




 

คดีทางการแพทยที่นาสนใจ 
 

 

คำนำ 

 

  ปจจุบ ันการรองเร ียนหรือการฟองร องคดีที ่ เก ี ่ยวกับขอพิพาทอันเนื ่องมาจากการ

รักษาพยาบาลมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป สืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุดวยกัน ไมวาจะเปนปญหา

การสื่อสารระหวางบุคลากรทางการแพทยกับตัวผูปวยหรือญาติ หรือเกิดจากผลการรักษาที่ไมเปนที่พอใจ  

ของผู ปวยหรือญาติ ทำใหมีคดีขึ ้นสู กระบวนการทางศาลในแตละปจำนวนมาก เปนที ่ทราบกันดีวา                   

คดีทางการแพทยถือเปนคดีผู บริโภค ซ่ึงกฎหมายกำหนดวาจะตองดำเนินการเจรจาไกลเกลี่ยกอนทุกคดี    

หากสามารถยุติขอพิพาทกันไดโดยการเจรจาไกลเกลี ่ย คดีก็จะยุติลงดวยวิธ ีการถอนฟองหรือทำสัญญา

ประนีประนอมยอมความ แตหากไมสามารตกลงเจรจาไกลเกลี่ยกันได ศาลก็จะดำเนินการสืบพยานและมี     

คำพิพากษาตอไป สำหรับคดีทางการแพทยท่ีกระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถูกฟอง

เปนจำเลยนั้น มีหลายคดีที่มีประเด็นทางขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่นาสนใจ ทั้งคดีที่สามารถยุติกันไดดวย

วิธีการเจรจาไกลเกลี่ยและคดีที่ยุติโดยคำพิพากษาของศาล ซึ่งแตละคดีจะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ     

ที่ตางกัน ในหนังสือคดีทางการแพทยที ่นาสนใจเลมนี้จะเปนการรวบรวมคดีตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานของแพทยในหลายสาขา เชน สาขาศัลยศาสตร สาขาอายุรศาสตร และสาขาสูตินารีเวชวิทยา เปนตน 

ท่ีใหเกร็ดความรู เกี ่ยวกับคดีทางการแพทยซึ ่งจะเปนประโยชนอยางยิ ่งตอบุคลากรทางการแพทยหรือ     

บุคคลท่ีสนใจ 

 

       กลุมระงับขอพิพาททางการแพทย 

      กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 

 

ทอหลุดไดอยางไร                                                                                   ๔ 

คอมพารทเมนทซินโดรม ?                                                                         ๙ 

ทำไมใหฉันกลบับาน               ๑๓ 

เกือบไมไดบวชแลว               ๑๕ 

รักษาผิดขางหรือเปลา              ๑๗ 

ฉันไมไดเปนไสติ่งนะ               ๑๙ 

มองไมเห็นจริงหรือ ?               ๒๑ 

ตายเพราะพิษงูจริงหรือ ?              ๒๓ 

รอวันเตียงวาง               ๒๕ 

เอาเงินฉันคืนมา               ๒๘ 

 



๔ 
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ทอหลุดไดอยางไร 
 
 การเขาถึงสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการบริการทางการแพทย ถือเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานท่ี
สำคัญท่ีมนุษยทุกคนพึงไดรับการบริการจากรัฐ แพทย พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย จึงมีความสำคัญมากท่ี
จะชวยใหประชาชนไดรับการบริการทางการแพทยท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ในอดีตเม่ือบุคลากรทางการแพทย
ใหบริการทางการแพทยแกผูปวยแลวเกิดเหตุไมพึงประสงคหรือผลการรักษาไมเปนไปตามความคาดหวังของผูปวย
หรือญาติ มุมมองของผูปวยหรือญาติจะมองวา เกิดจากบุญหรือกรรม หรือถึงเวลาของผูปวยแลว แตปจจุบัน
มุมมองนั้นไดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ผูปวยหรือญาติกลับมองวา เกิดจากการกระทำของบุคลากรทาง
การแพทยแมบางครั้งในผูปวยบางรายเหตุการณเสียชีวิตหรือพิการ เปนไปตามพยาธิสภาพของโรคก็ตามจึงจะ
เห็นไดวาปจจุบันนี้อันตราหรือแนวโนมการรองเรียนการฟองคดีแพทย พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทยรวมถึง
หนวยงานตนสังกัดของบุคคลเหลานั้น เชน กระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสูงข้ึน   
ในทุก ๆ ป 
 เม่ือกลาวถึง “คดีทางการแพทย”หลายคนอาจจะมีความสงสัยหรือมีคำถามในใจวาคดี     
ทางการแพทยมีความหมายวาอยางไร หรือลักษณะคดีเปนแบบไหน ในเรื่องนี้ผู เขียนจะขออธิบายถึง
ความหมายของคดีทางการแพทยเพ่ือใหผูอานมีความเขาใจมากข้ึน คดีทางการแพทย หมายถึง “คดีท่ีผูเสียหาย
จากการรับบริการทางการแพทยฟองบุคลากรทางการแพทยหรือหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีนั้น อันมีมูล
ฟองรองคดีหรือสาเหตุมาจากการใหบริการทางการแพทยและกระทรวงสาธารณสุข” ท้ังนี้ไมวาผูเสียหาย     
จะฟองเปนคดีแพงหรือคดีอาญา อันเรียกวาเปนคดีทางการแพทยท้ังสิ้นโดยเม่ือประมาณตนป พ.ศ. ๒๕๕๙     
ท่ีผานมา มีคดีทางการแพทยเรื่องหนึ่งท่ีมีความนาสนใจมากซ่ึงคดีนี้มีโจทกรวมท้ังสิ้น ๕ คน ซ่ึงโจทกท่ี ๑ คือ 
สามีผูตาย โจทกท่ี ๒บุตรผูตาย โจทกท่ี ๓ บุตรผูตาย โจทกท่ี ๔ บิดาผูตาย โจทกท่ี ๕ มารดาผูตาย ฟอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนคดีผูบริโภคโดยฟองใหรับผิดในฐานละเมิดเรียกคาเสียหายเปนเงินจำนวน 
๔,๙๐๗,๐๕๘ บาท 
 คดีนี้ โจทกฟองวา เดิมทีผูตายเปนคนไขประจำคลินิกของแพทยหญิงทานหนึ่ง โดยผูตายมีอาการ
ตอมทอนซิลอักเสบและมีอาการเจ็บคออยูบอยครั้ง ผูตายจึงไดรับคำแนะนำจากแพทยดังกลาวใหทำการผาตัด
ตอมทอนซิลออกเพ่ือหลีกเลี่ยงการอักเสบของตอมทอนซิลข้ึนอีก ผูตายเลยตัดสินใจเขารับการผาตัดครั้งนี้ โดยมี
แพทยหญิงดังกลาวเปนผูทำการผาตัดและมีแพทยวิสัญญี วิสัญญีพยาบาลและมีพยาบาลอ่ืนท่ีเปนทีมผาตัดในวัน
นั้น โจทกอางวาในการผาตัดตอมทอนซิลของผูตายรายนี้เกิดความผิดพลาด กลาวคือ ในระหวางทำการผาตัด 
แพทย พยาบาล ผูทำการผาตัดกระทำการโดยประมาททำใหทอออกซิเจนหลุดเปนเหตุใหผูตายขาดออกซิเจน
และเสียชีวิตในเวลาตอมาหลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรับคำฟองแลว เบื้องตนไดดำเนินการ
ใหมีการตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณีท่ีผูเสียหายฟองคดีตอศาล ตามขอ ๓๕ 
แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือทราบรายละเอียดขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคดีนี้ อีกท้ังไดสงคดีใหสำนักงานอัยการ พิจารณาแก
ตางคดีใหแกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
 
 
 
  



๕ 
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 ขอเท็จจริง 
 ผูตายอายุ ๔๔ ป กอนการผาตัดมีการประเมินความพรอมทางดานรางกายเรียบรอย ซ่ึงมีการ
ผาตัดในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ กอนผูปวยเขาหองผาตัดผูปวยรูสึกตัวดี และมีวิสัญญีพยาบาลประจำหองผาตัด 
ทำการเตรียมอุปกรณในการใสทอชวยหายใจเตรียมยาท่ีใชในการระงับความรูสึกทำการตรวจสอบเครื่องดม
ยาสลบพรอมเครื่องชวยหายใจ (Anesthetic Machine) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Monitor) วาทำงานได
ปกติ จากนั้นพยาบาลวิสัญญีทำการติดตั้งเครื่องเฝาติดตามสัญญาณชีพขณะผาตัด คือ เครื่องวัดความดันเลือด เครื่อง
ติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram) เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจ (Pulse Oximetry) และ
อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนเม่ือติดอุปกรณเรียบรอยแลว จากนั้นเริ่มใหยาระงับความรูสึก เม่ือผูปวยเขาสูภาวะหลับ
แลวจึงทำการชวยหายใจโดยการบีบลมเขาปอด ซ่ึงสามารถบีบลมเขาปอดไดดี แลวจึงใสทอชวยหายใจทางปาก 
เบอร ๗.๕ (RAEtube) ลึก ๒๐ เซนติเมตร จากนั้นวิสัญญีพยาบาล ไดตรวจวาทอชวยหายใจอยูในหลอดลมคอ
โดยการฟงปอดท้ังสองขางดวยเครื่องหูฟง (Stethoscope) พบวาเสียงลมเขาปอดท้ังสองขางเทากันดีและมีการ
เตรียมการประการอ่ืนเพ่ือใหผูปวยพรอมตอการผาตัด 

 หลังจากเตรียมอุปกรณตาง ๆ แลววิสัญญีพยาบาล และวิสัญญีแพทย ชวยกันติดพลาสเตอร
เหนียวใสท่ีมุมปาก ๒ ชิ้น เพ่ือยึดทอชวยหายใจกับริมฝปากลางและทำการดันยึดขอตอทุกตัวใหแนน และยึด
ทับดวยกระดาษกาวเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดออกจากกัน โดยยึดตั้งแตทอชวยหายใจ (Endotracheal tube) 
ซ่ึงเปนทอท่ีนำกาซจากเครื่องดมยาสลบสงถึงผูปวย หลังจากแพทยผูทำการผาตัดจัดทาในการผาตัดเสร็จ
เรียบรอยแลว วิสัญญีแพทยและวิสัญญีพยาบาล ไดชวยกันตรวจสอบวาทอชวยหายใจยังอยูในตำแหนงท่ี
เหมาะสม โดยใชเครื่องหูฟงฟงท่ีปอดท้ังสองขางซ้ำอีกครั้งพบวาเสียงปอดเทากันท้ังสองขาง และตรวจสอบ
วงจรหายใจวาไมมีการเลื่อนหลุด จากนั้นจึงไดตัดกระดาษกาวคาดยาวบนอกผูปวยอีกครั้งหนึ่งเพ่ือยึดทอ
ออกซิเจนขนาดใหญไวกับตัวผูปวย เนื่องจากวาทอออกซิเจนขนาดใหญจะมีน้ำหนักคอนขางมากหากปลอยหอย
ไวขางเตียงอาจดึงรั้งใหทอชวยหายใจหลุดออกจากตัวผูปวยได หลังจากนั้นแพทยผูผาตัดไดเริ่มลงมือการผาตัด ซ่ึง
ในระหวางผาตัดไดมีวิสัญญีพยาบาลอยูกับผูปวยตลอดเวลา เพ่ือเฝาระวังระบบไหลเวียนเลือดโดยมีการวัดความ
ดันเลือดทุก ๓ นาที และทำการบันทึกผลทุก ๕ นาที มีการวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ อัตราการเตนของหัวใจ และมี
การเฝาระวังระบบหายใจ โดยมีการวัดคาออกซิเจนในเลือดและวัดคารบอนไดออกไซด จากลมหายใจออกซ่ึงเปนการ
วัดตลอดเวลา และทำการบันทึกลงในใบวิสัญญี ทุก ๆ ๑๕ นาที 
 ในขณะท่ีแพทยทำการจี้เพ่ือหยุดเลือด วิสัญญีพยาบาลพบวาขณะท่ีจี้คลื่นไฟฟาหัวใจอานคา
อัตราการเตนของหัวใจได ข้ึนๆลงๆ และสัญญาณเตือนจากเครื่องติดตามสัญญาณชีพวาคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ 
แตเม่ือหยุดจี้คลื่นไฟฟาหัวใจกลับมาเปนปกติ อัตราเตนของหัวใจอยูท่ี 90-92 ครั้งตอนาที คาความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด 100% ความดันเลือด 140/70 มิลลิเมตรปรอท โดยในชวงท่ีคลื่นไฟฟาหัวใจอานวาหัว
ใจเตนชานั้น วิสัญญีพยาบาลไดนำยาอะโทรปน (Atropine) ซ่ึงเปนยาท่ีชวยเพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจท่ีได
เตรียมไวพรอมใชตั้งแตกอนผาตัดมาถือไวเพ่ือเตรียมใหแกผูปวย แตเนื่องจากหลังหยุดการใชจี้ไฟฟา อัตราการ
เตนของหัวใจก็กลับมาเตนเปนปกติ วิสัญญีพยาบาลจึงไมไดฉีดอะโทรปน วิสัญญีพยาบาลท่ีมีหนาท่ีชวยในการ
ดมยาสลบผูปวยเขามาชวยดูผูปวยก็พบวาคลื่นไฟฟาหัวใจอานคาอัตราการเตนของหัวใจไดข้ึนๆลงๆในชวง 
31-92 ครั้งตอนาทีและมีเสียงสัญญาณเตือนจากเครื่องติดตามสัญญาณชีพวาคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ ซ่ึงอาจ
เกิดจากการทำงานของเครื่องจี้รบกวนคลื่นความถ่ีสัญญาณชีพ แตเม่ือหยุดจี้คลื่นไฟฟาหัวใจกลับมาเปนปกติ 
อัตราเตนของหัวใจอยูท่ี 90 ครั้งตอนาที คาออกซิเจนในเลือด 100% วิสัญญีพยาบาล จึงไมไดทำการใหยา
หรือตรวจเช็คความผิดปกติอ่ืน ๆ ของผูปวยเม่ือผาตัดทอนซิลออกและหามเลือดแลว แพทยหยอนเครื่องมือถาง
ปากลงประมาณ 1-2 นาที แพทยถางปากอีกครั้งเพ่ือดูวาเลือดออกหรือไม เนื่องจากเปนความเสี่ยงของการ
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ผาตัดทอนซิล ขณะเดียวกันวิสัญญีพยาบาลท้ังสองคน สังเกตเห็นวาคาออกซิเจนในเลือดท่ีวัดไดคอยๆ ลดลง
จาก 100% เปน 70% รวมกับคลื่นไฟฟาหัวใจมีหัวใจท่ีเตนชาลงจาก 92 คอย ๆ ลดลงมาเปน 42 ครั้งตอ
นาที  และมีเสียงสัญญาณเตือนจากเครื่องติดตามสัญญาณชีพอีกครั้ง ซ่ึงอาจเกิดจากการทำงานของเครื่อง
ผิดปกติก็ได หรือเกิดจากทอหายใจหลุดก็ไดเพราะเคยเกิดข้ึนมาแลวท้ังสองลักษณะ จึงกดวัดความดันโลหิตได 
110/70มิลลิเมตรปรอทพรอมกับรีบหาสาเหตุโดยไมไดทันสังเกตวาคาคารบอนไดออกไซดจากลมหายใจ
ออกเปนเทาไร โดยวิสัญญีพยาบาลไดนำเครื่องวัดออกซิเจนจากตัวผูปวยมาวัดของตนเอง พบวาวัดไดปกติจึง
คิดวาไมไดเกิดจากความผิดปกติของเครื่องวัด และรีบหาสาเหตุอ่ืนเชนทอชวยหายใจอาจเลื่อนหลุดหรือถูกกด
ทับจึงใชมือของตนเองคลำไปใตผาท่ีคลุมตัวผูปวย สำรวจทอชวยหายใจโดยไลจากสวนท่ีอยูนอกผาคลุมจนเขา
ไปในผาคลุมและมุดตัวเขาไปในใตผาคลุมเพ่ือตรวจดู พบวา ทอชวยหายใจหลุดออกจากกันเปนชวงเวลา
เดียวกัน ขณะนั้นแพทยไดตรวจสอบวาไมมีเลือดอออกจากแผลแลว และเปดผาคลุมหนาผูปวยออกจึงเห็นวา
ทอชวยหายใจ (Endotracheal tube) กับขอตอทอหายใจ (Slip joint) หลุดออกจากกันอีกทันทีท่ีเห็นทีม
รักษารีบนำทอสวมเขาดวยกันและทำการชวยฟนคืนชีพทันทีและผูปวยไดเสียชีวิตลงในเวลาตอมา วันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2558 
 โดยปกติแลวคดีท่ีกระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ถูกฟองเปนจำเลย
จะมีแนวทางยุติคดีอยู ๒ วิธีหลักๆ คือ ๑การยุติคดีโดยการระงับขอพิพาทกอนศาลมีคำพิพากษา เชน การทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความ การเจรจาไกลเกลี่ยและโจทกถอนฟองคดี ๒การยุติคดีโดยผลของคำพิพากษา
ของศาล 
 เม่ือพิจารณาคดีดังกลาวแลว ผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏวา
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีความเห็นวา พยาบาลวิสัญญี เพียงคนเดียวไดกระทำโดย
ประมาทแตไมถึงข้ันประมาทเลินเลออยางรายแรง อีกท้ังความเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญจากกรมการแพทยมี
ความเห็นวา กรณีของผูตายรายนี้  เกิดจากโรคสมองขาดเลือด และออกซิเจน (Hypoxic ischemic 
encephalopathy) อาจเปนภาวะแทรกซอนจากการขาดเลือด หรือขาดอากาศไปเลี้ยงสมองได เชน จากภาวะ
หัวใจหยุดเตน ซ่ึงความเห็นดังกลาวไมไดชี้ชัดวาการรักษาพยาบาลในผูตายรายนี้ เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการแพทยแลวหรือไมแตอยางใด ไมเหมือนคดีอ่ืน ๆ หากแพทยผูเชี่ยวชาญ เห็นวาการรักษาพยาบาลได
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย ก็จะใหความเห็นตรง ๆ เลยวา เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การแพทยแลว ดังนั้น เม่ือกรณีเปนเชนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะจำเลยจึงมีความเห็นวา 
คดีนี้สมควรยุติคดีโดยการเจรจาไกลเกลี่ย เพราะหากมีการตอสูคดี โดยการสืบพยานในชั้นศาลและใหศาล
พิจารณาอาจจะเปนผลรายมากกวาผลดี ตอไปผูเขียนจะขออธิบายในข้ันตอน การเจรจาไกลเกลี่ยคดีนี้ 
 
