นเกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
กฎมายที่เกี่ยวข้องประกอบคําวินิจฉัย คือ ป.อาญา มาตรา 59 วรรคหนึ่ งและ
วรรคสี่ มาตรา 291และ ป.แพ่งและพาณิชย์มาตรา 420
ป.อาญามาตรา 59 วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่า “บุคคลจะต้องรับผิ ดในทางอาญา
ก็ ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนา เว้นแต่ จะได้กระทําโดยประมาท ในกรณี ที่กฎหมาย
บัญญัติให้ตอ้ งรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาท...”
วรรคสี่ บัญญัติว่า “กระทําโดยประมาท ได้แก่กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา
แต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่ งบุคคลในภาวะเช่นนั้ นจักต้องมีตามวิสยั
และพฤติ ก ารณ์ และผู ้ก ระทํ า อาจใช้ค วามระมัด ระวัง เช่ น ว่ า นั้ น ได้ แต่ ห าได้ใ ช้
ให้เพียงพอไม่”
ป.อาญามาตรา 291 บัญ ญัติ ว่ า “มาตรา 291 ผู ้ใ ดกระทํา โดยประมาท
และการกระทํานั้ นเป็ นเหตุ ให้ผูอ้ ื่นถึ งแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท”
ป.แพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 420 ได้บัญ ญั ติ ว่ า “ผู ้ใ ดจงใจหรื อ ประมาท
เลินเล่อทําต่อบุคคลอื่นโดยผิ ดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึ งแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี
เสรี ภาพก็ ดี ทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ อย่างหนึ่ งอย่างใด ท่ านว่าผู น้ ้ั นทําละเมิ ดจําต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
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ในกรณี ดั ง ตั ว อย่ า ง จะเห็ น ว่ า การฉี ด ยาผิ ด คนของพยาบาล ก. ไม่ ใ ช่
การกระทํา โดยเจตนาแต่ เ ป็ นการกระทํา ที่ ป ราศจากความระมัด ระวัง ซึ่ ง บุ ค คล
ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสยั และพฤติการณ์ และผูก้ ระทําอาจใช้ความระมัดระวัง
เช่นว่านั้ นได้ แต่ หาได้ใช้ให้เพี ยงพอไม่ เพราะตามปกติ วิสัยของการให้ยาแก่ผูป้ ่ วย
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาลจะต้องตรวจสอบชื่อยา ชื่อผูป้ ่ วย ทางที่ให้ ปริมาณยา
ที่ ให้ และอื่ นๆ ตามมาตรฐานของวิชาชี พที่ พึ งกระทํา เมื่อไม่ได้ทําตามข้อกําหนด
เช่ น ว่ า นั้ น จึ ง เป็ นการกระทํา โดยประมาทและเป็ นประมาทที่ มี ก ฎหมายระบุ ว่ า
มี ค วามผิ ด และต้อ งรับ โทษทางอาญาตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ ง ประกอบวรรคสี่
และการกระทําดังกล่าวนั้ นเป็ นเหตุ ให้ผู ้อื่นถึ งแก่ความตาย จึ งเป็ นความผิ ดอาญา
ฐานกระทําโดยประมาทเป็ นเหตุให้ผูอ้ ื่นถึงแก่ความตาย ตาม ป.อาญา มาตรา 291
และเมื่อคําว่า “ประมาทเลิ นเล่อ” ให้เที ยบเคี ยงกับคําว่า “ประมาท” ในประมวล
กฎหมายอาญา กรณี ดังกล่ าวจึ งเป็ นการกระทําโดยประมาทเลิ นเล่อต่ อบุค คลอื่น
โดยผิ ดกฎหมาย ให้เขาเสี ยหายถึ งแก่ชีวิ ต ซึ่ งเป็ นความผิ ดในทางแพ่งฐานกระทํา
ละเมิด ตามมาตรา 420 ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้ สียหาย
4. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
พระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8
วรรคหนึ่ ง บัญญัติถึงคําว่าประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรงไว้ใน มาตรา 8 วรรคหนึ่ ง
