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พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ.2525 
  

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2525 

เปนปที ่37 ในรัชกาลปจจุบัน 
  

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชพีเวชกรรม 
           จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี ้
          มาตรา 1  พระราชบัญญตัินี้เรียกวา "พระราชบัญญัตวิิชาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525" 
          มาตรา 2  พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
          มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบญัญัติวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2511 
          บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบงัคับอื่นในสวนที่มีบัญญัตไิวแลวในพระราชบัญญตัินี ้หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญตันิี้แทน 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญตัินี ้
          "วิชาชพีเวชกรรม" หมายความวา วิชาชพีที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค    การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภการปรับสายตาดวยเลนซสัมผัส การแทงเข็มหรือ
การฝงเข็มเพือ่บําบัดโรคหรือเพือ่ระงับความรูสึก และหมายความรวมถึงการกระทําทางศัลยกรรม การใช
รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใสวัตถใุด ๆ เขาไปในรางกาย  ทั้งนี้เพือ่การคุมกําเนิด การเสริมสวย หรือ
การบํารุงรางกายดวย 

 



          "โรค" หมายความวา  ความเจบ็ปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของรางกายหรือจติใจ  และ
หมายความรวมถึงอาการทีเ่กิดจากภาวะดังกลาวดวย 
          "ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม" หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวชิาชีพเวช-กรรมจากแพทยสภา 
          "ใบอนุญาต" หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
          "สมาชิก" หมายความวา  สมาชิกแพทยสภา 
          "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการแพทยสภา 
          "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการแพทยสภา 
          "เลขาธิการ" หมายความวา  เลขาธิการแพทยสภา 
          "รัฐมนตร"ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
          มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้และออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญตัินี ้
          กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
  

หมวด 1 
แพทยสภา 

  
          มาตรา 6  ใหมีสภาขึ้นสภาหน่ึงเรียกวา "แพทยสภา" มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาทีต่ามที่บัญญตัิ
ไวในพระราชบัญญัตินี ้
          ใหแพทยสภาเปนนิติบุคคล 
          มาตรา 7  แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
            (1) ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชพี
เวชกรรม 
            (2) สงเสริมการศึกษา การวิจยั และการประกอบวชิาชีพในทางการแพทย 
            (3) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกยีรตขิองสมาชิก 
            (4) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเรื่องที่
เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข 
            (5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรฐับาลเกี่ยวกับปญหาการแพทยและการสาธารณสุข
ของประเทศ 



            (6) เปนตวัแทนของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมในประเทศไทย 
          มาตรา 8  แพทยสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
            (1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนญุาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
            (2) พักใชใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
            (3) รับรองปริญญา ประกาศนียบตัรในวิชาแพทยศาสตร หรือวุฒบิตัรในวิชาชพีเวชกรรมของ
สถาบันตาง ๆ 
            (4) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทาง
การแพทย 
            (5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทยที่ทําการฝกอบรมใน (4) 
            (6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒบิัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม
สาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวฒุอิืน่ ๆ ในวิชาชพีเวชกรรม 
          มาตรา 9  แพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปนี ้
            (1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
            (2) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
           (3) ผลประโยชนจากการลงทุนและกจิกรรมอื่น 
            (4) ทรัพยสินที่ไดจากการบริจาคและการชวยเหลือ 
          มาตรา 10  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงแพทยสภา มีอํานาจหนาทีต่ามที่บัญญตัิ
ไวในพระราช-บัญญัตินี ้
  

หมวด 2 
สมาชิก 

          มาตรา 11  สมาชกิแพทยสภาไดแกผูมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี้ 
           (1) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
           (2) มีความรูในวิชาชพีเวชกรรมโดยไดรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตรที่
แพทยสภารับรอง 
            (3) ไมเปนผูประพฤตเิสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์
แหงวิชาชพี 
            (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดหรือคาํสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน
คดีท่ีคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์แหงวิชาชพี 
            (5) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา 