 ข้ันตอน/วิธีการเจรจาไกลเกลี่ย 
 โดยปกติแลวการยุติคดี โดยการระงับขอพิพาทกอนศาลมีคำพิพากษาจะตองมีจำนวนเงินมา
เก่ียวของเสมอ กลาวคือ สวนใหญจะเปนการตกลงกันเรื่องจำนวนคาเสียหายและสิทธิประโยชน ของฝายโจทกผู
ฟองคดี คำถามคือแลวจะเอาเงินสวนไหนมาใชในการเจรจาไกลเกลี่ย ซ่ึงหลายคดีท่ียุติกันไดดวยวิธีการเจรจา
ไกลเกลี่ยจะใชเงินท่ีไมใชเงินงบประมาณ เชน เงินจากกองทุนชวยเหลือคดีทางการแพทย หรือเงินสวัสดิการของ
โรงพยาบาลท่ีเกิดเหตุ เงินจากแพทย พยาบาล ท่ีมีสวนเก่ียวของในคดีท่ีเต็มใจและยินดี จายใหผูเสียหายเพ่ือ
มนุษยธรรม 
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 ซ่ึงคดีนี้ไดมีการเจรจาไกลเกลี่ยครั้งแรก ในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผลการเจรจาไกลเกลี่ย
ปรากฏวา โจทกลดจำนวนคาเสียหายท่ีเรียกรองเหลือเพียง ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท จากทุนทรัพยท่ีฟองในตอนแรก 
จำนวน ๔,๙๐๗,๐๕๘ บาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มองวาคดีนี้โรงพยาบาลไดจายเงินชวยเหลือ
แกโจทกเบื้องตนไปแลว จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อีกท้ัง โจทกยังไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน ตามมาตรา ๔๑ 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แลว จึงเห็นวา จำนวนเงิน 
๓ ,๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ท่ีโจทกเรียกรองยังเปนยอดเงินท่ีสูงเกินไปจึงไมรับขอเสนอของโจทก สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นควรไมรับขอเสนอของโจทก ใหสูคดีในชั้นศาลตอไป 
 การเจรจาไกลเกลี่ย ครั้งท่ี ๒ เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงตอฝายโจทกวาไมสามารถรับขอเสนอของโจทกในการเจรจาไกลเกลี่ยในครั้งแรก
ศูนยไกลเกลี่ยของศาลจึงสงสำนวนเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล เพ่ือศาลจะไดกำหนดวันสืบพยาน 
และพิพากษาตอไปปรากฏวา ชวงกอนสืบพยานของศาลโรงพยาบาลท่ีเกิดเหตุมีหนังสือแจงสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา ทีมนักเจรจาไกลเกลี่ยของโรงพยาบาล ไดลงพ้ืนท่ีเจรจาไกลเกลี่ยท่ีบานของโจทก 
ผลการเจรจาไกลเกลี่ยโจทกยื่นขอเสนอลดลงมาเหลือ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หากไดตามคำขอจะยุติคดีนี้โดยทันที
 ดังท่ีกลาวไวในตอนตนแลววา คดีนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาสมควรเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองยุติคดีโดยวิธีเจรจาไกลเกลี่ย ประกอบคดีนี้เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาคดีทางการแพทย ไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ มีความเห็นวาควรยุติคดีดวยการเจรจาไกลเกลี่ย
เนื่องจากมีความเห็นวาการรักษาพยาบาลผูเสียหายคดีนี้ไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หากสูคดีมีความเสี่ยงมาก
ท่ีจะแพคดีและอาจจะตองจายเงินคาเสียหายเปนจำนวนมากหลายลานบาท จึงมีความเห็นวาหากจะตองจาย
คาเสียหายแกฝายโจทกนั้นควรไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทความเห็นของคณะกรรมการดังกลาวยิ่งทำใหสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวาจะตองยุติคดีดวยวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยแตก็มีความกังวลในเรื่องตัวเงินวา
ยังคงมีจำนวนท่ีสูงมาก อีกท้ังในขณะนั้นเงินจากกองทุนชวยเหลือคดีทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุขก็
เหลือนอยเต็มทีหรือหากจะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนดังกลาว ก็คงไดไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เทานั้น 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงตองหาวิธีอ่ืนเพ่ือจะตองยุติคดีนี้ใหได ชวงตอไปผูเขียนจะอธิบายเรื่องท่ี
ถือวาสำคัญมากในคดีนี้ เปนวิธีการท่ีทำใหคดีนี้ยุติลงไดดวยการเจรจาไกลเกลี่ย 
 เม่ือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคดีนี้แลวเห็นวาวิธีสุดทายคือ ตองเอาเงิน
งบประมาณในการจายคาเสียหายครั้งนี้ จึงเห็นวาขณะนั้นมีหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๔ 
ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เปนแนวทางการปฏิบัติ เก่ียวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพง 
กระทรวงการคลัง ซ่ึงกำหนดวาในคดีแพงท่ีมีทุนทรัพยไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมวาสวนราชการจะเปนโจทก 
หรือจำเลย หากสวนราชการเจาของคดีและพนักงานอัยการผูดำเนินคดี มีความเห็นสอดคลองเปนประการใด 
ใหพิจารณาดำเนินการตามความเห็นดังกลาวได โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสำคัญและไมตองสง
เรื่องใหกระทรวงการคลังพิจารณา หากทุนทรัพยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังอนุมัติกอน 
กลาวโดยสรุปคือ การจะใชเงินงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ีกลาวมานั้นจะตอง ๑. ทุนทรัพยใน
การฟองรองตองไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ๒. และตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการผูดำเนินคดี    
วามีความเห็นสอดคลองกันใหมีการประนีประนอมยอมความในคดีแพง ซ่ึงเม่ือพิจารณาคดีนี้แลวไมเขาหลักเกณฑ 
ท้ังขอ ๑. และขอ ๒. แตอยางใด เนื่องจากวาคดีนี้โจทกฟองมีทุนทรัพยจำนวน ๔,๙๐๗,๐๕๘ บาท ซ่ึงเกินกวา 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลังฯ และคดีนี้ยังไมไดรับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการ     
ผูดำเนินคดีแตอยางใดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงตองทำการเจรจาไกลเกลี่ยกับโจทกอีกครั้ง    
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และแจงวาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยินดีรับขอเสนอของโจทกในจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท       
แตมีประเด็นบางประการท่ีไมสามารถดำเนินการได ดังท่ีกลาวมาในเบื้องตน โจทกและทนายโจทก เขาใจและ
ยินดียื่นคำรองตอศาลขอแกไขคำฟองโดยลดจำนวนทุนทรัพยใหเหลือ ๑ ,๙๙๙ ,๐๐๐ บาท เพ่ือใหเขา
หลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงการคลังฯ อีกท้ัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือเพ่ือขอ
ความเห็นและความยินยอมในการประนีประนอมยอมความคดีนี้ตอพนักงานอัยการผูดำเนินคดี ซ่ึงตอมา
พนักงานอัยการผูดำเนินคดีไดมีความเห็นชอบเก่ียวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพงตามหนังสือ
กระทรวงการคลังและใหความเห็นในสวนประเด็นเก่ียวกับคาเสียหายวาควรจะเปนจำนวนเงินเทาใดนั้น       
ใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา การชดใชคาเสียหายจากคดีท่ีเคยเกิดข้ึน และจากคำพิพากษาของศาลท่ี
กำหนดจำนวนคาเสียหายในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีลักษณะทำนองเดียวกันและในการ
ประนีประนอมยอมความเม่ือคูกรณีตกลงกันไดก็ควรกำหนดในสัญญาประนีประนอมยอมความดวยวาโจทกท้ัง
หาไมติดใจท่ีจะดำเนินคดีท้ังคดีแพงและคดีอาญากับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รวมตลอดถึงบุคลากรเจาหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุขทุกคนเก่ียวกับเหตุท่ีเกิดข้ึนตามฟองคดีนี้อีกตอไป 
 เม่ือไดรับหนังสือจากพนักงานอัยการผูดำเนินคดีแลว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     
จึงไดพิจารณาอยางถ่ีถวนท้ังคดีท่ีเคยเกิดข้ึนกอนๆ อีกท้ังเม่ือพิจารณาคดีนี้แลว ผูตายมีอาชีพเกษตรกรรม    
ทำสวนผลไมในท่ีดินของตนเองพ้ืนท่ี ๖ ไร มีรายไดหลังหักคาใชจายประมาณปละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และผูตาย
มีอายุเพียง ๔๔ ป ยังคงทำงานตอไดอีกหลายป ท้ังนี้ผูตายยังมีบุตรเยาวอีกหนึ่งคน ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะอายุ 
๑๑ ป และมีบุตรท่ีมีความพิการทางสมองท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดอีกหนึ่งคนท่ีจะตองอุปการะเลี้ยงดูอีกท้ัง
ยังมีหนาท่ีตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา อีกสองคน เม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแลว เห็นวา
คาเสียหายจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้นถือวาเปนจำนวนท่ีเหมาะสมแลว เม่ือเทียบกับคดีอ่ืน ๆ ในลักษณะ
เชนเดียวกันนี้ 
 ตอมา เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โจทกและจำเลย (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
ไดตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และในวันเดยีวกันไดมีคำพิพากษาใหคดีเปนอันเสร็จเด็ดขาดไป
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เปนอันวาคดีนี้ยุติลงอยางสมบูรณ 
 ขอสังเกต 
 ๑. คดีนี้หลังเกิดเหตุขณะยายผูปวยจากหองผาตัดไปหองผูปวยหนัก พยาบาลไดแจงแกญาติ
ผูปวยวา เกิดเหตุทออกซิเจนหลุด ทำใหผูปวยหยุดหายใจไปหลายนาทีอาจเกิดจากการท่ีแพทยผูผาตัดนำเครื่องมือ
ไปวางไวบนกลองใสทอออกซิเจนทำใหญาติผูปวยติดใจ ซ่ึงตอมามีการสอบสวนพบวา แพทยไมไดวางเครื่องมือ
ดังกลาว ทอหลุดเองอาจจะเกิดจากการติดเทปกาวไมแนนก็ได แตการชวยเหลือผูปวยลาชาเปนผลจากการท่ี
พยาบาลวิสัญญีไมปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำใหแกไขลาชาผูปวยสมองเสียหาย พิการ และตอมาเสียชีวิต 
ดังนั้น เจาหนาท่ีไมควรใหความเห็นสงเดชหรือตามท่ีตนเองเขาใจ เพราะอาจไมจริงก็ได ควรใหขอมูลอาการใน
ขณะนั้น สวนสาเหตุตองรอการตรวจสอบกอน คดีนี้ ทำใหแพทยรับเคราะหถูกตอวาใหเสียหายโดยไมสมควร
 ๒. คดีนี้เดิมคาดวามีความเปนไปไดวาจะถูกกระทรวงการคลังไลเบี้ยกับแพทย พยาบาล     
แตจากการรวบรวมขอเท็จจริงและการบรรยายการเกิดเหตุท่ีชัดเจน กระทรวงการคลังเห็นวาเปนการประมาท
เลินเลอธรรมดาไมตองไลเบี้ย ซ่ึงทำใหแพทย พยาบาล มีขวัญและกำลังใจดีข้ึน ในสวนญาติผูปวยก็ไดรับเงิน
เยียวยาท่ีเหมาะสมเปนท่ีพึงพอใจ เรียกวาwin - win ทุกฝาย แตโรงพยาบาลเองก็ตองพัฒนาระบบบริการใหดี
ข้ึน เจาหนาท่ีระมัดระวังใหมากข้ึนและตองพยายามทำตามมาตรฐานของแตละวิชาชีพอยางเครงครัด 
 
  



๙ 
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คอมพารทเมนทซินโดรม ? 
 