ดั ง นี้ “ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ ผิ ด ใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ ผู ้เ สี ย หาย
เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่ วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผูท้ าํ ละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่ วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้น
ไปด้วยความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรง” ดังนั้ น ถ้าเจ้าหน้าที่ กระทําละเมิดต่ อ
บุ คคลภายนอกด้วยความประมาทเลิ นเล่ อ (มิใช่กระทําละเมิดด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง) หน่ วยงานของรัฐไม่มีสิทธิ เรียกให้เจ้าหน้าที่ ผูก้ ระทําละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่ วยงานของรัฐได้ ฉะนั้นคําว่า “ประมาทเลินเล่อ
อย่ า งร้า ยแรง” จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะต้อ งทํ า ความเข้า ใจ ปั ญหามี ว่ า อย่ า งไร
เป็ นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง14
กรณี จ ะเป็ นประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้า ยแรงจะต้อ งเป็ นประมาทเลิ น เล่ อ
เสี ยก่อนโดย “จะเป็ นส่วนที่ อยู่กึ่งกลางระหว่างจงใจกับประมาทเลิ นเล่อธรรมดา”
คณะกรรมการกฤษฎี กาเคยตอบข้อหารื อกรมบัญชี ก ลางว่า “การที่ จะพิจารณาว่า
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กรณี ใดจะเป็ นการกระทําด้ว ยความประมาทเลิ น เล่ อ อย่ างร้า ยแรงของเจ้า หน้ า ที่
หรือไม่น้ั น เป็ นหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการตามกฎหมายและระเบียบ
ทุ กคน จนถึ งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุ กข์หรื อศาล ส่วนอย่างไรเป็ นการประมาท
เลิ นเล่ออย่างร้ายแรงย่อมขึ้ นอยู่กับข้อเท็ จจริ งแต่ละกรณี ไปความประมาทเลิ นเล่ อ
อย่างร้ายแรง จะมีลกั ษณะไปในทางที่บุคคลนั้นได้กระทําไปโดยขาดความระมัดระวัง
ที่ เบี่ ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็ นได้ว่าความเสี ยหายอาจ
เกิดขึ้ นได้หรือหากใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยก็คงได้คาดเห็นการอาจเกิ ดความ
เสียหายนั้น” ตัวอย่างเช่น คําพิพากษาฎีกาที่ 1788-1780/2518 กรณีโรงงานของ
จําเลย (กระทรวงการคลัง) เผาเศษปอ ทําให้มีควันดําปกคลุ มถนนจนมองไม่เห็น
ทางข้างหน้า เป็ นเหตุ ให้มีรถขับ มาชนท้ายรถโจทก์ซึ่ งจอดอยู่ไ ด้รับความเสียหาย
ซึ่ งเหตุ การณ์เช่นนี้ เคยเกิดมาแล้ว 2-3 ครั้ง แต่ก็ปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการ
เผาเศษปอจนเป็ นกรณีที่จาํ เลยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง15
การกระทําด้ว ยความประมาทเลิ นเล่ ออย่า งร้ายแรง หมายถึ งการกระทํา
โดยมิ ไ ด้เ จตนา แต่ เ ป็ นการกระทํ า ซึ่ ง บุ ค คลพึ ง คาดหมายได้ว่ า อาจก่ อ ให้เ กิ ด
ความเสียหายขึ้ น และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้ องกันมิให้เกิด
ความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย17
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2614/2522 เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ไม่นําแผงมาปิ ด
กั้นถนนในขณะที่ ข บวนรถไฟจะแล่ นผ่ า น เป็ นการประมาทเลิ น เล่ อ อย่า งร้า ยแรง