          มาตรา 12  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
            (1) ขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ขอหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒบิัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิ
อื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม โดยปฏิบัตติามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการน้ัน 
            (2) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกจิการของแพทยสภาสงไปยังคณะกรรมการเพือ่
พจิารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึน้ไปเสนอใหคณะกรรมการพจิารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกบั
กิจการของแพทยสภา คณะกรรมการ 
ตองพจิารณาและแจงผลการพจิารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา 
            (3) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
            (4) มีหนาที่ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวชิาชีพและปฏบิตัิตนตามพระราชบัญญตัิน้ี 
          มาตรา 13  สมาชกิภาพของสมาชิกยอมสิ้นสดุเมื่อ 
            (1) ตาย 
            (2) ลาออก 
            (3) คณะกรรมการใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามา ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา 11 (3) หรือ (4) 
            (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 11 (1) (2) หรือ (5) 
  

หมวด 3 
คณะกรรมการแพทยสภา 

 
          มาตรา 14  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการแพทยสภา”   ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย อธบิดกีรมอนามัย เจากรมแพทยทหารบก เจากรมแพทย
ทหารเรือ เจากรมแพทยทหารอากาศ นายแพทยใหญกรมตํารวจ คณบดีคณะแพทยศาสตรใน
มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการวทิยาลัยแพทยศาสตร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งไดรับเลอืกตั้ง
โดยสมาชิกอกีจํานวนเทากบัจํานวนกรรมการโดยตําแหนงใน   ขณะเลอืกตั้งแตละวาระ และใหเลขาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ 
          มาตรา 15  ใหผูซึง่เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดยการเลือกตั้งประชุมกนัเลือก
กรรมการเพือ่ดํารงตําแหนงนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอปุนายกแพทยสภาคนที่
สอง ตําแหนงละหนึ่งคน 



           ใหนายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัตติามมาตรา 17 เพือ่ดํารงตาํแหนงเลขาธกิารหนึ่ง
คน และเลือกกรรมการเพือ่ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ และเหรัญญกิอีกตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งน้ี โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมกรรมการ 
          นายกแพทยสภา อปุนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สองใหดํารงตําแหนง
ตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลอืกตั้ง และเลขาธิการ  รองเลขาธกิาร และเหรญัญิก ใหพนจากตําแหนง
ตามนายกแพทยสภา 
          มาตรา 16  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 การเลือกกรรมการ เพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตาม
มาตรา 15 และการเลอืกหรอืการเลอืกตั้งกรรมการตามมาตรา 20 ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา 
          มาตรา 17  กรรมการซ่ึงไดรับเลือกต้ังและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา 15 ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี ้
            (1) เปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
            (2) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
            (3) เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 
          มาตรา 18  กรรมการซ่ึงไดรับเลือกต้ังโดยสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
เลือกต้ังใหมได 
          มาตรา 19  นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 18 หรือมาตรา 20 วรรคสี่
แลว กรรมการซึ่งไดรับเลอืกหรือไดรับเลอืกตั้งและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ พนจากตําแหนงเม่ือพน
จากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 17 
          มาตรา 20  เม่ือตาํแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
สมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 17 เปนกรรมการภายในสามสิบวนันับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 
          ในกรณีตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงรวมกนัเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลอืกตั้ง ให
มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนโดยสมาชิกภายในเกาสบิวันนับแตวันท่ีจํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกิน
กึ่งหนึ่ง 
          ถาวาระที่เหลอือยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกหรอืเลอืกต้ังกรรมการแทนหรือไมก็
ได 
          ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
          มาตรา 21  ใหคณะกรรมการมีอาํนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
            (1) บริหารกิจการแพทยสภาตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา 7 
            (2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ทํากจิการหรือพจิารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหง
วัตถุประสงคของแพทย-สภา 
            (3) ออกขอบังคับวาดวย 
               (ก) การเปนสมาชิก 