 ภาวะคอมพารทเมนทซินโดรมหากเกิดข้ึนแลวมักจะกอใหเกิดความยุงยากตอการวินิจฉัยของแพทย
เปนอยางมากเพราะอาการท่ีเกิดข้ึนในเบื้องตนอาจยังไมชัดเจนและอาจมีปจจัยหรือมีเหตุแทรกซอนท่ีสงผลให
การวินิจฉัยเปนไปไดยากแพทยจึงตองใหการดูแลรักษาอยางใกลชิด หากวินิจฉัยผิดพลาดหรือรักษาลาชาก็อาจ
สงผลใหเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงตอผูปวยได คดีท่ีจะกลาวถึงนี้มีมูลเหตุเกิดจากการท่ีโจทกประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนตจนขาขวาหักผิดรูป และถูกสงตัวไปรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลแหงหนึ่งแพทยดานศัลยกรรมกระดูก
และขอไดทำการรักษาเบื้องตนดวยการดึงกระดูกขาขวา ตอมารังสีแพทยไดใหความเห็นวามีการอุดตันเสนเลือดแดง
ท่ีมาเลี้ยงขาขวาจากภาวะคอมพารทเมนทซินโดรมจึงสงตัวโจทกไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลอีกแหงหนึ่งโดยแพทยท่ี
รับตัวไวไดทำการผาตัดโจทกในทันที และโจทกตองถูกตัดขาขวาออกจนถึงเหนือเขา โจทกจึงมาฟองเปนคดีนี้โดย
อางวาการท่ีโจทกตองถูกตัดขาเนื่องจากแพทยไดวินิจฉัยอาการของโจทกผิดพลาด 
 ขอเท็จจริง 
 คดีนี้โจทกฟองวา รอยตรีมกรา (โจทก) ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตเม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
จึงถูกสงตัวตอมารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลแหงหนึ่งดวยอาการปวดและตนขาขวาผิดรูป โดยมีนายแพทยมีนา
ศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญดานกระดูกและขอใหการวินิจฉัยวามีกระดูกตนขาขวาหักทำการรักษาเบื้องตนดวยการ
ดึงกระดูกขาขวาดวยน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม ตอมาวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โจทกรูสึกชาเทาขวาและขยับไมได
และชีพจรท่ีเทาขวาแรง +๑ นายแพทยมีนาจึงนำโจทกไปผาตัดใสเหล็กดามภายหลังการผาตัดโจทกยังคงปวด
กระดูกขาขวาอยูตองใชยาแกปวดชนิดรุนแรงคือมอรฟน ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แพทยผูดูแลไดสงโจทก
ไปอัลตราซาวดเสนเลือดพบวาเสนเลือดแดงและเสนเลือดดำพอพลิเทียลมีเลือดไหลลดลงจากเนื้อเยื่อของขาขวาท่ี
บวมมากซ่ึงใหการรักษาดวยการใหยาแกปวดและยาแกคลื่นไสอาเจียนเทานั้นโจทกยังคงปวดบวมท่ีขาและมีไขสูง
จนกระท่ังวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๒๐ นาิกา โจทกไดรับการตรวจรังสีวิทยาหลอดเลือดแดงดวย
คอมพิวเตอรพบวาหลอดเลือดแดงท่ีขาขวามีขนาดเล็กลงมีเพียงเลือดลงมาเลี้ยงท่ีเสนเลือดขาขวาสวนต่ำลงมา
เล็กนอยรังสีแพทยไดใหความเห็นวามีการอุดตันเสนเลือดแดงท่ีมาเลี้ยงขาขวาจากคอมพารทเมนทซินโดรมจึงสงตัว
โจทกไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลอีกแหงหนึ่งโจทกถึงโรงพยาบาลท่ีรับการสงตอเม่ือเวลา ๒๒.๐๐ นาิกา และเขา
รับการผาตัดเม่ือเวลา ๐๒.๐๐ นาิกา พบวากลามเนื้อขาขวาสวนหนาแขงไดตายแลวไมสามารถกลับคืนเปน
ปกติได หลังทำการกรีดพังผืดของขาขวาเพ่ือลดความดันในขาขวาแลว จึงตองตัดขาขวาระดับเขาออก           
แตเนื่องจากโจทกไดรับการผาตัดท่ีลาชากลามเนื้อท่ีตายจึงมีปริมาณมากจึงตองรับการผาตัดขาขวาออกเพ่ิมเติม 
ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนการผาตัดเหนือเขาขวาผลการตรวจชิ้นเนื้อทางนิติเวชดวยกลองจุลทรรศน
และตาเปลาพบวาหลอดเลือดแดงฟเมอรอล ขาขวามีการอุดตันจากกอนเลือดและหลอดเลือดดำมีการอุดตัน
จากกอนเลือดเชนกัน กลามเนื้อสวนท่ีตัดออกมีการตายและมีแบคทีเรียจำนวนมาก ดังนั้นการรักษาของ
นายแพทยมีนาเปนการกระทำโดยประมาทเลินเลอปราศจากความระมัดระวังและไมเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เปนเหตุใหโจทกตองตัดขาขวาออกกลายเปนคนพิการและเคลื่อนไหวรางกายดวยความยากลำบากอัน
เปนการละเมิดตอโจทก จึงขอใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะตนสังกัดของนายแพทยมีนารับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจำนวน ๓๙,๖๓๗,๖๘๒.00 บาท 
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 คดีนี้มีขอยุงยาก คือ 
 - โจทกในคดีนี้รับขาราชการทหารยศรอยตรี 
 - บิดาโจทกเปนขาราชการทหารชั้นผูใหญ 
 - มารดาโจทกเปนขาราชการครู  
 - เพ่ือนของโจทกเปนนักศึกษาแพทยกำลังจะจบการศึกษาจากประเทศจีน 
 - ทนายความท่ีรับแกตางใหกับโจทกในคดีนี้เปนอดีตแพทยผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมท่ีไดรับ
วุฒิบัตรจากแพทยสภาท่ีรับราชการทางทหารและลาออกจากราชการแลวมาประกอบวิชาชีพทนายความทำให
ทนายโจทกในคดีนี้เปนผูมีความรูประสบการณสูงท้ังในดานทางการแพทยโดยเฉพาะดานศัลยกรรมและดาน
กฎหมาย 
 - โรงพยาบาลไมสงเอกสารขอมูลท่ีเก่ียวกับการรักษารวมท้ังคำใหการของแพทยพยาบาลและ
ผูท่ีเก่ียวของมาให ทำใหนิติกรไมสามารถจัดสงเอกสารใหพนักงานอัยการแกตางคดีไดอัยการจึงตองสงสำนวนคืน 
 - มีการเปลี่ยนพนักงานอัยการท่ีรับแกตางคดีกอนการสืบพยานอยางกระชั้นชิดและพนักงาน
อัยการท่ีเขามารับแกตางคดีแทนไมเคยทำคดีทางการแพทยมากอนสงผลใหการเตรียมการตอสูคดีเปนไปดวย
ความยากลำบาก โดยตองมีการทบทวนขอมูลใหมพยานบุคคลตองมาพบพนักงานอัยการคนใหมเพ่ือใหขอมูล
และความเห็นอีกครั้งพนักงานอัยการตองใชเวลาในการศึกษาสำนวนคดี เพราะไมเคยทำมากอนและคดีทางการแพทยมี
ความซับซอนมีขอมูลวิชาการทางการแพทยมากเขาใจไดยาก 
 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมสามารถหาแพทยผูเชี่ยวชาญท่ีจะมาเบิกความเปน
พยานในชั้นศาลไดเพราะแพทยสภาไมแจงชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 - ความเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญจากกรมการแพทยไมสามารถชี้ชัดไดวาการรักษาของแพทย
เปนไปตามมาตรฐานแลวเปนความเห็นท่ีไมเปนประโยชนตอรูปคดี 
 - คำใหการของแพทยพยาบาลและผูท่ีเก่ียวของยังไมสามารถสื่อหรืออธิบายเหตุการณหรือไม
สามารถชี้ชัดไดวาการรักษาพยาบาลดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานหรือไมอยางไร 
 จากปญหาและอุปสรรคท้ังหมดดังกลาวคดีนี้มีความเสี่ยงท่ีจะแพคดีเปนอยางมาก เพราะใน
คดีทางการแพทยพยานผูเชี่ยวชาญเปนบุคคลสำคัญมากจะขาดไมได นอกจากนี้ท่ีผานมาศาลไดเคยมีคำ
พิพากษาในคดีท่ีมีลักษณะการบาดเจ็บคลายคลึงกันและมีภาวะแทรกซอนในระหวางท่ีอยูในความดูแลของ
แพทยผูทำการรักษาจนทำใหตองถูกตัดขาเชนเดียวกับคดีนี้ โดยคดีแรกเปนคดีหมายเลขดำท่ี พ. ๕๐๕/๒๕๕๐     
คดีหมายเลขแดงท่ี พ. ๓๐๘๕/๒๕๕๑ คดีนี้ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดพิพากษาใหสำนักงานปลัด   
กระทรวงสาธารณสุขชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจำนวน ๓,๐๒๗,๒๓๐.00 บาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕
ตอปนับถัดจากวันฟองจนกวาจะชำระเสร็จแกโจทก คดีตอมาเปนคดีหมายเลขดำท่ี ผบ.๗๗/๒๕๕๓ คดีหมายเลข
แดงท่ี ผบ.๗๓/๒๕๕๔ คดีนี้ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษาใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชดใชคา
สินไหมทดแทนเปนเงินจำนวน ๓,๓๒๔,๘๐๐.00 บาท รวมคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยท่ีสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตองจายไปท้ังหมดเฉพาะ ๒ คดีท่ีกลาวมานี้ คิดเปนเงินประมาณเจ็ดลานเศษเม่ือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจายเงินใหโจทกไปแลวก็ตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังพิจารณาวาจะมีการไลเบี้ย
กับแพทยท่ีทำการรักษาหรือไมแพทยก็ตองตกอยูในความเสี่ยงท่ีอาจจะตองถูกไลเบี้ยไดหากกระทรวงการคลังพิจารณา
แลวเห็นวาการกระทำของแพทยเปนการกระทำโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการเจรจาไกลเกลี่ยกับโจทกเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอาจแพคดี และตองมีการจายเงินเปนจำนวนท่ีมากเม่ือเปรียบเทียบกับคดีท่ีเคยมีคำพิพากษาของ
ศาลท่ีผานมาและลดความเสี่ยงท่ีแพทยผูทำการรักษาจะถูกไลเบี้ยได 
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 การเจรจาไกลเกล่ีย 
 ในการเจรจาไกลเกลี่ย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมอบอำนาจใหนิติกร กอง
กฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขารวมในการเจรจาไกลเกลี่ย ฝายโจทกมีทนายเคยเปนแพทย
ผูทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมท่ีมีประสบการณสูงมาก สังกัดกองทัพเรือยศพลเรือตรีขณะนี้เกษียณอายุ
ราชการและเพ่ือนของโจทกท่ีเปนแพทยจึงมีความรูทางการแพทยและกฎหมายเปนอยางดี ซ่ึงในการเจรจาไกล
เกลี่ยครั้งแรกกระทำไดยากเนื่องจากฝายโจทกมีบิดามารดาเพ่ือนเขารวมในการเจรจาครั้งนี้ดวยท้ังบิดามารดา
และทนายโจทกคอนขางมีความรูความเขาใจในระเบียบของทางราชการและมีความรูทางการแพทยประกอบ
กับโจทกและบิดาโจทกรับราชการทหารจึงมีบุคลิกลักษณะท่ีนาเกรงขามและไมแสดงทาทีใด ๆ ออกมาใหเห็น
ทำใหการประเมินสถานการณเปนไปคอนขางลำบากตองใชทักษะในการเจรจาไกลเกลี่ยโดยการสรางความ
เขาใจกับฝายโจทกและชี้ใหเห็นประโยชนของการเจรจาสรางความไววางใจและแจงใหฝายโจทกทราบวาโจทก
สามารถตัดสินใจไดวาจะเขารวมเจรจาไกลเกลี่ยหรือไมเพราะการเจรจาไกลเกลี่ยเกิดจากความสมัครใจหากมีการ
พูดคุยกันแลวโจทกรูสึกไมพอใจก็สามารถยุติการเจรจาและตอสูคดีตามข้ันตอนการสืบพยานตอไปไดซ่ึงฝาย
โจทกก็มีความรูสึกท่ีดีและประสงคท่ีจะเขารวมเจรจาไกลเกลี่ยในครั้งนี้ในขณะท่ีเขารวมเจรจาไกลเกลี่ยตองใช
ทักษะการฟงเปนอยางมากโดยการสบตาผูพูดพยักหนารับเพ่ือแสดงใหเห็นวาผูขอรับการคัดเลือกมีความตั้งใจ
ฟงในสิ่งท่ีโจทกและครอบครัวกำลังสื่อสารพยายามจับประเด็นใหไดวาฝายโจทกตองการจะสื่อสารในเรื่องใด
ตองการอะไรในขณะเดียวกันเม่ือตองเปนฝายอธิบายใหโจทกและครอบครัวรับฟงก็จะใชวิธีการพูดโดยการมอง
หนาไมหลบสายตาใชถอยคำท่ีออนโยนระมัดระวังเพ่ือไมใหกระทบกับความรูสึกของฝายโจทกเนื่องจากโจทก
ยังมีอายุนอยอนาคตในการรับราชการทหารยังคงอีกไกลเปนความหวังของครอบครัวแตโจทกกลับตองถูกตัดขา
จากการประสบอุบัติเหตุซ่ึงเปนสิ่งท่ีกระทบกระเทือนจิตใจโจทกและครอบครัวเปนอยางมากเม่ือตั้งใจฟงแลวก็
นำสิ่งท่ีไดฟงนั้นมาประมวลเพ่ือหาประเด็นท่ีสำคัญท่ีนำมาสูการฟองคดีและความตองการของฝายโจทกแลวทวน
ในสิ่งท่ีฝายโจทกพูดและสรุปประเด็นปญหาท่ีสำคัญใหฝายโจทกฟงเพ่ือหาขอสรุปหรือความตองการท่ีตรงกัน
พรอมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปญหาใหกับฝายโจทก 
 แมการเจรจาไกลเกลี่ยในครั้งแรกจะยังไมประสบความสำเร็จแตก็มีแนวโนมท่ีดีข้ึนและไดมีการ
เจรจาไกลเกลี่ยกันอีกหลายครั้งและเปนไปในแนวทางท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ มีการเสนอเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีความเปนไป
ไดนิติกรผูรับมอบอำนาจไดรับขอเสนอมาศึกษาขอกฎหมายตาง ๆ โดยไมไดปฏิเสธขอเสนอเพ่ือแสดงความ
จริงใจทำใหฝายโจทกมีความไววางใจผูขอรับการคัดเลือกมากข้ึนเม่ือมีขอสงสัยหรือมีขอเสนอใดท่ีนาสนใจโจทก
ก็จะใชวิธีการโทรศัพทมาหานิติกรผูรับมอบอำนาจท่ีเบอรมือถือสวนตัวท่ีไดใหไวจากการท่ีนิติกรไดนำเทคนิค
การเจรจาไกลเกลี่ยมาใชในคดีนี้สงผลใหสามารถพูดคุยตกลงกันไดจนนำไปสูการถอนฟองกันในท่ีสุด 
 การเตรียมการตอสูคดี 
 ๑. ดำเนินการขอพยานแพทยผูเชี่ยวชาญจากแพทยสภาเพ่ือเบิกความเปนพยาน 
 ๒. ขอความเห็นแพทยผูเชี่ยวชาญจากกรมการแพทย 
 ๓. เนื่องจากคดีนี้ไมสามารถรวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานใหกับพนักงานอัยการไดทำให
พนักงานอัยการไมสามารถเขียนคำใหการเพ่ือตอสูคดียื่นตอศาลไดนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนพนักงานเจาของ
สำนวนกะทันหันพนักงานอัยการเจาของสำนวนทานใหมไมเคยทำคดีทางการแพทยมากอนประกอบกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไมมีแพทยผูเชี่ยวชาญท่ีจะมาเบิกความเปนพยานในศาลไดและระยะเวลาในการ
เตรียมคดีของพนักงานอัยการทานใหมมีคอนขางนอยจึงมอบหมายใหนิติกรผูรับมอบอำนาจในฐานะผูรวบรวม
ขอเท็จจริงข้ึนเบิกความเปนพยานในชั้นศาลในครั้งนี้ดวยและเขียนคำใหการประกอบการเบิกความสงใหอัยการ 
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  ผลคดี 

 คดีนี้ไดมีการเจรจาไกลเกลี่ยในศาลและมีการพูดคุยกันนอกศาลกับโจทกอีกหลายครั้งทำให
นิติกรผูรับมอบอำนาจทราบวานอกจากฝายโจทกตองการใหชดใชคาเสียหายในเรื่องขาเทียมและคาชดเชยท่ี
เปนตัวเงินแลวโจทกและครอบครัวยังติดใจในเรื่องกิริยาทาทางของแพทยท่ีทำการรักษาโจทกนิติกรผูรับมอบ
อำนาจจึงไดมีการพูดคุยกับแพทยท่ีทำการรักษาเพ่ือทราบและแจงแนวทางการแกไขปญหาโดยแนะนำให
แพทยพูดคุยทำความเขาใจกับโจทกและครอบครัวซ่ึงแพทยท่ีทำการรักษาเองก็มีความเขาใจและใหความ
รวมมือเปนอยางดีโดยไดมีการพูดคุยขอโทษโจทกและครอบครัวรวมท้ังยินดีจะชวยเหลือเงิน  ในจำนวนท่ีโจทก
พอใจจนทายท่ีสุดโจทกและครอบครัวโจทกเขาใจและไมติดใจใด ๆ อีกจึงไดยื่นคำรองขอถอนฟองสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเม่ือวันท่ี๓๐สิงหาคม๒๕๖๐สงผลใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลดความ
เสี่ยงในการแพคดีและตองชดใชคาเสียหายไดเนื่องจากคดีนี้โจทกฟองเรียกคาเสียหายเปนจำนวนเงินท่ีสูงถึง
๓๙,๖๓๗,๖๘๒บาทและสามารถลดความเสี่ยงท่ีแพทยท่ีทำการรักษาจะตองถูกไลเบี้ยจากกระทรวงการคลัง 
 ขอสังเกต 
 คดีนี้มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ 
 ๑. เนื่องจากสภาพรางกายของโจทกและจิตใจท่ีเขมแข็งของโจทก จากการท่ีโจทกเปนทหาร
ทำใหโจทกมีรางกายท่ีแข็งแรงและจิตใจท่ีเขมแข็ง โจทกจึงไมคอยแสดงอาการทางภายนอกทางรางกายให
แพทยทราบวาโจทกมีอาการอยางไรในขณะนั้น ทำใหอาการบาดเจ็บของโจทกเปนอาการท่ีวินิจฉัยไดยาก 
 ๒. นอกจากเรื่องการวินิจฉัยและกระบวนการรักษาพยาบาลแลว ในระหวางท่ีแพทยทำการ
รักษาพยาบาลอาจไมมีการสื่อสารการใหขอมูลกับคนไขและญาติพอสมควร จึงทำใหฝายคนไขเกิดความไม
พอใจหรือเขาใจผิดได 
 สรุป 
 การสื่อสารเปนสิ่งท่ีสำคัญเปนอยางมากบุคลากรทางการแพทยควรจะสื่อสารทำความเขาใจ
ถึงอาการและแนวทางการรักษากับผูปวยและญาติใหมากท่ีสุด เพ่ือปองกันการเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน อยางเชน
คดีนี้แมฝายคนไขจะมีความโกรธเคืองแพทยท่ีทำการรักษาอยูมาก แตสุดทายแลวเม่ือไดมีโอกาสพูดคุยและทำ
ความเขาใจกันโจทกก็มีความเขาใจและสามารถทำใหคดีจบลงไดในท่ีสุด 
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18ทำไมใหฉันกลับบาน ? 