จะอ้า งว่ า วัน เกิ ด เหตุ พ นั ก งานรถไฟนั ด หยุ ด งาน ไม่ ส ามารถหาคนมาปฏิ บัติ ง าน
ให้ทนั ท่วงทีได้เป็ นเหตุสุดวิสยั หาได้ไม่ การรถไฟฯ ต้องร่วมรับผิด
ดังนั้น ถ้าใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็ ป้องกันความเสียหายได้แต่
กลับมิได้ใช้ความระมัดระวัง ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง15
ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลจะมีกรณีที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับการกระทํา
โดยประมาทเลินเล่อและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างประกอบ
คําอธิบายหลักกฎหมาย ดังนี้
นาย A ได้รับ บาดเจ็ บ จากอุ บัติเหตุ เข้า รับ การรัก ษาที่ แ ผนกผู ้ป่ วยฉุ ก เฉิ น
ของโรงพยาบาลชุ มชนแห่งหนึ่ ง แรกรับแพทย์เวรตรวจร่างกายเบื้ องต้นพบสัญญาณ
ชี พ ปกติ มี แ ผลถลอกบริ เ วณท้อ งส่ ว นบนด้า นขวา ผู ้ป่ วยบ่ น ปวดท้อ งเล็ ก น้ อ ย
แพทย์สงั ่ ให้ทําการ X-ray ช่องท้องยังไม่ทราบผล และสัง่ การรักษาโดยการให้นอน
สังเกตอาการที่เตียงสังเกตอาการในห้องผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น และให้ตรวจสอบสัญญาณชีพ
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ทุก 30 นาที พยาบาล ก. เป็ นหัวหน้าเวร ปฏิบตั ิงานในเวรดังกล่าวร่วมกับพยาบาล
ข. ซึ่งในเวรดังกล่าวนี้ มีผูป้ ่ วยมารับบริการเป็ นจํานวนมาก จึงไม่ได้ตรวจวัดสัญญาณ
ชีพตามคําสัง่ แพทย์ เวลาผ่ านไป 3 ชัว่ โมง ญาติ นาย A มาบอกพยาบาลว่านาย A
หมดสติ พยาบาล ก. และ ข. รายงานแพทย์แล้วช่วยทําการฟื้ นคืนชีพ แต่ไม่สาํ เร็ จ
นาย A เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากสาเหตุการเสียเลือดมากโดยมีเลือดออกในช่องท้อง
กรณีตามโจทย์จะเห็นได้ว่าพยาบาล ก และ ข ไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามแผนการรักษา
ของแพทย์และตามมาตรฐานวิชาชีพที่ ตอ้ งปฏิบตั ิ กล่าวคือ การไม่สงั เกตอาการและ
การไม่ตรวจวัดสัญ ญาณชี พ ตามเวลาที่ กําหนดดังกล่ าว เป็ นการกระทําซึ่ ง บุ ค คล
พึ ง คาดหมายได้ว่ า อาจก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น และหากได้สั ง เกตอาการ
และตรวจวัดสัญ ญาณชี พ ของนาย A ตามแผนการรัก ษา ก็ จ ะช่ ว ยให้ท ราบอาการ
เปลี่ ย นแปลงและให้ก ารรัก ษานาย A ได้ทันท่ ว งที ซึ่ งเป็ นการใช้ความระมัด ระวัง
แม้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยก็ อ าจป้ องกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายได้ แต่ ก ลั บ มิ ไ ด้ ใ ช้
ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย จึงถือได้วา่ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในทางปฏิ บัติ คํา ว่ า “ประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้า ยแรง” ยัง มี ปั ญ หาในการ
ตี ความของผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณาคดีโดยเฉพาะในกรณี การกระทําโดยประมาท
ของพยาบาลหรื อ บุ ค ลากรทางการแพทย์ทํ า ให้ผู ้ป่ วยได้รับ ความเสี ย หาย ตาม
พรบ.ความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผูม้ ีอาํ นาจในการวินิจฉัย
ว่ า การกระทํ า ดั ง กล่ า วเป็ นการกระทํ า ที่ ป ระมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้า ยแรงหรื อ ไม่