                (ข) การกําหนดโรคตามมาตรา 11 (5) 
                (ค) การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่น ๆ นอกจากที่
กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญตัน้ีิ 
                (ง) การเลือกและการเลอืกตั้งกรรมการตามมาตรา 16 
                (จ) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต 
                (ฉ) หลักเกณฑการออกหนงัสืออนุมัติหรือวฒุิบตัรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒอิื่น ๆ ในวิชาชพีเวชกรรม 
                (ช) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม 
                (ซ) การประชมุคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
                (ฌ) การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลกิวิทยาลัยวชิาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ 
                (ญ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมตามมาตรา 28 
                (ฎ) เร่ืองอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวตัถุประสงคของแพทยสภา หรืออยูในอํานาจ
หนาที่ของแพทยสภาตามกฎหมายอื่น 
          ภายใตบังคบัมาตรา 25 ขอบังคบัแพทยสภาที่เกี่ยวของกบัสมาชิกใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          มาตรา 22  นายกแพทยสภา อปุนายกแพทยสภา เลขาธิการ รองเลขาธกิาร และเหรญัญิก มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปน้ี 
            (1) นายกแพทยสภามีอํานาจหนาที ่
                (ก) ดําเนินกิจการของแพทยสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญติันี ้หรือตามมตขิอง
คณะกรรมการ 
                (ข) เปนผูแทนแพทยสภาในกิจการตาง ๆ 
                (ค) เปนประธานในที่ประชมุคณะกรรมการ 
          นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาทีแ่ทนตามที่เห็นสมควรได 
            (2) อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่
ของนายกแพทยสภาตามทีน่ายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกแพทยสภาเมื่อนายก
แพทยสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัต ิ
หนาที่ได 
            (3) อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่
ของนายกแพทยสภาตามทีน่ายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกแพทยสภา เม่ือทั้งนายก
แพทยสภา และอปุนายกแพทยสภา 
คนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
            (4) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ 
                (ก) ควบคุมบงัคับบัญชาเจาหนาที่แพทยสภาทุกระดับ 



                (ข) ควบคุมรบัผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา 
                (ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบยีนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม
และทะเบียนอืน่ ๆ 
                (ง) ควบคุม ดูแลทรพัยสินของแพทยสภา 
                (จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
            (5) รองเลขาธกิารเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของเลขาธิการตามที่
เลขาธิการมอบหมาย เปนผูทําการแทนเลขาธิการ เม่ือเลขาธิการไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได 
            (6) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญช ีการเงิน และการงบประมาณ
ของแพทยสภา 
  
   

หมวด 4 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

          มาตรา 23  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
          มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
          ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (3) มติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
          การประชุมคณะอนกุรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบงัคับโดยอนุโลม 
         มาตรา 24  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชมุ และชี้แจงแสดงความเห็นในท่ีประชุม
คณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังแพทยสภาในเรื่องใด ๆ ก็ได 
          มาตรา 25  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายก
พิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
            (1) การออกขอบังคบั 
            (2) การกําหนดงบประมาณของแพทยสภา 
            (3) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (3) 
            (4) การวินิจฉยัชี้ขาดตามมาตรา 39 
          ภายใตบังคบัวรรคหนึ่ง การดําเนินการตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการในเรื่องอื่นใด หาก
คณะกรรมการเห็นสมควร อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนได 



          ใหนายกแพทยสภาเสนอมตใินเรือ่งท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ หรือในเรือ่งอื่นใด
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตอสภานายกพเิศษโดยมิชักชา สภานายก
พิเศษอาจมีคาํสั่งยับยั้งมตนิั้นได ในกรณีท่ีมิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับมติท่ีนายกแพทยสภา
เสนอ ใหถือวาสภานายกพเิศษใหความเห็นชอบมตินัน้ 
          ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมตใิด ใหคณะกรรมการประชุมพจิารณาอีกคร้ังหน่ึง ในการประชุมนั้นถามี
เสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมติน้ันได 
  