 

 จากสถิติการฟองคดีเก่ียวกับหองฉุกเฉิน (ER) พบวาสวนใหญเปนเรื่องการตรวจผูปวย
อุบัติเหตุแลวไมพบวาผิดปกติ จึงไมรับไวดูอาการในโรงพยาบาล ใหกลับบาน ตอมาผูปวยมีอาการแยลงตอง
กลับมาท่ีโรงพยาบาลเดิมซ่ึงไมสามารถรักษาไดเพราะเกินศักยภาพตองสงตอ แลวไปเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลจังหวัด  
หรือในกรณีเปนโรงพยาบาลประจำจังหวัดพอผูปวยกลับมาอีกครั้งก็รักษาไมทันตองเสียชีวิต มีท้ัง เลือดออกใต
เยื่อหุมสมอง ไสแตก ซ่ีโครงหักท่ิมปอดเลือดออกเต็มทอง หรืออวัยวะภายในบาดเจ็บ ญาติผูปวยจะกลาวหา
ทันทีวา แพทยตรวจไมรอบคอบ ควรมีการเอ็กซเรยและใหนอนดูอาการท่ีโรงพยาบาลกอนไมควรใหกลับบาน  
เม่ือมีการรองเรียนหรือฟองคดีการพิสูจนวาการตรวจวินิจฉัยถูกตองตามหลักวิชาหรือไมจึงตองดูท่ีเวชระเบียน
วามีการดูแลตรวจอะไรบางอยางไรบางคดีพอดูเวชระเบียนเสร็จก็รองไดทันทีวา "แยแน" เพราะไมทำตาม
หลักเกณฑท่ีกำหนด หลักฐานชัดเจนหรือบางกรณีบันทึกไวนอยมากไมไดชวยอธิบายขอเท็จจริงเทาท่ีควร มี
แนวโนมวาสูคดีก็จะแพ จึงตองใชการเจรจาไกลเกลี่ยชวย บางคดีตองจายถึงหนึ่งลานบาทเพ่ือใหผูเสียหายถอน
ฟอง ขณะนี้เรื่องหองฉุกเฉินมีความเสี่ยงในหลายรูปแบบท้ังความปลอดภัยของผูปวย ความปลอดภัยของ
เจาหนาท่ี ดังเคยปรากฏในขาวอยูบอย ๆวันนี้จึงนำเรื่องมาเลาสูกันฟงเปนอุทาหรณ เพ่ือจะไดระมัดระวังกันให
มาก ๆ หนอย 
18 เม่ือประมาณป ๒๕๕๖ ผูเสียหายไดเปนโจทกยื่นฟองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
จำเลย สรุปคำฟองไดวา เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๒.๔๕ น.นายเสือ อายุ ๓๐ ป 
ประสบอุบัติเหตุขับข่ีรถจักรยานยนตลมหัวกระแทกพ้ืน(ไมใสหมวกกันน็อก)ถูกมูลนิธินำมาสงท่ีหองฉุกเฉิน
โรงพยาบาลประจำจังหวัดแหงหนึ่ง แพทยประมาทเลินเลอตรวจอาการไมรอบคอบ ไมรับไวสังเกตอาการ ให
กลับบานท้ังท่ีในใบแจงของมูลนิธิผูนำสงบอกวา ศีรษะฟกช้ำ เชาวันตอมาผูปวยถึงแกความตายจึงถือเปนการ
ละเมิดจึงเรียกคาเสียหายจำนวน ๓,๕๘๐,๐๐๐ 18บาท จากการตรวจสอบขอเท็จจริงในเวชระเบียน บันทึกวา 
ผูปวยมาโดยเปลนอนp ๘๘ /min R ๒๒/min BP ๑๓๘/๗๙mmHg. Pupil Rtขนาด ๒.๕ปฏิกิริยา RTL Lt 
ขนาด ๒.๕ ปฏิกิริยาRTL E ๒ V ๓ M ๕ ขณะขับ MC ลมเอง ไมสลบกอนมา ๑๕ นาที cpt ดื่มสุรา ดึง ER 
รูสึกตัว มีแผลถลอกบริเวณตาตุมเทาซายไมมีศีรษะบวมโน pt.เอะอะโวยวายผุดลุกผุดนั่ง แพทยใหยาแกปวด
และใหกลับบาน ตอมาวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ มีคนพบศพนายเสือท่ีหองพักขางโรงฆาสัตวถูกสงมาท่ี
โรงพยาบาลเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. จากการชันสูตรพบวาสภาพศพมีของเหลวสีน้ำตาลดำออกทางปาก จมูก 
มีแผลถลอกขอเทาดานซาย กกหูดานขวาบวม พบลักษณะการตกสูเบื้องต่ำของเลือดบริเวณหลังศพ สันนิษฐาน
เบื้องตนเสียชีวิตไมต่ำกวา ๘ ชั่วโมง จากการทำการเอ็กซเรยคอมพิวเตอรสมองพบวา มีภาวะสมองบวม มี
เลือดออกกระจายในชั้นใตเยื่อหุมสมองเลือดออกในโพรงสมอง กะโหลกศีรษะบริเวณทายทอยแตก แพทย
ผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาล ใหความเห็นวา ไมสามารถบอกสาเหตุการตายท่ีชัดเจนมาจาก
บาดเจ็บท่ีสมองเนื่องจากตรวจรางกายไมพบบาดแผลท่ีศีรษะชัดเจน เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองหลังเสียชีวิตไม
พบกอนเลือดภายในศีรษะขนาดใหญท่ีเปนสาเหตุการตาย พบเพียงภาวะสมองบวมเลือดออกกระจายในชั้นใต
เยื่อหุมสมองแตกรณีนี้ญาติผูตายซ่ึงเปนพ่ีสาวเปนพยาบาลอยูท่ีโรงพยาบาลแหงหนึ่งสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุขติดใจการเสียชีวิต โดยเห็นวาแพทยเวรหองฉุกเฉินควรรับผูปวยไวสังเกตอาการกอนโดย
อางเอกสารของมูลนิธิผูนำผูตายสงโรงพยาบาลโดยในเอกสารดังกลาวเปนรายงานการทำงานท่ีรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาของตน เขียนไววา สภาพผูปวย แผลถลอก ฟกช้ำท่ีศีรษะ จึงมีการเจรจาไกลเกลี่ยกันหลายครั้ง ไม
สามารถตกลงกันไดมารดาของผูตายจึงยื่นฟองดังกลาวคดีนี้จากการตรวจสอบพบขอบกพรองดังนี ้
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 ๑. ตามแนวทางการรักษาพยาบาลผูปวยทางศัลยกรรมกรณีบาดเจ็บท่ีศีรษะ (Head injury)  
จัดทำโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยโดยความรวมมือจากสมาคมประสาทศัลยศาสตรแหง
ประเทศไทย กำหนดสาระสำคัญเก่ียวกับการรับเปนผูปวยในหรือสังเกตอาการไววา กรณี Glasgow Coma Scale
ตั้งแต ๑๒ ลงมา ซ่ึงโรงพยาบาลแหงนี้ใช ตั้งแต ๑๓ ลงมา เม่ือตรวจสอบจากเวชระเบียนพบวา GCS  คือ ๑๐ 
จึงอยูในเกณฑท่ีจะตองรับผูปวยไวสังเกตอาการ 
 ๒. จากการสอบถามแพทยเวรและพยาบาลพบวา ไมไดใหคำแนะนำสังเกตอาการใหผูปวย
หรือญาติทราบ ไมไดใหเอกสารคำแนะนำ หรือขอควรปฏิบัติกรณีใหผูปวยกลับบานแตอยางใด ไมเปนไปตาม
แนวทางดังกลาวขางตน 
 ๓.จาการสอบถามแพทยเวรใหถอยคำวาแพทยไดตรวจวัด GCS ใหมแลว วัดได ๑๔ จึงอนุญาตให
ผูปวยกลับบานไดแตไมปรากฏในเวชระเบียนแตอยางใด จึงไมอาจทราบวาแพทยตรวจใหมแลวไมบันทึกหรือ
ไมไดตรวจวัดใหมกันแน อยางไรก็ตามเม่ือไมมีปรากฏไวยอมแปลไดวาไมมีการตรวจวัดใหม ดังนั้นเม่ือวิเคราะห
ไดดังนี้การตอสูคดีมีแนวโนมจะแพคดีสูงจึงตองพยายามเจรจาไกลเกลี่ยใหฝายผูเสียหายพอใจ    การเจรจาใน
ศาลเปนไปดวยดีมีผูพิพากษามาชวยไกลเกลี่ย จนทำใหสามารถตกลงกันไดโดยฝายจำเลยยินดีชวยเหลือ
เยียวยาจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงยุติคดีได 
 ขอสังเกต 
 ๑. กรณีมีผูปวยท่ีบาดเจ็บท่ีศีรษะหรือประสบอุบัติเหตุตองตรวจอยางรอบคอบ ถาบาดเจ็บท่ี
ศีรษะตองปฏิบัติตามแนวทางของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยดังกลาวอยางเครงครัด 
 ๒.ตองใหคำแนะนำการปฏิบัติทุกครั้งเม่ือมีการอนุญาตใหผูปวยกลับบาน 
 ๓.เม่ือมีการตรวจหรือวินิจฉัยใหมตองบันทึกไวเสมอ  ทำแลวไมบันทึกถือวาไมไดทำ 
 ๔.พึงระลึกไวเสมอวาถาผูปวยปลอดภัยแพทยพยาบาลก็ปลอดภัย 
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เกือบไมไดบวชแลว 
 
 เม่ือประมาณยี่สิบกวาปมาแลวโรคท่ีนากลัวและมีคนกลาวขวัญถึงมากท่ีสุดคือโรคภูมิคุมกัน
บกพรองหรือโรคเอดส ซ่ึงถือเปนโรคติดตอรายแรงไมมียารักษา มีผูติดเชื้อแลวเสียชีวิตเปนจำนวนมากท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ ผูคนในสังคมเกิดปฏิกิริยาตอผูติดเชื้อเอชไอวี ไมมีใครอยากคบคาสมาคมดวย
เพราะกลัวจะติดเชื้อ จนกระท่ังมีการคิดคนยาตอตานเชื้อและทำใหผูติดเชื้อเอชไอวี ไมเสียชีวิตและสามารถอยู
รวมกับผูคนในสังคมได อยางไรก็ตามเนื่องจากไมมียารักษาใหหายขาดไดและยังคงถือเปนโรคติดตออยู  ผูปวย
เองก็พยายามรักษาตัวและอยูในสังคมอยางเขมแข็งแตก็ยังมีผูท่ีหวาดระแวงกลัวติดเชื้อจำนวนมาก  การ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีปจจุบันพัฒนาไปมากสามารถคนหาและตรวจใหยาไดอยางรวดเร็วข้ึน ท่ีนาแปลกใจคือ
จำนวนผูติดเชื้อรายใหมก็ยังคงมีอยูเรื่อย ๆ ในการดำเนินการตรวจก็มีหลายครั้งท่ีครั้งแรกพบวามีเชื้อและรับยา
ตานตอมามีการตรวจใหมกลับพบวาไมไดติดเชื้อทำใหผูปวยไมพอใจวาเจาหนาท่ีทางการแพทยในโรงพยาบาล
ตรวจไมถูกตองทำใหเขาตองไดรับความทุกขทรมานในการตองรับประทานยาตานเชื้อและถูกสังคมรังเกียจ มี
การเรียกรองคาเสียหายและมีการฟองรองคดีข้ึนหลายครั้งในกรณีท่ีตรวจเลือดแลวมีผลเปนบวก เจาหนาท่ีมี
หนาท่ีตองทำการสื่อสารถึงข้ันตอนตาง ๆในการตรวจใหมหากติดเชื้อจริงก็จะมีกระบวนการรักษาอยางไรบาง 
การใชชีวิต การรับยาตาน เพ่ือใหผูติดเชื้อสบายใจและมีกำลังใจในการรักษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในวันนี้จะพูด
ถึงคดีหนึ่งเก่ียวกับการตรวจเอชไอวี ท่ีนาจะเปนกรณีตัวอยางของการสื่อสารท่ีไมถูกตองเหมาะสมและ
กระบวนการตรวจท่ีมีปญหา 
 เรื่องเกิดข้ึนท่ีโรงพยาบาลประจำจังหวัดแหงหนึ่ง โดยโจทกฟองวาเม่ือวันท่ี๑๖มีนาคม ๒๕๕๐ 
โจทกไดไปขอรับการตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพ่ือนำผลไปประกอบการขออุปสมบทท่ีวัด ซ่ึงผล
การตรวจพบวาโจทกติดเชื้อเอชไอวี จึงทำใหไมสามารถอุปสมบทได ทำใหมีอาการปวยทางจิต  หยุดงานบอย
จนนายจางขอเลิกจางตอมาโจทกไดไปตรวจเลือดท่ีสภากาชาดไทยพบวามิไดติดเชื้อเอชไอวี  แตอยางใด 
นอกจากนี้ยังไปตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งก็ไดผลเปนอยางเดียวกันกับท่ีสภาชาดไทย การท่ี
โรงพยาบาลประจำจังหวัดไมระมัดระวังในการตรวจเลือดโจทกเปนการละเมิดตอโจทกทำใหโจทกไดรับความ
เสียหายจึงเรียกคาเสียหายจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาทเรื่องนี้มีการตรวจสอบขอเท็จจริงไดความวาในวันดังกลาว
โจทกเดินทางมาท่ีโรงพยาบาลและเขารับบริการตามข้ันตอนคือไดรับคำแนะนำปรึกษากอนตรวจและลงลายมือ
ชื่อยินยอมใหตรวจ จากนั้นโรงพยาบาลไดทำการตรวจดวยวิธี Rapid Test ซ่ึงผลการตรวจปรากฏวาเปนบวก 
โจทกจึงนำผลการตรวจมาพบพยาบาลท่ีหนาหองตรวจโรคพยาบาลไดใหขอมูลคำแนะนำ รวมท้ังแจงดวยวา
จะตองมีการตรวจซ้ำอีกแตจากการพูดคุยปรากฏวาโจทกมีความเครียดวิตกกังวลมาก สับสน จึงสงตัวโจทกไป
ยังแผนกจิตเวชเพ่ือใหชวยดูแลจิตใจนักจิตวิทยาไดใหบริการคำปรึกษาพบวาผูรับบริการมีความรูสึกตกใจกลัว
และวิตกกังวลเรื่องการบอกผลเลือดใหแกครอบครัวทราบจากการประเมินสภาพจิตใจมีความสับสนวิตกกังวล
มาก จึงใหคำปรึกษาแบบประคับประคอง ใหขอมูลเก่ียวกับการดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี แนะนำใหรูจัก
โครงการรับยาตานไวรัส และชมรมเพ่ือนใหม ซ่ึงเปนกลุมชวยเหลือตนเองของเครือขายผูติดเชื้อในโรงพยาบาล
นักจิตวิทยาผูรักษาไดพาโจทกไปพบแกนนำดวยหลังจากนั้นโจทกเดินทางกลับบานแลวไมมาอีกเลยจนกระท่ัง
วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ โจทกมาท่ีโรงพยาบาลรองเรียนวาไดไปตรวจเลือดท่ีศูนยวิจัยโรคเอดสสภากาชาด
ไทยผลเลือดเปนลบและไปตรวจท่ีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดไดผลเปนลบเชนกัน จึงตองการใหโรงพยาบาล
รับผิดชอบ เนื่องจากหลังทราบผลโจทกมีอาการเครียด พยายามฆาตัวตายขาดงานบอยมาก นอกจากนี้ยังหา
ซ้ือยาตาง ๆ สมุนไพรมารับประทานเปนจำนวนมาก โรงพยาบาลไดขอใหโจทกตรวจเลือดอีกครั้งเม่ือ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๐ โดยผลการตรวจเลือดดวยวิธี Rapid test ใหผลเปนบวก แตวิธี Western Blot ผลเปนลบ จึงอธิบาย
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การเกิดผลบวกปลอมและการตรวจแบบยืนยันวาเปนลบใหทราบแตโจทกเห็นวาเจาหนาท่ีตรวจไมรอบคอบ
ยังคงตองรับผิดชอบ ตอมามีการเจรจาไกลเกลี่ยท่ีศาล สุดทายสามารถตกลงกันไดโดยยอมรับเงินเยียวยา
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ศาลพิพากษาตามยอมคดียุติ 
 ขอสังเกต 
 ๑. กรณีนี้โจทกไมไดพบแพทยหลังจากการตรวจซ่ึงตามหลักแลวแพทยตองเปนผูบอกผลการ
ตรวจเลือดและอธิบายใหขอมูลแกผูปวย แตเปนการขามข้ันตอนไปพบพยาบาลท่ีหองสบายใจและไมทราบได
วาพยาบาลไดพูดจาอะไรกับโจทกบาง 
 ๒.การสงโจทกไปพบนักจิตวิทยานาจะถูกตองแลวแตการท่ีนักจิตวิทยาใหขอมูล แนะนำการ
รับยาตานไวรัส การแนะนำใหรูจักกับเครือขายผูติดเชื้อของโรงพยาบาล นาจะไมถูกตองเปนการขามข้ันตอน 
เนื่องจากยังไมไดมีการตรวจครั้งท่ี ๒ เพ่ือยืนยันผล ทำใหโจทกเขาใจวาตนเองติดเชื้อเอชไอวีจริง ๆ แลว 
ประกอบกับโจทกไมไดเปนผูมีพฤติกรรมความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อ จึงทำใหโจทกเกิดความวิตกกังกล เสียใจ  
เครียดจนกระทบตอชีวิต รางกาย จิตใจและการงานเปนอยางมาก 
 ๓.หลังจากมีการรองเรียน ศูนยชวยเหลือผูรับบริการไดวิเคราะหกรณีนี้วา 
 -การสื่อสารระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการไมชัดเจน ขาดการซักถาม 
 -การใหคำอธิบายดวยวาจาอาจทำใหผูรับบริการฟงไมทันหรือไมเขาใจท้ังหมด เพราะเปน
ขอมูลทางวิชาการและมีรายละเอียดมาก รวมท้ังมีศัพททางเทคนิคทางการแพทยดวย 
 -การตรวจเลือดดวยวิธี Rapid Test มีโอกาสเกิดผลปลอมบอย 
 จะเห็นไดวาเรื่องนี้มีสาเหตุ ๓ ประการ คือ การขามข้ันตอนการบริการ การสื่อสารท่ีไมเหมาะสม
และวิธีการตรวจอาจไมเหมาะสม ซ่ึงโรงพยาบาลไดนำขอเสนอของศูนย ฯ ดังกลาวไปแกไขแลว ปจจุบันการ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีมีความกาวหนาไปมาก แตก็อยากใหเจาหนาท่ีระมัดระวังในสามสาเหตุดังกลาวเพราะอาจ
เกิดเหตุการณ ในลักษณะเชนนี้ข้ึนอีกก็ได 
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รักษาตาผิดขางหรือเปลา 
 