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ 1) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิด
2) กระทรวงการคลั ง โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง และ
3) ศาลปกครอง ซึ่งบ่อยครั้งที่ผูม้ ีอาํ นาจทั้งสามองค์กรมีความเห็นไม่ตรงกัน กล่าวคือ
เมื่ อ มี ก ารกระทํา เกิ ด ขึ้ นมี ค ดี ฟ้ อ งร้อ งทางแพ่ ง ปั จ จุ บัน ดํา เนิ น คดี ที่ ศ าลยุ ติ ธ รรม
แผนกคดีผูบ้ ริโภค ศาลตัดสินคดีถึงที่สุดว่าเป็ นการกระทําโดยประมาทเป็ นคดีละเมิด
หน่ ว ยงานต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แ ก่ ผู ้เสี ย หาย จากนั้ นหน่ ว ยงานตั้งคณะ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิดเพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการ
เห็ น ว่ า ไม่ เ ป็ นประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้า ยแรงไม่ ต ้ อ งชดใช้ แล้ว ส่ ง ความเห็ น
พร้อ มสํ า นวนสอบสวนไปให้ก ระทรวงการคลั ง โดยคณะกรรมการพิ จ ารณา
ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง พิ จ ารณาต่ อ ไป ถ้ า คณะกรรมการดั ง กล่ า วเห็ น พ้อ งกั บ
คณะกรรมการชุดแรกผูก้ ระทําไม่ตอ้ งชดใช้เงินคืนให้กบั หน่ วยงาน แต่ถา้ เห็นแย้งและ
มีคาํ สัง่ ให้ชดใช้เป็ นจํานวนเงินเท่าไร หน่ วยงานต้นสังกัดต้องออกคําสัง่ ให้เจ้าหน้าที่
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ผูก้ ระทําดังกล่าวชดใช้เงินตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (มาตรา10 วรรคสอง
พรบ.ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539) และคํา สัง่ ให้ช ดใช้เ งิ น
ดั ง กล่ า วเป็ นคํ า สั ่ง ทางปกครอง ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ น้ั นไม่ เ ห็ น ด้ ว ยก็ ส ามารถ
ฟ้ อ งศาลปกครองให้ย กเลิ ก คํา สัง่ ดั ง กล่ า วได้ ซึ่ ง ศาลปกครองจะเป็ นผู ้พิ จ ารณา
ในขั้ น สุ ด ท้า ยว่ า เป็ นการกระทํ า ที่ เ ป็ นประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้า ยแรงหรื อ ไม่
ในขัน้ สุดท้ายต่อไป
5. ละเมิด
ละเมิ ด หมายความว่า ล่วงเกิ นหรื อฝ่ าฝื นจารี ตประเพณี ห รื อกฎหมายที่ มี
บัญญัติไว้5
ความรับผิ ดจากการละเมิ ด คําว่า ละเมิด”เป็ นศัพท์ในทางกฎหมายแพ่ ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 420 ได้บั ญ ญั ติ ว่ า “ผู ้ใ ดจงใจ
หรื อประมาทเลิ นเล่อทําต่ อบุ คคลอื่ นโดยผิ ดกฎหมาย ให้เขาเสี ยหายถึ งแก่ชีวิตก็ดี
แก่ ร่างกายก็ ดี เสรี ภ าพก็ ดี ทรัพ ย์สิ นหรื อสิ ท ธิ อย่างหนึ่ ง อย่า งใด ท่ านว่าผู ้น้ั น ทํา
ละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” จากบทบัญญัติดังกล่าว การละเมิด
นั้นเกิดขึ้ นได้โดย
- ผูก้ ระทํากระทําโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
- การกระทํานั้ นผิ ดกฎหมาย หมายถึ งทําโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่มีอาํ นาจที่ จะ
กระทําได้
- การกระทํา นั้ น เป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกาย เสรี ภ าพ
ทรัพย์สินหรือสิทธิ อย่างหนึ่ งอย่าง16
ในระบบกฎหมายไทยอาจจะเห็ น คําว่าละเมิด ปรากฏอยู่ใ นกฎหมายเป็ น
3 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่
1) ละเมิดทางแพ่ง (ตาม ป.แพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา420) ซึ่ งเป็ นหลักการ