หมวด 5 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

          มาตรา 26  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชพีเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธใีด ๆ วาพรอมท่ีจะประกอบ
วิชาชพีเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบัญญติันี ้เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้
            (1) การประกอบวิชาชพีเวชกรรมที่กระทําตอตนเอง 
            (2) การชวยเหลือเยยีวยาผูปวยตามศีลธรรมโดยไมรับสินจางรางวลั  แตการชวยเหลือ
เยียวยาดังกลาวตองมิใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสารใด ๆ เขาไปในรางกาย
ของผูปวย การแทงเข็มหรือการฝงเข็ม เพือ่บําบัดโรคหรือระงับความรูสึก หรือการใหยาอันตราย ยาควบคุม
พิเศษ วัตถุออกฤทธิต์อจติและประสาทหรือยาเสพตดิใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีแก
ผูปวย 
            (3) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศกึษาของ
รัฐบาล สถาบนัการศึกษาทีร่ัฐบาลอนุมัติใหจัดตั้ง สถาบันทางการแพทยของรัฐบาล สถาบันการศึกษาหรอื
สถาบันทางการแพทยอื่นท่ีคณะกรรมการรับรอง ท่ีกระทําการฝกหดัหรือฝกอบรมวิชาชพีเวชกรรม หรือการ
ประกอบโรคศลิปะภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัด หรือผูใหการฝกอบรม ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชพี
เวชกรรมหรอืผูประกอบโรคศิลปะ 
          (4) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิน่อื่นตามที่รฐัมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา หรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวชิาชพีเวชกรรม หรือประกอบโรคศลิปะในความควบคุมของ
เจาหนาที ่ ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศลิปะในสาขานัน้ ๆ  ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
            (5) ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศลิปะตามขอจํากัด และ เง่ือนไขตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 



            (6) การประกอบวิชาชพีเวชกรรมของทีป่รึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมี
ใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมของตางประเทศ  ทั้งน้ี โดยอนุมัตขิองคณะกรรมการ 
            (7) การประกอบโรคศิลปะของท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมีใบอนุญาตเปน
ผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ท้ังนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
          มาตรา 27  หามมิใหผูใดใชคําวา แพทย นายแพทย แพทยหญิง หรือนายแพทยหญิง หรือใชอักษร
ยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร หรือใชอักษรยอของวฒุิดังกลาวประกอบ
กับชื่อหรอืนามสกุลของตน   หรอืใชคําหรือขอความอืน่ใดที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชพี
เวชกรรม  ทั้งน้ี รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร 
          มาตรา 28  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความทีแ่สดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ  ทั้งน้ี  รวมถงึการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาว
ใหแกตน เวนแตผูไดรับวุฒบิัตรหรอืหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวช
กรรมสาขานั้น ๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูมีคณุสมบัติตามที่
กําหนดในขอบังคับแพทยสภา 
          มาตรา 29  การขึน้ทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัต ิหรือวฒุิบตัรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาตาง ๆ  และหนังสือแสดงวฒุอิืน่ ๆ ในวิชาชพีเวช
กรรม ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา 
          มาตรา 30  ผูขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงแพทยสภา และมีคณุสมบัติอื่น
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา 
          เม่ือผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูน้ันสิ้นสุดลง 
          มาตรา 31  ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมตองรักษาจรยิธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม ตามทีก่ําหนดไวใน
ขอบังคับแพทย-สภา 
          มาตรา 32  บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤตผิิดจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมของผู
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผูใด มีสิทธิกลาวหาประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูนั้นโดยทําเร่ืองยื่นตอแพทยสภา 
          บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมวาประพฤตผิิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม โดยทําเร่ืองยื่นตอแพทยสภา 
          คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูมีพฤติการณที่สมควรใหมีการสืบสวนหา
ขอเท็จจริงเกีย่วกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม 
          สิทธกิารกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ สิ้นสุดลงเม่ือพนหนึ่งปนับแตวันท่ีผูไดรับความเสียหายหรือ
ผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลาว และรูตวัผูประพฤติผิด  ท้ังนี ้ไม
เกินสามปนับแตวันท่ีมีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรม 



          การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวน้ันไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญตัินี ้
          มาตรา 33  เม่ือแพทยสภาไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา 32 ใหเลขาธิการ
เสนอเร่ืองดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมโดยมิชักชา 
          มาตรา 34  คณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และ
อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคน คณะอนกุรรมการ
จริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา 33 แลวทํารายงานพรอม
ทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพือ่พิจารณา 
          มาตรา 35  เม่ือคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง
วิชาชพีเวชกรรมแลว  
ใหคณะกรรมการพจิารณารายงาน และความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 
            (1) ใหคณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเทจ็จริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพจิารณา 
            (2) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นมีมูล 
            (3) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นไมมี
มูล 
          มาตรา 36  คณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานคนหน่ึง และอนุกรรมการที่
คณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคนคณะอนุกรรมการสอบสวนมีหนาที่
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอ 
สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพือ่วินจิฉยัชี้ขาด 
          มาตรา 37  ในการปฏิบัติหนาทีข่องคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม และของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี ้ใหอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมและ
อนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให
ถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการสบืสวนสอบสวน 
          มาตรา 38  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมท้ังสงสําเนา
เรื่องท่ีกลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบหา
วันกอนวันเริม่ทําการสอบสวน 
          ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชีแ้จงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาใหคณะอนุกรรมการ
สอบสวน 
          คําชี้แจงใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวนัไดรับแจงประธาน
อนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาทีค่ณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 



          มาตรา 39  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพจิารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว 
          คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเตมิกอนวินิจฉัยช้ีขาดก็ได 
          คณะกรรมการอํานาจวินจิฉยัชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
            (1) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
            (2) วากลาวตกัเตอืน 
            (3) ภาคทัณฑ 
            (4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามทีเ่ห็นสมควรแตไมเกินสองป 
            (5) เพิกถอนใบอนุญาต 
          ภายใตบังคบัมาตรา 25 คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานีใ้หเปนท่ีสุด และใหทําเปน
คําสั่งแพทยสภา 
          มาตรา 40  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งแพทยสภาตามมาตรา 39 ไปยังผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบ และใหบันทึกคาํสั่งน้ันไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมดวย 
          มาตรา 41  ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมซึ่งถกูสั่งพักใชใบอนุญาตใหถอืวา มิไดเปนผูประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมตามพระราชบัญญตัินี้นับแตวันที่คณะกรรมการสั่งพักใชใบอนุญาตนั้น 
          ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดถกูศาลพพิากษาลงโทษตาม
มาตรา 43 และคดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
          มาตรา 42  ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมซึ่งถกูสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรบัใบอนุญาตอีกไดเม่ือ
พนสองปนับแต 
วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนญุาต แตเม่ือคณะกรรมการไดพจิารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออก
ใบอนญุาต ผูนั้น 
จะยื่นคําขอรบัใบอนุญาตไดอีกตอเม่ือสิน้ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออก
ใบอนญุาต ถาคณะ-กรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งทีส่องแลว ผูน้ันเปนอันหมดสิทธิขอรับ
ใบอนญุาตอีกตอไป 
          มาตรา 43  ผูใดฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือท้ังจาํทั้งปรับ 
          มาตรา 44  ผูใดฝาฝนมาตรา 27 หรือมาตรา 28 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 



บทเฉพาะกาล 
          มาตรา 45  ใหแพทยสภาซ่ึงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิวชิาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2511 เปนแพทยสภา
ตามพระราช-บัญญัติน้ี 
          ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและเงินงบประมาณของแพทยสภาทีมี่อยูในวันทีพ่ระราชบัญญตัิ
นี้ใชบังคบัเปนของแพทยสภาตามพระราชบัญญตัินี ้
          มาตรา 46  ใหคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งอยูในตําแหนงในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  คงปฏิบตัิหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญตัิ
นี้ 
          การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
          มาตรา 47  ใหผูซึง่เปนสมาชิกของแพทยสภาอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนสมาชิกของแพทยสภาตามพระราชบัญญตัินี ้
          มาตรา 48  ใหผูซึง่ไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือเปนผูไดรับ
วุฒบิัตรหรอืหนังสืออนุมัติแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 อยูแลวในวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือผูไดรับ 
วุฒบิัตรหรอืหนังสืออนุมัติตามพระราชบญัญัตินี ้
          มาตรา 49  ใหบรรดาลูกจางของแพทยสภาทีมี่อยูในวันท่ีพระราชบัญญติันี้ ใชบังคับคงเปนลูกจาง
เปนลูกจางของแพทยสภาตามพระราชบญัญัติน้ี 
          มาตรา 50  ในระหวางที่แพทยสภายังมิไดออกขอบังคบัเพือ่ปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนํา
ขอบังคับแพทย-สภาท่ีใชอยูในวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวงกําหนดอตัราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญตัิน้ี ให
กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีออกตามพระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2511 คงใชบังคบัได
ตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมทีอ่อกตามความพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ป. ติณสูลานนท 
           นายกรัฐมนตร ี