 ในปจจุบันการรักษาพยาบาลผูปวยเปนสิ่งท่ีสำคัญเพราะเปนหนาท่ีของบุคลากรทางการแพทย        
ท่ีจะตองรักษาผูปวยใหดีท่ีสุดตามมาตรฐานวิชาชีพ แตในขณะเดียวกันสิ่งท่ีสำคัญไมแพกันและบุคลากร
ทางการแพทยควรจะตองตระหนักใหมากเม่ือปฏิบัติหนาท่ี นั้นก็คือการใหความยินยอมในการรักษาของผูปวย 
ซ่ึงเปนสิทธิของผูปวยทุกคนท่ีจะพึงมี กลาวคือเปนสิทธิในชีวิตและรางกายท่ีจะใหผูใดกระทำการหรือไมกระทำ
การใดก็ไดตามหลักสิทธิข้ันพ้ืน ดังนั้น หลักการใหความยินยอมในการรักษาพยาบาลเปนเรื่องสำคัญมากจึง
อยากจะขอหยิบยกคดีท่ีนาสนใจเก่ียวกับหลักดังกลาวมาเพ่ือเปนอุทาหรณใหแกบุคลากรทางแพทยไดฟงกัน
ดังตอไปนี้ 
 เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีโจทกไปเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนยแหงหนึ่ง เนื่องมาจากมีอาการตา
ขางขวามองเห็นเงาดำๆ และหางตาขวามองเห็นแสงไฟ เม่ือไปถึงโรงพยาบาลแพทยไดฉีดแกสเขาท่ีตาขางซายซ่ึง
ไมใชตาขางท่ีโจทกตองการจะรักษา แตโจทกตองการรักษาตาขางขวา จึงกลายเปนวามารักษาดวยอาการของ
ตาขวาแตแพทยไดรักษาตาขางซายท่ีปกติดวย กลาวคือ แพทยฉีดแกสเพ่ือรักษาเขาท่ีตาท้ังสองขางเลยสงผลให
ปจจุบันนี้ตาขางซายมองเห็นไมชัดและตาขางขวาก็ไมหายเปนปกติดีกลายเปนผูบกพรองทางดานสายตา 
 คดีนี้โจทกฟองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนคดีผูบริโภค เรื่องละเมิดและเรียกคาเสียหาย
เปนเงินจำนวน ๔,๔๘๔,๑๕๔ บาท ๘๒ สตางค เนื่องจากเม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โจทกไดเขารับการ
ตรวจรักษาท่ีคลินิกตรวจตาท่ัวไปท่ีโรงพยาบาลรุงอรุณซ่ึงเปนโรงพยาบาลศูนย เนื่องจากมีอาการตาขางขวา
มองเห็นเงาดำๆ หางตาขวามองเห็นแสงไฟแปลบๆและเปนมาประมาณ ๑ เดือน โดยมีนายแพทยฉลาม      
เปนแพทยผูทำการรักษา จากนั้นนายแพทยฉลามไดตรวจดูตาขางขวาของโจทกกอนท่ีจะทำการรักษาพยาบาล 
เม่ือนายแพทยฉลามตรวจตาของโจทกเสร็จก็ไดใหโจทกเขาไปรอรับการรักษาโดยใหโจทกนอนรอบนเตียงเพ่ือ
รับการรักษาโดยการฉีดแกสเขาท่ีตาขางขวา พยาบาลไดเตรียมการรักษาโดยใชผาคลุมใบหนาของโจทกโดย
เปดตาขางซายไว เม่ือนายแพทยฉลามเขามาในหองไดฉีดแกสเขาท่ีตาขางซายของโจทกท้ังท่ีไมใชตาขางท่ีตอง
รับการรักษาแตเปนตาขางท่ีโจทกมองเห็นไดอยางเปนปกติ หลังจากนั้นเม่ือโจทกแจงกับนายแพทยฉลามวา
โจทกมารับการรักษาท่ีตาขางขวา นายแพทยฉลามจึงฉีดแกสเขาท่ีตาขางขวาของโจทกอีกขางหนึ่งการกระทำ
ดังกลาวจึงเปนการกระทำโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง กลาวคือเวชระเบียนของโจทกระบุชัดเจนวาโจทก
ตองไดรับการรักษาท่ีตาขางขวาและกอนท่ีโจทกจะเขาไปในหองเพ่ือรับการฉีดแกส นายแพทยฉลามก็ไดตรวจ
ตาขางขวาของโจทกแลว แตนายแพทยฉลามและพยาบาลกลับฉีดแกสเขาท่ีตาขางซายของโจทกเปนเหตุให
โจทกตองสูญเสียการมองเห็นของตาขางซายซ่ึงเปนตาขางท่ีปกติปจจุบันตาขางซายของโจทกมองเห็นไดเพียง 
๓๐ เปอรเซ็นต จากเดิมท่ีมองเห็นไดเปนปกติดีและตาขางขวาของโจทกยังอยูระหวางการรักษาท่ีโรงพยาบาล
รุงอรุณและโรงพยาบาลนาวา ซ่ึงปจจุบันมองเห็นไดประมาณ ๔๐-๕๐ เปอรเซ็นตทำใหโจทกไมสามารถใชชีวิต
ไดอยางปกติตองกลายเปนผูทุพพลภาพ โจทกอางวาความเสียหายดังกลาวเกิดจากแพทยและพยาบาลของ
โรงพยาบาลรุงอรุณท่ีทำการรักษาดวยความประมาทเลินเลอปราศจากความระมัดระวังอันเปนการทำละเมิดตอ
โจทกจึงไดนำคดีมาฟองศาลเพ่ือขอเรียกคาเสียหาย 
 เม่ือมีการนำคดีมาฟองศาลก็ไดมีการเจรจาพูดคุยกันจนสามารถตกลงกันได ในจำนวนเงิน 
800,000 บาท ซ่ึงแพทยและโรงพยาบาลยินดีจะจายตามยอดดังกลาว โดยมีการนัดจายเงินและถอนฟองคดี
ตอศาลคดีจึงจบลงได 
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 โดยประเด็นท่ีนาสนใจของเรื่องนี้ จนนำมาสูการท่ีแพทยและโรงพยาบาลยินดีชดใชคาเสียหาย 
สาเหตุเนื่องมาจากแบบบันทึกยินยอมรับการรักษาท่ีผูปวยแสดงเจตนาไว กลาวคือ ในแบบบันทึกยินยอมรับ
การรักษานั้น โจทกไดระบุไวอยางชัดแจงแลววา โจทกมาดวยอาการของตาขางขวาท่ีผิดปกติและประสงคท่ีจะ
เขารับการรักษาท่ีดวงตาขางขวาเทานั้น ดังนั้น แพทยในฐานะผูรักษาโจทกก็จะตองตรวจดูแบบบันทึกดังกลาว
วามีขอมูลอะไรบาง และโจทกไดแสดงความยินยอมใหแพทยรักษาอะไร ซ่ึงแพทยก็จะตองรักษาตามขอมูลท่ี
โจทกไดใหความยินยอมไว และในเรื่องนี้ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวาโจทกอยูในภาวะท่ีเสี่ยงอันตราย ถึงแกชีวิตจน
ตองชวยเหลือโดยรีบดวนเพราะตาขางซายนั้นปกติดี และมีขอนาสังเกตประการตอไปวาการท่ีแพทยฉีดแกสเขาท่ี
ตาขางซายของโจทก โดยโจทกไมยินยอมนั้นอาจเปนความผิดฐานทำรายรางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 295 ได และโจทกอาจจะนำคดีนี้ไปฟองเปนคดีอาญาเพ่ิมเปนอีกคดีหนึ่งก็ได หากเปนเชนนั้นคนท่ีมีความ
เสี่ยงมากท่ีสุดก็คือแพทยผูทำการรักษาเพราะอาจจะตองติดคุก ดังนั้น ในคดีนี้เม่ือประเมินถึงความเสี่ยงของรูปคดี
แลว เราควรท่ีจะรีบดำเนินการเจรจาไกลเกลี่ยใหเร็วท่ีสุดเพราะหากปลอยไปโดยไมมีการเจราจาไกลเกลี่ยจนคดีข้ึน
สูการพิจารณาพิพากษาของศาลและคดีถึงท่ีสุดแลวนั้น หากศาลพิพากษาใหเราเปนฝายแพคดีและใหเราชดใช
คาเสียหาย คาเสียหายนั้นอาจจะสูงกวาจำนวนเงินท่ีจบในชั้นไกลเกลี่ยก็ได 
 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘ ระบุเรื่องการใหความยินยอมของ
ผูปวยในการรักษาทางการแพทยคือแพทยท่ีใหการรักษามีหนาท่ีแจงขอมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจรับบริการ
ดานสาธารณสุขของผูปวย(informed consent) ซ่ึงในเรื่องนี้สอดคลองกับหลักสากลคือปฏิญญาลิสบอนวาดวย
“สิทธิผูปวย” ของแพทยสมาคมโลก (The World Medical Association Declaration on the Rights of 
the Patient) คือ ผูปวยมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับตนเองโดยอิสระ โดยแพทยจะตองแจงใหผูปวยทราบถึง
อาการสำคัญและการวินิจฉัย แนวทางการรักษา ความเสี่ยงของการรักษา ทางเลือกของการรักษา ความเสี่ยง
ของทางเลือกการรักษา แนวทางปฏิบัติของผูปวยกอนและหลังการรักษา ท้ังนี้ผูปวยจะตองเขาใจขอมูลและ
คำอธิบายนั้นดวยและผูปวยมีสิทธิท่ีจะยินยอมใหแพทยรักษาหรือไมก็ได 
 ดังนั้น การใหขอมูลของแพทยและความยินยอมของผูปวยจึงเปนเรื่องท่ีแพทยและบุคลากร
ทางการแพทยควรตองตระหนักและในขณะเดียวกันก็ควรพึงตองระวังถึงความยินยอมของผูปวยดวย โดย
จะตองตรวจดูขอมูลในแบบบันทึกยินยอมรับการรักษาดังกลาวาผูปวยนั้นใหความยินยอมแคไหน เพียงไร เพราะ
ถาหากไมใชกรณีท่ีผูปวยอยูในภาวะท่ีเสี่ยงอันตรายจนตองรีบใหการชวยเหลือเปนการดวนแลว อาจจะไมเขา
ขอยกเวนท่ีจะทำใหแพทยและบุคลากรทางการแพทยพนจากความรับผิดไปไดและเสี่ยงตอการถูกฟองเปน
คดีอาญาอีกดวย 
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ฉันไมไดเปนไสติ่งนะ  
 