พื้ นฐานในการวินิจฉัยองค์ประกอบของความผิดฐานละเมิดอื่นๆ
2) ละเมิ ดจากการปฏิ บัติห น้าที่ (ตาม พรบ. ความรับ ผิ ดทางละเมิ ด ของ
เจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539) โดยพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของความผิ ดเบื้ องต้ น
ตาม ป.แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 แต่มีความแตกต่างคือเจ้าหน้าที่ผูก้ ระทําละเมิด
จะต้อ งชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้กับ หน่ ว ยงานหรื อ ไม่ ก็ ต่ อ เมื่ อ กระทํา โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
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3) ละเมิ ดทางปกครอง (ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) พรบ. จัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542) เป็ นการกระทําละเมิดที่ เกิดจาก
การใช้อาํ นาจตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎหรือคําสัง่ ทางปกครองที่ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายขึ้ น
วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์เป็ นวิ ช าชี พที่ เกี่ ย วข้องกับ การดูแล
ผู ้ป่ วย โดยผู ้ป ระกอบวิช าชี พคื อพยาบาล มี ขอบเขตหน้าที่ ตามที่ กฎหมายกําหนด
คื อ หน้าที่ ในการรัก ษาพยาบาลรวมทั้งการช่ ว ยเหลื อแพทย์ก ระทําการรัก ษาโรค
การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องพยาบาลมี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ส่ ง ผลให้ผู ้ป่ วยได้รั บ ความเสี ย หาย ซึ่ ง ทางกฎหมายเรี ย กว่ า กระทํ า ละเมิ ด ต่ อ
ผูเ้ สียหาย17 พิจารณาการกระทําละเมิดจากตัวอย่าง ดังนี้
ตามสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
นางสาว น. ถูกงูกดั ญาติจึงได้นําตัวผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ป. ในเวลา
ประมาณ 16.30 น. โดยผูป้ ่ วยและญาติ ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ป. ว่าถูกงู
เขียวหางไหม้กัด นายแพทย์ ช. แพทย์เวรแผนกผู ป้ ่ วยอุ บตั ิ เหตุ ฉุก เฉิ นได้สัง่ ฉี ดยา
แก้ปวด (TRANAL) และยาต้านการอักเสบ (DEXA) ให้กับผู ป้ ่ วย รวมทั้งได้ทําการ
เจาะดูก ารแข็ งตัว ของเลื อด (VTC) ซึ่ งผลปรากฏว่าปกติ ต่ อมาเมื่อเวลาประมาณ
17.30 น. ได้ส่งผูป้ ่ วยไปที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหญิ งซึ่ งมีนายแพทย์ ม. เป็ นแพทย์เวร
ศัลยกรรมและเป็ นแพทย์เวรเจ้าของไข้ ขณะนั้นนายแพทย์ ม. กําลังทําการผ่าตัดไส้ติ่ง
ให้แ ก่ ผู ้ป่ วยรายอื่ นอยู่ จนเวลาประมาณ 19.00 น. นางสาว อ. หัว หน้าพยาบาล
เวรบ่ายได้เดินตรวจดูจึงพบว่าผูป้ ่ วยหลับอยู่ แต่เรียกไม่ตื่น ไม่แสดงอาการตอบสนอง
ชีพจรเต้นเบา จึ งได้ทําการช่วยเหลื อโดยการใส่เครื่ องช่วยหายใจและให้ออกซิ เจน
เมื่อนายแพทย์ ม. มาถึ งพบว่าผู ป้ ่ วยหยุ ดหายใจแต่ยงั มีสัญญาณชีพ นายแพทย์ ม.
จึ งได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และขอต่ อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตรวจสอบพบว่าผูป้ ่ วย
มีอาการทางประสาท จึ งสงสัยว่างูพิ ษที่ กัดน่ าจะเป็ นงูพิษ ที่ มีผ ลต่ อระบบประสาท
จึ ง ได้สัง่ ให้เ ซรุ่ ม ต้า นพิ ษ งู เ ห่ า ต่ อ เนื่ อ งให้แ ก่ ผู ้ป่ วยและได้ป รึ ก ษานายแพทย์ ป.