 ในการรักษาผูปวยท่ีตองมีการผาตัดดวยนั้น ขอกังวลของแพทยศัลยกรรมนอกจากจะตอง
ระวังเรื่องการผาตัด การดมยาและอาการขางเคียงแลว ยังวิตกวา ผาเขาไปแลวพบวาไมเปนไปตามท่ีคาดหมาย
ไวจะทำงานตอไปไดหรือไม เนื่องจากไมไดมีการใหขอมูลและความยินยอมของผูปวยในสวนท่ีพบเจอใหมนี้ 
หากตัดสินใจทำงานตอไปแลวมีเหตุไมพึงประสงคเกิดข้ึนอาจถูกฟองรองได แตถาไมทำตอ กลับมาถามกอน
แลวคอยผาตัดใหม ผูปวยก็มีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน จึงเปนการยากท่ีจะตัดสินใจ เก่ียวกับการผาตัดนี้มีคดีท่ีแพทย
วินิจฉัยผิดพลาด จึงถูกฟอง กลาวคือ 
 คดีนี้โจทกฟองแพทยหญิง ก. กับ นายแพทย ข. และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
คดีแพง เรื่องละเมิดและเรียกคาเสียหาย เปนเงินจำนวน 161,000 บาทเนื่องจากเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2556 โจทกไดเขารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล ค. ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไป เนื่องจากปวดทองอยางมาก โดย
มีแพทยหญิง ก. เปนแพทยผูทำการรักษาแตไมใหยาระงับความเจ็บปวดแตอยางใดปลอยใหโจทกมีอาการ
เจ็บปวดอยูตลอดเวลาและไมใหยาใด ๆ ท้ังสิ้นและยังมีนายแพทย ข. เปนแพทยผูเชี่ยวชาญในดานการผาตัดซ่ึง
รับรักษาตอจากแพทยหญิง ก. วินิจฉัยวาโจทกเปนไสติ่งอักเสบตองทำการผาตัดแตปรากฏวานายแพทย ข. 
ผาตัดผิด โจทกไมไดเปนไสติ่งอักเสบแตเปนโรคนิ่วในกรวยไต เพราะผลอัลตราซาวดของโรงพยาบาลเอกชนแหง
หนึ่งแจงวาโจทกไมไดเปนไสติ่งอักเสบแตเปนนิ่วในกรวยไต นายแพทย ข. มาพบโจทกและกลาวคำขอโทษ แตก็
ไมไดใหความชวยเหลือใด ๆ จากการผาตัดผิดพลาดดังกลาวทำใหโจทกมีบาดแผลยาวและใหญผิดปกติ ไดรับ
บาดเจ็บสาหัสตองพักรักษาตัว ไมสามารถทำงานหนักได ไมสามารถยืนหรือเดินไดไมสามารถอาบน้ำหรือทำ
กิจวัตรประจำวันไดและไมสามารถประกอบอาชีพการงานท่ีทำประจำได ตองจางคนอ่ืนมาดูแลอีกท้ังแพทยหญิง ก. 
ไมควรใหโจทกกลับบานโดยท่ียังไมมีการรักษานิ่วในกรวยไตการกระทำของแพทยดังกลาวจึงเปนการละเมิดตอ
โจทก ทำใหโจทกไดรับความเสียหาย จึงฟองคดีตอศาลขอเรียกคาเสียหายดังกลาว   
 เรื่องนี้มีขอเท็จจริงอยูวา โจทกปวดทองนอยดานขวามากซ่ึงผลตรวจรางกายและอาการท่ี
แสดงท้ังหมดในขณะนั้น เขาไดกับ “ภาวะไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน” และมีแนวโนมท่ีจะเปน “ไสต่ิงอักเสบแตก” ได
นายแพทย ข. ซ่ึงเปนศัลยแพทย จึงตัดสินใจรีบดำเนินการผาตัดรักษาผูปวยอยางรวดเร็วท่ีสุด แตขณะผาตัด 
พบวาไสติ่งไมไดอักเสบตามท่ีแจงกอนผาตัด จึงไดตรวจหาสาเหตุอ่ืนในชองทองท่ีเปนไปได แตก็ไมพบความ
ผิดปกติอยางอ่ืนในชองทอง จึงทำการผาตัดไสติ่งออก เพราะเม่ือพิจารณาการผาแลวไมใชไสติ่งอักเสบก็ถือเปน
การตรวจรางกายอีกอยางหนึ่ง เพ่ือตัดความเปนไปไดของโรคท่ีอันตรายอยางโรคไสต่ิงอักเสบ ซ่ึงหลังจากนั้น 
นายแพทย ข. ไดแจงกับโจทกวา การผาตัดเรียบรอยดี แตขอแสดงความเสียใจท่ีไมไดเปนอยางท่ีวินิจฉัยตั้งแต
ตน คือ ไสติ่งปกติ ดังนั้นอาการปวดทองนาจะเปนจากสาเหตุอ่ืนซ่ึงจะคนหาและรักษาตอไป ซ่ึงตอมาทาง
โรงพยาบาล ค. ไดสงตัวโจทกไปทำอัลตราซาวดท่ีโรงพยาบาลเอกชนในเมือง จึงไดทราบวาโจทกมีนิ่วในไตขวา
และทอไตบวม(เหตุท่ีสงตัวไปเนื่องจากทางโรงพยาบาล ค. ไมมีรังสีแพทยท่ีจะมาทำอัลตราซาวดเพ่ือใหคำ
วินิจฉัยไดอยางแมนยำ) และมีแผนจะสงตัวโจทกไปรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนยในเมือง แตตองรอพักฟนใหอาการ
หลังผาตัดดีข้ึนกอน เนื่องจากโรคนิ่วในไตไมใชภาวะเรงดวนฉุกเฉินท่ีตองสงตัวทันที ซ่ึงภายหลังทาง
โรงพยาบาลไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเยียวยาผูปวยและมีการพูดคุยรับฟงปญหาจากผูปวย โดยทางโรงพยาบาลได
ดำเนินการรับสงโจทกไปรักษาโรคนิ่วในไตท่ีโรงพยาบาลศูนยในเมืองและมีการมอบเงินเยียวยาใหโจทก จำนวน 
๑๐,๐๐๐ บาท แตภายหลังโจทกก็มาฟองคดีตอศาล 
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 ในการเจรจาไกลเกลี่ยท่ีศาล โจทกเสนอใหฝายจำเลยจายเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลสามารถชวยเหลือได ๖๐,๐๐๐ บาท และมีการตอรองพูดคุยกันจนสามารถตกลงกันไดในจำนวน
เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ดังกลาว โดยมีการนัดจายเงินและถอนฟองคดีตอศาลคดีจึงจบลงได 
 คดีนี้จะเห็นวาปญหานาจะมาจากการวินิจฉัยโรคของแพทย การสื่อสารกับผูปวยรวมถึงการ
ชวยเหลือดูแลผูปวยภายหลังการผาตัดไสติ่ง เพราะโรคไสติ่งอักเสบกับโรคนิ่วในไตเปนคนละโรคการท่ีผูปวย
ทราบวาตนเองไมไดเปนไสติ่งอักเสบแตเปนอีกโรคหนึ่งท้ังยังมีการผาตัดไปแลว ยอมสรางความไมพอใจกับผูปวยอยู
แลว เรื่องนี้ถาจะกลาววา แพทยประมาทหรือไมก็นาจะไมเขาขายประมาท เพราะอาการของโรคลักษณะนี้มี
คลายกันหลายโรค เรื่องท่ีแพทยพยาบาลจำเปนตองคำนึงถึงอยูเสมอ คือ อาจวินิจฉัยผิดก็ได จึงควรใหขอมูล
ครอบคลุมไวกอน รวมท้ังขอความยินยอมเผื่อไวดวย โดยอาจแจงและเขียนไวในใบแจงขอมูลและหนังสือ
ยินยอมวา กรณีอาการลักษณะนี้อาจเปนโรคอะไรบาง และหากผาตัดแลวพบวาไมเปนไปตามท่ีวินิจฉัยไวแต
แรก ผูปวยตองยอมใหแพทยทำการรักษาตอไปตามความจำเปนและความเสี่ยงตออันตรายท่ีจะเกิดแกผูปวย 
และเม่ือทำการรักษาแลวแพทยตองแจงใหผูปวยหรือญาติทราบในโอกาสแรกท่ีสามารถทำได ซ่ึงแพทยและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตองมีการอธิบายใหชัดเจนและชวยเหลือดูแลผูปวยใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทำได เพ่ือปองกันการ
เกิดความขัดแยงและการฟองรองคดี 
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มองไมเห็น จริงหรือ ? 
 

 เม่ือผูหญิงทุกคนตั้งครรภก็มีความคาดหวังวาบุตรท่ีจะเกิดมามีสภาพรางกายท่ีครบถวนเฉก
เชนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ัวไป ไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือสติปญญา ดังนั้นเม่ือบุตรเกิดมามีรางกายและอวัยวะท่ี
ผิดปกติจึงทำใหเกิดการกระทบกระเทือนตอจิตใจอยางรุนแรง เนื่องจากไมไดเปนไปตามความคาดหวัง จึงทำให
เกิดกรณีฟองรองกันข้ึนมา ดังเชนคดีนี้ซ่ึงเม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นางสวย โจทกท่ี ๑ ไดไปทำการรักษาท่ี
โรงพยาบาลชมพู โดยเปนผูปวยในเพ่ือรอการคลอดบุตร เม่ือถึงเวลา ๒๒.๑๘ น. โจทกท่ี ๑ ไดคลอดบุตรดวย
วิธีการผาตัดคลอด โดยมีแพทยหญิงพาขวัญ จำเลยท่ี ๓ เปนแพทยเจาของไขและเปนผูทำการผาตัดคลอด เม่ือ
เด็กชายมารวย โจทกท่ี ๒ คลอดออกมามีสภาพรางกายพิการผิดปกติ โดยขาท้ังสองขางผิดรูป เทาซายมีนิ้วเทา 
๔ นิ้ว อวัยวะเพศคลายท้ังเพศชายและหญิง โดยแพทยหญิง พาขวัญเปนผูรับฝากครรภไดทำการตรวจรางกาย
โจทกท่ี ๑ ดวยเครื่องอัลตราซาวด ท่ีโรงพยาบาลชมพู ประมาณ ๖ ครั้งดวยกัน โดยยืนยันกับโจทกในทุก ๆ ครั้งท่ี
รับการตรวจวา “บุตรในครรภมีสภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณดีทุกประการ”ไมเคยอธิบายผลดีผลเสียของบุตร
ในครรภใหโจทกท่ี ๑ ทราบ จึงไมทราบถึงความพิการของทารกในครรภท้ังท่ีแพทยหญิงพาขวัญ มีสิทธิท่ีจะ
ตัดสินใจ วาจะรักษาอยางไรหรือจะทำการรักษาหรือไม การกระทำของเจาหนาท่ีแพทยของจำเลย จึงเปนการ
กระทำละเมิดตอโจทก เรียกคาเสียหายท้ังหมด จำนวน 50,000,000 บาท 
 ขอเท็จจริง 
 เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นางสวย อายุ ๒๗ ป ไดมารับการรักษาดวยการต้ังครรภแรก 
อายุครรภ ๓๗ สัปดาห ๖ วัน แพทยหญิงพาขวัญ โรงพยาบาลชมพู ไดนัดผาตัดเนื่องจากทารกในครรภอยูใน
ทากนและผูปวยมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ ประวัติการฝากครรภ ๑๐ ครั้ง ครบตามเกณฑ ไมมีโรค
ประจำตัว ไมมีประวัติการผาตัดหรือแพยา ตอมาเวลา ๒๒.๑๘ นาิกา ของวันเดียวกัน นางสวยขณะรอผาตัด
เริ่มมีอาการเจ็บครรภถ่ีข้ึนและปากมดลูกเปด จึงไดผาตัดฉุกเฉิน ผลการผาตัดไมมีภาวะแทรกซอนใด ๆ ขณะ
ผาตัด สำหรับทารกคลอดเพศชาย น้ำหนักแรกคลอด ๓,๖๗๐ กรัม ตรวจพบขาตั้งแตหัวเขาท้ังสองขางลางลง
ไปผิดรูปและสั้น เทาปุกท้ังสองขาง ถุงอัณฑะแยกออกเปนสองขาง อวัยวะเพศชายสั้นผิดปกติโดยกอนท่ีแพทย
หญิงพาขวัญจะทำการผาคลอด ไดทำการตรวจรางกายนางสวย ดวยเครื่องอัลตราซาวด ประมาณ ๖ ครั้ง 
ดวยกัน ไดแจงนางสวยนับตั้งแตตรวจครั้งแรกจนถึงครั้งสุดทาย กอนผาตัด เพียง ๓ วัน โดยยืนยันกับนางสวย
ตลอดมาภายหลังตรวจทุก ๆ ครั้งเหมือนๆกันวา “บุตรในครรภมีสภาพรางกายแข็งแรงดีทุกประการ” 
 ประเด็น (๑) ซ่ึงลักษณะการทำงานของเครื่องอัลตราซาวด เปนคลื่นเสียงความถ่ีสูงปรากฏ
เปนเงาสะทอนตามความเขมของวัตถุหรืออวัยวะท่ีเครื่องสามารถจับความถ่ีได เชน วัตถุท่ีเปนน้ำจะเปนเงาสีดำ
วัตถุท่ีเปนกระดูกจะเปนเงาสีขาว วัตถุประสงคหลักของการใชเครื่องอัลตราซาวดทางสูติศาสตรจะใชบอกอายุ
ครรภ สวนนำของทารกในครรภแฝด ความพิการท่ีเห็นไดชัดเจน เชน ไมมีกะโหลกศีรษะสำหรับกรณีนี้ทารกใน
ครรภมีความผิดปกติ โดยอวัยวะเพศมีลักษณะลูกอัณฑะแยกออกเปนสองขางและองคชาติสั้นกวาปกติ ขาท้ัง
สองขางผิดรูปตั้งแตบริเวณเขาท้ังสองขางลงไป โดยขาซายทอนลางสั้นกวาขางขวา และเทาท้ังสองขางมี
ลักษณะเทาปุกบิดเขาดานใน ไมมีกระดูกหนาแขงขางซาย จากการตรวจครรภนางสวย ไดมีการคัดกรองความ
ผิดปกติตามมาตรฐาน แตเนื่องจากเด็กในครรภอยูในทากน ทำใหยากตอการตรวจพบความผิดปกติดังกลาว
โดยเครื่องอัลตราซาวด อีกท้ังเทาท้ังสองขางท่ีบิดเขาเปนลักษณะเนื้อเยื่อออนท่ีมีเงาสะทอนนอยทำใหมองเห็น
ความผิดปกติไดไมชัดเจน จึงเปนเหตุสุดวิสัย 
 (๒) ประเด็นวาแพทยหญิงพาขวัญ ไดพูดวาบุตรในครรภมีสภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณดีทุก
ประการ ซ่ึงจากการดูแลและตรวจรักษานางสวยตามมาตรฐาน ประกอบกับไดใหขอมูลแกนางสวยและญาติ 
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โดยมิไดรับรองวาเด็กในครรภแข็งแรงดีสมบูรณทุกประการแตอยางใด แตไดแจงใหนางสวยและญาติ ทราบวา
ไมพบสิ่งผิดปกติ ในแตละครั้งท่ีมารับฝากครรภ 
 (๓) ประเด็นวากอนผาตัดแพทยหญิงพาขวัญ ไดตรวจรางกายตอเนื่องมากกวา ๖ ครั้ง แตไม
เคยอธิบายผลดีและผลเสียของทารกในครรภใหนางสวยทราบเลย นางสวยจึงไมทราบถึงความพิการของทารก
ในครรภ ซ่ึงจากการตรวจครรภไมสามารถมองเห็นความพิการของทารกในครรภได จึงไมสามารถอธิบายในสวนนี้ได
และนางสวยก็ไมมีภาวะหรือเปนกลุมเสี่ยงในการต้ังครรภ ตรวจพบแตเพียงนางสวยมีภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ และจากการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ก็อยูในเกณฑปกติ หลังจากนี้ไดใหคำแนะนำในการ
ควบคุมอาหารประเภทแปงและน้ำตาลตอนางสวยแลว และโอกาสท่ีทารกจะมีความพิการตั้งแตกำเนิดจาก
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภก็พบนอยมาก 
 (๔) ขอบงชี้ในการผาคลอด เนื่องจากสวนนำของทารกเปนทากนและเปนครรภแรก หาก
คลอดเองทางชองคลอดอาจมีอันตรายตอมารดาและทารกดังนี้ อันตรายตอมารดา จากการฉีกขาดของชองทาง
คลอดจากการคลอดติดขัดหรือการทำสูติศาสตรหัตถการ การแตกของมดลูก และการตกเลือดหลังคลอด อันตราย
ตอทารก จากกระดูกหักและขอเคลื่อนจากการคลอดติดขัด อันตรายตออวัยวะในชองทอง เชน ตับ มามแตก 
เลือดออกในสมอง จากการดึงทารกออกมาเร็วหรือแรงจนเกินไป และทารกเสียชีวิตหรือพิการ จากการคลอด
ยาก ขาดอากาศหายใจหรือการหักของกระดูกตนคอ เปนตน 
 (๕) สำหรับขอบงชี้ในการผาตัดคลอดสำหรับทารกท่ีมีสวนนำเปนทากนคือ มีภาวะผิดสดัสวน
ระหวางขนาดของทารกกับเชิงกรานมารดาหรือทารกมีขนาดโต มีประวัติคลอดยาก ทารกตายคลอดหรือแทง
ติดตอกัน หรือครรภเกินกำหนด มีภาวะมดลูกหดรัดตัวไมดีและเจ็บครรภคลอดนาน เปนครรภแรกท่ีอายุครรภ
ครบกำหนด มีปญหาการมีบุตรยาก ทารกอยูในทาแหงนหนามาก มีภาวะสายสะดือยอย ทากนท่ีมีสวนนำเปน
เทา คลอดกอนกำหนด ทารกโตชาในครรภ และบางสถาบันนำกรณีหากมารดาตองทำหมันดวย ในผูปวยรายนี้
จึงใหขอมูลและอธิบายสาเหตุการผาตัดคลอดใหทราบแลว 
 สรุปแพทยหญิงพาขวัญมองไมเห็นจริง ๆ และเม่ือไดมีการเจรจาไกลเกลี่ยและไดชี้แจง
ขอเท็จจริงดังกลาวใหนางสวยทราบ และนางสวยรับฟงคำชี้แจงจากโรงพยาบาลชมพูแลวเขาใจการทำงานของ
แพทยหญิงพาขวัญ จึงไมติดใจดำเนินคดีตอไป โดยไดยื่นคำรองขอถอนฟอง 
 ขอสังเกต 
 ๑. การท่ีแพทยพูดวา“บุตรในครรภมีสภาพแข็งแรงดีทุกประการ”อาจถือเปนการรับประกันผล 
ซ่ึงในความเปนจริงอาจไมถึงขนาดนั้น เพราะการอัลตราซาวดไมไดใหผลถึงขนาดชัดเจนแจมแจง การใหขอมูล
จึงเปนสิ่งสำคัญมากตองบอกผูฝากครรภแตแรกวา การอัลตราซาวดเปนอยางไร เห็นอะไรไดบาง และไมควรใช
คำพูดวา “แข็งแรงสมบูรณดีทุกประการ” หรือประโยคอ่ืน ๆ ทำนองนั้น 
 ๒.การใหขอมูล ควรใหอยางครบถวน รวมท้ังความเสี่ยง ผลดี ผลเสีย การผาคลอด หรือการ
คลอดปกติหรือขอบงชี้ ความจำเปนท่ีตองใชวิธีคลอดแบบอ่ืน เชน ใชคีมคีบ เปนตน ใหผูปวยทราบไว และให
ยินยอมไวดวย ซ่ึงจะชวยลดความขัดแยงลงได 
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ตายเพราะพิษงู จริงหรือ ? 
 
 การวินิจฉัยวางแผนการรักษาของแพทยจะตองรักษาใหเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย 
แมการรักษาพยาบาลทางการแพทยผูปวยจะยินยอมใหกระทำตอเนื้อตัวหรือรางกาย แตก็เปนการยินยอมให
กระทำการรักษาท่ีเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย แพทยจึงจะไมมีความผิด แตหากการรักษาของแพทย
ประมาทปราศจากความระมัดระวัง กอใหเกิดความเสียหายแกผูปวย ถือวาเปนการกระทำโดยประมาท ตองรับ
ผิดในความเสียหายตอผูปวย โดยเฉพาะอาการงูกัด นอกจากทราบชนิดของงูท่ีกัดแลว ยังตองวินิจฉัยวา
บาดแผลดังกลาวยังคงมีพิษงูหลงเหลืออยูหรือไม ดังนั้นเม่ือแพทยไมไดทำการรักษาตามมาตรฐาน เม่ือการ
วินิจฉัยผิดพลาดจึงกอใหเกิดการฟองรองดังเชน กรณีนายวรรณในฐานะทายาทโดยธรรมของนางดาวเรือง โจทกกับ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๑ นายแพทยภูมิใจ ท่ี ๒ และแพทยหญิงรักสงบ ท่ี ๓ จำเลย โดยโจทกฟองสรุปวา 
เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาิกา นางดาวเรือง ไดถูกงูเหากัด ตอมาไดนำตัวนาง
ดาวเรือง สงตัวรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง โดยมีนายแพทยภูมิใจ เปนแพทยผูตรวจรักษานางดาวเรือง กลับ
ปลอยปละละเลยไมตรวจรักษาหรือใหเซรุม ท้ังท่ีในเวลาดังกลาวไดมีการนำซากงูเหาท่ีกัดนางดาวเรือง มา
แสดงดวยนายแพทยภูมิใจไมรักษานางดาวเรือง ตามหนาท่ีกลับปลอยใหนางดาวเรืองนอนพักอยูในโรงพยาบาล
ชุมชนแหงหนึ่ง จนกระท่ังเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาิกาเศษ นายแพทยภูมิใจ จึงสงตัวนางดาวเรืองไปยัง
โรงพยาบาลประจำจังหวัด เม่ือถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัด เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาิกาเศษแลว แพทย
หญิงรักสงบ เปนแพทยผูตรวจรักษานางดาวเรือง กลับปลอยปละละเลยไมตรวจรักษาหรือใหเซรุม ท้ังท่ีในวัน
เวลาดังกลาวไดมีการนำซากงูเหาท่ีกัดนางดาวเรือง มาแสดงดวย ไมรักษานางดาวเรืองตามหนาท่ีกลับปลอยให
นางดาวเรืองนอนพักอยูในโรงพยาบาลประจำจังหวัด จนกระท่ังนางดาวเรือง มีอาการทรุดหนักและเสียชีวิต 
เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาิกาเศษ ของวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ การกระทำดังกลาวของนายแพทยภูมิใจ
และแพทยหญิงรักสงบ เปนการละเลยตอหนาท่ี หรือโดยจงใจ หรือโดยประมาทเปนการละเมิดตอโจทก 
จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ขอเท็จจริง 
 เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาิกานางดาวเรืองถูกงูเหากัดจริง 
โดยผูนำสง นำงูเหาตัวท่ีกัดมาแสดงท่ีโรงพยาบาลดวย นายแพทยภูมิใจ และทีมพยาบาล ไดดูแลรักษาโดยรับไว 
เฝาระวังอาการของนางดาวเรืองเห็นวาอาการพิษงูไมแสดง ซ่ึงอาจเปนไปไดวา พิษท่ีไดรับอาจมีนอยมากแต
กลับติดเชื้อท่ีแผลงูกัด ลุกลาม จำเปนตองทำการรักษาโดยดวนดวยการผาตัด แตเนื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
แหงหนึ่งไมสามารถรักษาตอได จึงไดสงตัวไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในเวลา ๑๘.๐๐ นาิกาเศษ โดย
ระหวางสงตัวยังมีอาการอยูในข้ันปลอดภัยจนกระท่ังถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดเม่ือนางดาวเรืองมาถึง
โรงพยาบาลประจำจังหวัดแพทยเวรรับไว แลวรายงานใหแพทยหญิงรักสงบ เปนแพทยเจาของไขรับทราบ 
จนกระท่ังเชาวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ แพทยหญิงรักสงบมาตรวจพบวาอาการเก่ียวกับพิษงูแทบไมมีแลว แต
การติดเชื้อท่ีแผลจำเปนตองทำการรักษา จึงไดประสานศัลยแพทยมาตรวจดูและเตรียมการผาตัดในชวงเย็น ใน
ระหวางรอผาตัดปรากฏวาแพทยเวรมารับเวร แลวถูกญาตินางดาวเรืองรบเราใหทำการรักษาโดยการฉีดเซรุม
แกพิษงูใหนางดาวเรือง แพทยเวรไมไดดูประวัตินางดาวเรืองโดยละเอียดและไมทราบวานางดาวเรืองไมมีอาการ
ถูกพิษงูแลว เพียงแตรอทำการผาตัดแผลติดเชื้อ จึงไดทำการฉีดเซรุมแกพิษงูเหาใหนางดาวเรือง ตอมานาง
ดาวเรืองไดถึงแกความตายกรณีนี้ผูตายใชสิทธิขาราชการ เนื่องจากบุตรเปนตำรวจ เหตุท่ีโรงพยาบาลชุมชนแหง
หนึ่งทราบเรื่องเพราะ ตำรวจท่ีสถานีตำรวจของอำเภอนั้นแจงวา มีการแจงความไวแลว จึงมีการเจรจาไกลเกลี่ย
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กันแตตกลงกันไมได หลังจากรับคำฟองแลว ทีมกฎหมายของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงพ้ืนท่ีไปโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด จึงทราบขอเท็จจริงท้ังหมด 
 สรุป สถานการณขณะนั้น คือ 
 ๑. แพทยเวรประมาทเลินเลอ ฉีดเซรุมโดยไมตรวจสอบกอน 
 ๒. โจทกฟองผิดตัว คือ โจทกฟองแพทยหญิงรักสงบ ท่ีเปนเจาของไข แตอยางไรก็ตาม 
กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงตองรับผิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๓. โรงพยาบาลชุมชน นาจะบกพรองในเรื่องการสื่อสารเก่ียวกับพิษงูและการติดเชื้อซ่ึงตองทำ
การผาตัดท่ีโรงพยาบาลจังหวัด จึงตองสงตัว 
 ๔. การสื่อสารของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจังหวัดท่ีไมอธิบายใหชัดเจน จะเห็นไดวา สาเหตุสำคัญ 
คือ การใหขอมูลท่ีถูกตอง ภายในเวลาท่ีเหมาะสมแกผูปวยหรือญาติ เหตุท่ีเกิดข้ึนไมใชเหตุสุดวิสัย แตเกิดจาก
การสื่อสารและความประมาทเลินเลอของแพทย ดังนั้น ขอใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของทุกคนตระหนักในบทบาทหนาท่ี
ของตน ทำใหครบถวนดวยความตั้งใจและดวยความเมตตา ใหคิดวาผูปวยเปรียบเสมือนญาติพ่ีนองของตน ก็จะ
ไมเกิดเหตุท่ีไมควรจะเกิดข้ึน ผูปวยตองเสียชีวิตโดยไมสมควร 
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รอวันเตียงวาง 
 
 ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐเพราะไมตองกินยา ไมตองถูกฉีดยา ไมตองเขาโรงพยาบาล
ท่ีแออัดยัดเยียดดวยผูปวยสารพัดโรค โรงพยาบาลของรัฐบางแหงผูปวยลนโรงพยาบาล จำนวนบุคลากรทาง
การแพทย เครื่องไมเครื่องมือ แมกระท่ังเตียงผูปวยก็มีไมเพียงพอท่ีจะรองรับกับจำนวนผูปวยท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน    
บุคลากรทางการแพทยตองทำงานอยางหนักจนบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาด เกิดความลาชาในการท่ีผูปวย
จะไดรับการรักษาอยางทันทวงทีสรางความเสียหาย สรางความไมพึงพอใจใหแกผูเขารับบริการ จนอาจเปน
สาเหตุใหมีการฟองรองเหมือนเชนคดีท่ีจะกลาวตอไปนี้ 
 คดีนี้โจทกฟองวา นายอาทิตย ผูตายเขารับการผาตัดสมองท่ีโรงพยาบาลฟาคราม เม่ือวันท่ี
๑๒ มีนาคมโดยมีนายแพทยจันทร เปนผูทำการผาตัด (ผาครั้งท่ี 1) แตไมสามารถเอาเนื้องอกออกไดเพราะอยู
ลึกมากจึงไดสงตัวผูตายไปยังโรงพยาบาลสมองดีกรุงเทพมหานครในวันท่ี ๑๙ มีนาคม แตแพทยโรงพยาบาลสมองดี
แจงวาทางโรงพยาบาลฟาครามไมไดติดตอมากอนลวงหนาและเตียงไมวางจึงใหกลับไปโรงพยาบาลฟาคราม
กอนเพ่ือรอเตียงวางและรอคิววันรุงข้ึนนายแพทยจันทรแจงใหโจทก(ภริยานายอาทิตย)นำผูตายออกจาก
โรงพยาบาลฟาครามและใหโจทกเปนผูพาผูตายไปกรุงเทพเอง ตอมาวันท่ี ๒๑ มีนาคมขณะผูตายเตรียมตัวกลับ
บาน ไดมีอาการวิงเวียนศีรษะหนามืดและอาเจียน หลังจากนั้นไมรูสติ โคมา นายแพทยจันทรแจงวาตองผาตัด
อีกครั้งเพ่ือเอาเหล็กออก แตโจทกปฏิเสธเนื่องจากผาครั้งเดียวนายอาทิตยก็มีปญหาแลววันท่ี ๒๒ มีนาคม
นายแพทยจันทรแจงวานายอาทิตยมีอาการไมตอบสนองและบอกใหโจทกทำใจเพราะผูตายไมไหวแลววันท่ี ๒๓ 
มีนาคม โจทกจึงอนุญาตใหนายแพทยจันทร ผาตัดผูตายอีกครั้งหนึ่ง เพราะโจทกอยากรูวาเปนเนื้อรายหรือเนื้อดี 
หลังจากผาตัดเสร็จนายแพทยจันทร แจงวาครั้งนี้ไมไดทำอะไรผาตรงท่ีเดิมพอเปดแผลออกมาสมองกับเนื้องอก
ก็ไหลออกมาพรอมกันเลย ตอมาผูตายไดตายลงเม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคมโจทกอางวาการผาตัดดังกลาวกระทำโดย
ประมาทเนื่องจากนายแพทยจันทรไดผาตัดผูตายท้ังท่ีรูวาตนเองมีประสบการณในการผาตัดเนื้องอกในสมอง
นอย โดยผาตัดเพียงปละไมเกิน 5 ครั้ง และผลการผาตัดผูปวยเสียชีวิตทุกรายแตก็ยังฝนผาตัด โรงพยาบาล  
ฟาครามก็ไมมีความพรอมท้ังเครื่องมือและบุคลากรและไมยอมสงตอไปยังโรงพยาบาลสมองดีซ่ึงมีความพรอม
มากกวาโจทกจึงฟองเรียกรองคาเสียหายจำนวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
 การรวบรวมขอเท็จจริงโดยฟงความท้ังสองฝาย 
 ประเด็นการสงตอ ไดขอมูลวาโรงพยาบาลฟาครามสงตัวนายอาทิตยไปผาตัดท่ีโรงพยาบาลสมองดี
โดยไมแจงลวงหนาจึงไมมีเตียงวางและตองรอคิว ทำใหนายอาทิตยตองเดินทางกลับไปโรงพยาบาลฟาคราม 
เพ่ือรอเตียงวางนั้นเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริง โดยเกิดจากความผิดพลาดในการประสานงานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลฟาคราม 
 ประเด็นความพรอมของบุคลาการทางการแพทยและเครื่องมือการรักษาของโรงพยาบาลฟาคราม 
และความรูความสามารถในการผาตัดสมองของนายแพทยจันทรและอาการความรายแรงเก่ียวกับโรคของนาย
อาทิตย นั้น ผูเชี่ยวชาญดานสมองไดใหความเห็นทางวิชาการเปนเอกสารมา 2 ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับแรก ใหความเห็นวา 
 1. โรงพยาบาลฟาครามมีการผาตัดสมองมาเปนเวลานาน และผาตัดเนื้องอกในสมองเปนประจำ 
นายแพทยจันทร จบการศึกษาไดรับวุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร ผานการอบรม ในสถาบันท่ีไดรับการรับรอง
จากแพทยสภา มีวิจารณญาณและการตัดสินใจท่ีมีมาตรฐานท่ีจะผาตัดเนื้องอกในสมองของผูปวยรายนี้ได 
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 2. เนื้องอกมีขนาดใหญและบวม ทำใหผูปวยมีอาการทรุดลง หลังจากท่ีผูปวยไมสามารถเขา
รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสมองดีได แพทยโรงพยาบาลฟาครามไดชวยเหลือตามหลักการแพทยและแนะนำให
มีการผาตัดเพ่ือลดสมองบวมในวันท่ี 21 มีนาคม แตปรากฏวาญาติไดปฏิเสธท่ีจะใหผาตัดในเวลานั้นซ่ึงเปน
ชวงเวลาท่ีวิกฤตท่ีอาจชวยชีวิตได 
 3. กรณีผูปวยรายนี้เสียชีวิตท้ังท่ีแพทยไดพยายามทำการรักษาผูปวยเต็มความสามารถตาม
หลักการแพทยแลว แตมีเหตุอันสุดวิสัยในขีดความสามารถในสถานพยาบาลในการรับไวเปนผูปวยในทำให
ไมไดรับการผาตัดทันทวงทีกอนท่ีผูปวยจะมีอาการทรุดหนัก ขอนี้เห็นวาควรพิจารณาใหเงินชวยเหลือเพ่ือเห็น
แกมนุษยธรรมตอไป 
 ฉบับท่ีสอง ใหความเห็นวา 
 1. ธรรมชาติของโรคท่ีผูปวยเปน ผลการตรวจจากภาพรังสี(เอกซเรยคอมพิวเตอรและการ
ตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา)วินิจฉัยเบื้องตนวาเปนมะเร็งท่ีเนื้อสมองขนาดใหญ (Glioblastoma Multiforme 
หรือ Lymphoma) ผลการรักษาโรคในลักษณะนี้ดวยการรักษาท่ีดีท่ีสุดท่ีเปนไปไดโดยตองทำการรักษาท้ังการ
ผาตัด(ตองพยายามเอาออกใหมากท่ีสุดโดยไมทำอันตรายตออวัยวะสำคัญขางเคียงถาเปนไปได การรักษาดวย
การฉายรังสีและการใหเคมีบำบัด เฉลี่ยผูปวยจะเสียชีวิต ภายในหนึ่งป หรืออยางมากไมเกิน 3 ป) 
 2. สำหรับการรักษามะเร็งท่ีตำแหนงดังกลาวในผูปวยรายนี้ ในการผาตัดครั้งแรกแพทยไม
สามารถตัดชิ้นเนื้อมาตรวจได อาจเปนเพราะเนื้องอกอยูลึกมากจนเสี่ยงเกินไปท่ีจะตัดชิ้นเนื้อหรือตัดไดไมตรง
หรือขาดเครื่องมือบางอยาง ทำใหอาการผูปวยไมดี ข้ึน เปนสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการผาตัดเชนนี้แมใน
โรงพยาบาลท่ีมีความพรอมก็ตาม หากตัดชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิวิทยาจะไดผลการวินิจฉัยท่ีถูกตองราวรอย
ละแปดสิบถึงเกาสิบ (มีอยูเกือบรอยละสิบท่ีไมสามารถตัดสินไดวาเปนเนื้องอกชนิดอะไร) ข้ันตอนตอไปคือการ
ฉายรังสีหรือใหยาเคมีบำบัดรวมกัน 
 3. ในการผาตัดครั้งท่ีสองแพทยตัดสินใจทำการผาตัด ท้ังท่ีครั้งแรกก็ทำอะไรไมไดอยูแลวนั้น 
เหตุผลท่ีทำก็คือ เพ่ือเปนการชวยชีวิต โดยการลดภาวะความดันภายในกะโหลกศีรษะท่ีสูงซ่ึงหากไมทำการผาตัด
อาจสมองตายหรือเสียชีวิตในเวลาไมนาน เวลาท่ีจะตัดสินใจมีคอนขางนอย เพราะเปนกรณีเรงดวนแตเม่ือทำ
การผาตัดก็พบวาสมองบวม รวมกับมีเนื้องอกขนาดใหญในสมอง ทำใหเนื้อสมองทะลักออกมาและโรคท่ีผูปวย
เปนนั้นรุนแรงจนการผาตัดไมสามารถชวยได ผูปวยจึงเสียชีวิต 
 4.มีความเห็นวา การผาตัดครั้งท่ีสอง เหตุผลใหทำได(เพ่ือลดความดันในกะโหลกศีรษะ เปน
การชวยชีวิต) แตเนื่องจากโรคท่ีเปนนั้นรุนแรงจึงไมสมารถชวยชีวิตผูปวยไดและแมไมผาตัดผูปวยก็จะเสียชีวิต
ตามความรุนแรงของโรคในเวลาใกลเคียงกัน 
 ดังนั้นเม่ือความเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญท้ังสองฉบับดังกลาวเปนคุณแกฝายจำเลยแลว   
หากตองสูคดีก็ไมนาหนักใจ 
 การไกลเกล่ียในศาล 
 ในระหวางการเจรจาไกลเกลี่ยในศาล โรงพยาบาลฟาครามเสนอเงินชวยเหลือทางมนุษยธรรม
ใหแกโจทกจำนวน 200,000 บาท ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะยื่นเรื่องขอเงินจากกองทุนชวยเหลือ
ทางการแพทยใหอีก 200,000 บาท รวมเงินท่ีฝายจำเลยเสนอจำนวน 400,000 บาท แตฝายโจทกยังคง
ยืนยันท่ีจะเรียกคารองเสยีหายเปนเงินจำนวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท  ตามฟอง การเจรจาจึงไมสำเร็จ คดีนี้จึงตอง
เขาสูการพิจารณาพิพากษาของศาลตอไป 
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 การสูคดี 
 ท้ังฝายโจทกและฝายจำเลยตางนำพยานหลักฐานเขาสูและเม่ือไดมีการสืบพยานฝายโจทก
และฝายจำเลยกันเสร็จแลว ผูพิพากษาเจาของสำนวนเรียกนิติกรกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเขาไปคุยท่ีหนาบัลลังก ไดแจงแนวโนมของผลคดีใหทราบและขอใหคูความเจรจากันอีกครั้งเพ่ือ
หาทางออกท่ีดีกับท้ังสองฝายแตโจทกก็ยังเรียกรองเงินในจำนวน๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท เหมือนเดิมจึงไมสามารถยุติคดี
ลงได ศาลจึงแจงวันนัดฟงคำพิพากษาใหคูความทราบ 
 คดีจบไดดวยการชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม 
 กอนถึงวันท่ีศาลนัดอานคำพิพากษาทนายโจทกไดโทรศัพทหานิติกรกองกฎหมายสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูเปนเจาของเรื่องและเปนผูรับมอบอำนาจใหเขาเจรจาไกลเกลี่ยตั้งแตตน แจงวา
ตอนนี้โจทกกำลังเดือดรอนเรื่องเงิน จึงขอใหชวยเจรจากับโจทกอีกครั้งและขอใหนิติกรคุยกับโจทกโดยตรง ทนาย
จะไมเขามาเก่ียวของกับเรื่องนี้เลย โดยใหอำนาจการตัดสินใจเปนของโจทก นิติกรกองกฎหมายไดคุยกับโจทก
แลวไดความวาโจทกเปนแมคาขายขาวหลามตอนนี้ถูกไลท่ีจึงตองการเงินเพ่ือนำไปจายคาเชาท่ีขายขาวหลาม
แหงใหม ปรากฏวาโจทกขอรับการชวยเหลือเปนเงินจำนวน 400,000 บาท หลังจากนั้นไดมีการเจรจาไกล
เกลี่ยนอกรอบเรื่อยมาจนโจทกยอมลดเงินท่ีเรียกรองลงจนเหลือจำนวน 200,000 บาท นิติกรกองกฎหมาย
จึงรับเรื่องมาแลวแจงโรงพยาบาลฟาครามเพ่ือขอเงินชวยเหลือจำนวน 200,000 บาทตามท่ีเคยเสนอแตเดิม 
โรงพยาบาลฟาครามตอบตกลงจึงมีการนัดถอนฟอง และมอบเงินจำนวน 200,000บาท กันท่ีศาลกอนหนาท่ีศาล
จะมีคำพิพากษาเพียงไมก่ีวัน 
 ขอสังเกต 
 ๑. เรื่องนี้เกิดความผิดพลาดเก่ียวกับการประสานงานในเรื่องการสงตัวผูปวยของท้ังสอง