(อายุ รแพทย์) ให้มาร่วมดูแลรักษาผูป้ ่ วย วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลาประมาณ
16.40 น. ผู ้ป่ วยได้เสี ย ชี วิ ตลง โดยแพทย์ลงความเห็ นว่าเกิ ดจากสมองขาดเลื อด
เนื่ องจากถูกงูพิษกัด นาย ว. และนาง ฉ. บิดามารดาของนางสาว น. จึ งเป็ นโจทก์
ยื่นฟ้ อง หน่ วยงานเป็ นจําเลยต่ อศาลจังหวัดในคดี ละเมิด เรี ยกให้ชดใช้ค่าเสียหาย
เป็ นเงินจํานวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ ยตามกฎหมายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
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2555 ศาลอุ ท ธรณ์ภ าค 1 มี คํา พิ พ ากษา โดยพิ พ ากษายื น ตามคํา พิ พ ากษาศาล
จัง หวัด สรุ ป ได้ว่ า นางสาว น. ไม่ ไ ด้รับ การดู แ ลรัก ษาจากแพทย์แ ละพยาบาล
โรงพยาบาล ป. อย่ า งใกล้ชิ ด และทัน ท่ ว งที แม้จํา เลยยัง โต้แ ย้ง อยู่ ว่ า นางสาว น.
แจ้ง ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ข องโรงพยาบาล ป. ว่ า ถู ก งู เ ขี ย วหางไหม้กัด ทํ า ให้ก ารรัก ษา
ไม่ ถู ก ต้อ งตรงกับ ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ น างสาว น. ถู ก งู เ ห่ า กัด แต่ ก ารกระทํา ของแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลต่ อนางสาว น. ซึ่ งถูกงูมีพิษกัดมา ถื อได้ว่า
เป็ นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออันเป็ นการกระทําละเมิดแล้ว18
เที ย บการกระทํ า ตามโจทย์ กั บ ตั ว บทกฎหมาย 1) เป็ นการกระทํ า
โดยประมาทเลิ นเล่อ 2) เป็ นการกระทําที่ ผิดกฎหมายกล่าวคือเจ้าหน้าที่ ไม่มีสิทธิ
หรื อ ไม่ มี อํา นาจที่ จ ะดู แ ลผู ้ป่ วยด้ว ยความประมาทได้ 3) เป็ นเหตุ ใ ห้ผู ้อื่ น ได้รับ
ความเสียหายแก่ชีวิต กรณีดังกล่าวจึงครบองค์ประกอบของความผิ ฐานละเมิดตาม
ป.แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
บทสรุป
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องวิ ช าชี พ พยาบาลมี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาด
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาเนื่ องจากเป็ นงานที่ กระทําต่ อเนื้ อตัวร่างกายและ
จิตใจของมนุ ษย์ ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอ้ จํากัด
ของเวลา และทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้องจึ งมี ค วามจําเป็ นอย่างยิ่ ง ประกอบกับการเรี ย นการสอนวิ ช ากฎหมาย
สํา หรับ วิ ช าชี พ พยาบาลซึ่ ง มี ก ารเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นชั้น ปี ต้น ๆ
อาจทําให้พยาบาลที่ ป ฏิ บัติห น้าที่ ในสถานพยาบาลเป็ นเวลานานอาจหลงลื มหรื อ
ขาดความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่ ปรับเปลี่ ยนไปตามยุ คสมัย การศึ กษาทบทวน
ความรู ค้ วามเข้า ใจหลัก กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งผ่ านการทํา ความเข้า ใจ 5 คํา สํา คัญ
ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้พยาบาล เกิดความมัน่ ใจและระมัดระวังในการทํางานมาก
ขึ้ น และนอกเหนื อจากความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวแล้วแล้วสิ่งสําคัญ
ที่ ช่ ว ยเป็ นเกราะป้ องกั น ข้อ ผิ ด พลาดในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ หรื อ การถู ก ฟ้ อ งร้อ ง
ดําเนิ นคดี ที่ ดีที่ สุดประการหนึ่ งก็ คือ การปฏิ บัติห น้าที่ โ ดยคํานึ งถึ งหลัก คุ ณธรรม
จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลเป็ นสําคัญ
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