โรงพยาบาลจนผูปวยซ่ึงอาการหนักอยูแลวตองเดินทางกลับไปยังโรงพยาบาลตนทางอีก จึงเปนความผิดพลาด

ท่ีไมควรเกิดข้ึน 

 ๒. ผูปวยรายนี้ซ่ึงมีอาการหนักจำเปนตองไดรับการรักษาอยางทันทวงที การปลอยใหผูปวยรอ

เตียงและรอคิวนาน โดยไมดำเนินการหาสถานพยาบาลแหงอ่ืนใหผูปวยทำใหผูปวยเสียโอกาสท่ีจะไดรับการรักษา

แมโอกาสหายจากโรคนั้นจะมีไมมากก็ตาม 

 ๓. กรุงโรมไมสามารถสรางเสร็จไดภายในวันเดียวฉันใด การเจรจาไกลเกลี่ย ก็อาจไมสำเร็จได
ภายในครั้งเดียวฉันนั้น 
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เอาเงินฉันคืนมา  
 
 ในกรณีเกิดเหตุไมพึงประสงคและเกิดความเสียหายข้ึน การชวยเหลือเยียวยาเปนเรื่องจำเปน
ตามหลักมนุษยธรรม ซ่ึงผูปวยใชสิทธิบัตรทองมีเงินชวยเหลือเบื้องตนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ สวนผูปวยสิทธิประกันสังคมก็มีเงินชวยเหลือเบื้องตน ตามมาตรา ๖๓ (๗) แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดวย แตสิทธิขาราชการไมมี 
 เรื่องนี้เก่ียวกับการจายเงินตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจากระยะหลังนี้เริ่มมีปญหาผูมีสิทธิรับเงินตามกฎหมายดังกลาวมีหลายพวกคอนขางกวาง
บางครั้งภรรยาได แตบิดามารดาไมได เปนตน ทำใหผูมีสิทธิท่ีไมไดเงินพยายามหาวิธีเรียกคืนเงินหรือขอแบงเงิน
ดังกลาว มีท้ังการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือคดีปกครอง ทำใหเจาหนาท่ีเดือดรอน ท้ังท่ีไดปฏิบัติตามกฎหมายแลว 
เราลองมาศึกษาดูจากคดีท่ีมีการฟองรองหนวยงาน เก่ียวกับมาตรา ๔๑ คือ คดีนี้โจทกฟองโรงพยาบาล ส. 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปวาเม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕นาย 
น.บิดาโจทก ไดเขารับการตรวจรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลส. ซ่ึงเปนโรงพยาบาลชุมชน ดวยโรคหมอนรอง
กระดูกเสื่อม ตอมาแพทยไดทำการผาตัดนาย น.แตปรากฏวาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕นาย น.ไดถึงแก
ความตาย ซ่ึงแพทยลงความเห็นวาเปนโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซ่ึงหลังเกิดเหตุญาติของนาย น.
ไดรับแจงจากโรงพยาบาลส.วาทางโรงพยาบาลจะชดใชคาเสียหายเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนกรณีผูรับบริการ
เสียชีวิตแกทายาทของผูตายเปนเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๔๑แหงพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และโจทกไดติดตอขอรับเงินดังกลาวแตโรงพยาบาลปฏิเสธ โดยอางวาไดชำระ
เงินดังกลาวใหกับนางสาว ล. ซ่ึงอางวาเปนผูอุปการะผูตายกอนถึงแกความตายกอนแลว โดยผลของการกระทำ
โดยประมาทของโรงพยาบาล ส. ทำใหนาย น.ไดรับอันตรายแกชีวิตทำใหโจทกไดรับความเสียหาย จึงฟอง
ขอใหชดใชคาเสียหายเปนเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือนาย น.มารับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมมีนาง ล. 
ภรรยาท่ีไมไดจดทะเบียนสมรส เฝาไขอยูตลอดเวลาจนกระท่ังเสียชีวิตซ่ึงนาง ล. เห็นวาโรงพยาบาล ส.ไดดูแลเอา
ใจใสนาย น. อยางเต็มท่ีแลวหลังจากผาตัดนาย น. เสียชีวิต โรงพยาบาล ส.ไดใหนางสาว ล.ยื่นเรื่องขอรับเงิน
ชวยเหลือเบื้องตนตามมาตรา๔๑แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ในฐานะผูอุปการะ 
และนาง ล. ไดรับเงินไปจำนวน๒๐๐,๐๐๐ บาทตอมาปรากฏวาบุตรของนาย น.ท่ีเกิดจากภรรยาท่ีจดทะเบียน
สมรส๒คนมาท่ีโรงพยาบาล แจงวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของนายน.และขอรับเงินตามมาตรา๔๑และไม
ติดใจเรื่องการตายของบิดาแตอยางใดโรงพยาบาล ส.ไดจายเงินไปแลวตามมาตรา๔๑ ใหแกนาง ล.อยางถูกตอง
ตามกฎหมายดังกลาวจึงไมสามารถจายไดอีกบุตรท้ังสองจึงขอใหโรงพยาบาลไปนำเงินท่ีนาง ล.มาแบงใหแกตนท้ัง
สองครึ่งหนึ่ง คือ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถาไมไดจะฟองโรงพยาบาล ส.ตอมาเม่ือโรงพยาบาลไมสามารถทำไดบุตรจึงฟอง
โรงพยาบาล ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนจำเลย อางวารักษาโดย
ประมาทเลินเลอทำใหนาย น.เสียชีวิต 
 ในการเจรจาไกลเกล่ียท่ีศาล ทางโรงพยาบาลไดเชิญนาง ล.ไปศาลดวยเพ่ือชวยยืนยันวา
แพทยพยาบาลไดรักษาพยาบาลอยางเต็มท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพแลวพนักงานอัยการไดแถลงตอศาลวาท่ีจริง
เรื่องนี้เปนเรื่องการแบงเงินของผูมีสวนไดเสียท้ังสองฝาย ไมเก่ียวกับโรงพยาบาลและยื่นคำรองตอศาลขอให 
นาง ล. เขามาเปนจำเลยรวมในคดี ศาลจึงไดเรียก นาง ล. เขามาเปนจำเลยรวมและใหนาง ล.กับโจทก ตกลง
กันนาง ล.อางวาไดนำเงินไปใชหนี้เดิมของนาย น.หมดแลว(นายน.เปนผูรับเหมากอสรางแตกิจการขาดทุน นาย น.
ตองตกเปนบุคคลลมละลายนาง ล.จึงนำเงินไปใชหนี้) ปจจุบันมีเงินเหลือประมาณ ๓๐,๐๐๐บาท 
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และจักรยานยนตเกา๑ คันขอใหเห็นใจดวย นาง ล.อยูกินกับนาย น.มาหลายปแลวในท่ีสุดฝายโจทกกับนาง ล. 
ก็สามารถตกลงไกลเกลี่ยกันได โดยใหนาง ล.คืนเงินจำนวน๑๐๐,๐๐๐ บาทโดยผอนชำระเปนรายงวดงวดแรกใหนำ
เงินมาวางศาลจำนวน 10,000 บาท ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556สวนท่ีเหลืออีกจำนวน 90,000 
บาท ผอนชำระงวดละเดือน เดือนละไมนอยกวา 2,000 บาท เริ่มผอนชำระตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 
และงวดถัดไปชำระทุกวันท่ี 1ของทุกเดือนถัดไป แตท้ังนี้ตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2559 
โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของโจทก และมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเรื่องจึงจบลงได 
 ปจจุบันมีเรื่องทำนองนี้เกิดข้ึนบอยครั้ง มีครั้งหนึ่งท่ีภาคอีสานภรรยามารับเงินตามมาตรา ๔๑ 
แลวไมแบงใหมารดาของผูตายโดยอางวาตองใชเงินนั้นเลี้ยงลูกท่ียังเล็กอยูมารดาของผูตายจะมาฟองกระทรวง
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลไมไดเพราะมีการทำบันทึกประนีประนอมยอมความกันกอนแลว จึงใชวิธีจางทนายความ
มาฟองคดีอาญากับแพทยเพ่ือบบีบังคับใหโรงพยาบาลจายเงินใหแกตนกระทรวงสาธารณสุขจึงตองสงนิติกรไป
ชวยเจรจาและจายเงินจำนวนหนึ่งเรื่องจึงจบจะเห็นไดวาผูมีสิทธิรับเงินตามมาตรา๔๑คือ บุตร สามีหรือภรรยา 
บิดามารดาผูปกครอง(ท่ีศาลตั้ง)ผูปกครองดูแลผูอุปการะ แตผูท่ีมีสิทธิฟองคดีตอศาลประกอบดวยทายาทคือ 
บิดามารดา สามีหรือภรรยาบุตรเทานั้นฉะนั้นการจายเงินตามมาตรา๔๑ถาเปนไปไดควรเรียกผูท่ีมีสวนไดเสีย
ท้ังหลายดังกลาวมาตกลงกันใหเปนท่ีเรียบรอย เพ่ือปองกันการฟองคดีอาญาในภายหลังของผูท่ีไมไดรับเงิน
ดังกลาวท้ังท่ีตนเองก็มีสิทธิ 
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  คณะผูจัดทำ   

 

 (๑) นายปยะวฒัน ศิลปรัศมี    ผูอำนวยการกองกฎหมาย (ท่ีปรึกษา) 

 (๒) นายอนุชา กาศลังกา    หัวหนากลุมระงับขอพิพาททางการแพทย 

 (๓) นางสาวฐิติชญานัน วิศิษศาสตร   นิติกรชำนาญการ 

 (๔) นายบุญทรง วิเศษสาธร             นิติกร  

 (๕) นางสาวศุภลักษณ บุญตา    นิติกร 

 (๖) นางสาวจิรานุช ขาวปอม    นิติกร 

 (๗) นางสาวพัชรี เสกเหมาะ    นิติกร 

 (๘) นางสาวทิพาพร นวลณรงค    นิติกร 

 (๙) นายชัยวัฒน ประถม     นิติกร 

 (๑๐) นางสาวดวงธิดา ชุรี    นิติกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วันท่ี  ๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  28 พฤศจิกายน 2563 
หัวข้อ: หนังสือ คดีทางการแพทย์ที่น่าสนใจ โดย กลุ่มระงับข้อพิพาททางการแพทย์ กองกฎหมาย  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือ คดีทางการแพทย์ที่น่าสนใจ โดย กลุ่มระงับข้อพิพาททางการแพทย์ กองกฎหมาย  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  28  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 วันท่ี  28  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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