อัตราคาธรรมเนียม 
 

      (1) คาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม                    ฉบบัละ 500 บาท 
       (2) คาหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียน  เปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม             ฉบับละ 200 บาท 
       (3) คาหนังสืออนุมัต ิหรือวุฒบัิตรแสดง ความรูความชํานาญในการประกอบ 

      วิชาชีพเวชกรรม                                                     ฉบับละ 300 บาท 
 (4) คาใบแทนใบอนญุาต                                                                   ฉบับละ 100 บาท 

หมายเหต:ุ-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญติัฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
เวชกรรมทีใ่ชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลวและมบีทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมกับกาล
สมัย สมควรปรับปรุงใหเหมาะสม เพือ่ควบคุมการประกอบวิชาชพีเวชกรรมและคุมครองความปลอดภัยของ
ประชาชนใหรัดกุมยิ่งขึ้น  จงึจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
(หมายเหตุ  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 99, ตอนที่ 111, วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2525, หนาที่ 1-24) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธบิายพระราชบัญญตัิวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525 เรียงตามมาตรา* 

ศาสตราจารยนายแพทยวิฑูรย  อ้ึงประพันธ 

ความนํา 
พระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม  พ.ศ. 2525  นั้นประกาศใชเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับพิเศษ  เลมที่ 99 ตอนที่ 111  วันที ่11 สิงหาคม พ.ศ.2525, หนาที่ 1-24 และตามหมายเหตุทาย
พระราชบัญญตัิฉบบันี้มีขอความวา 

“เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัฉิบับนี้คอื  เนือ่งจากกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลวและมบีทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย  สมควร
ปรับปรุงใหเหมาะสมเพือ่ควบคุมการประกอบวิชาชพีเวชกรรมและคุมครองความปลอดภัยของประชาชนให
รัดกุมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัติน้ี” 

ขอความขางตนนี้แสดงถึงเหตุผลของการออกพระราชบัญญัตฉิบับนี ้ แทนพระราชบัญญตัิวชิาชีพ
เวชกรรม  พ.ศ. 2511  และเหตุทีต่องยกรางเปนพระราชบัญญตัิใหม  แทนทีจ่ะแกไขเฉพาะมาตราใดมาตรา
หน่ึง ก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักการหลายอยางซึ่งไมอาจจะกระทําไดโดยแกไขเพียงบาง
มาตราและ พระราชบัญญตัวิิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511  นั้น  ผูเขียนไดเคยเสนอแนะไววามีบทบัญญัติที่
นาจะพจิารณาแกไขปรับปรุงถึง 20 มาตราดวยกัน1  ดังน้ันจึงตองแกไขโดยยกรางใหมท้ังหมด  ในการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา  ครั้งที ่9/2518  ในวนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518  คณะกรรมการไดมีมติ
แตงตั้งอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงพระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม  พ.ศ. 2511  ประกอบดวย 

 1.  พันตํารวจเอกนายแพทยถวัลย  อาศนะเสน  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายแพทยภูเก็ต  วาจานนท    อนุกรรมการ 
 3.  แพทยหญิงคุณหญิงตระหนักจิต  หะรณิสุต  อนุกรรมการ  
 4.  นายแพทยไพโรจน  นิงสานนท   อนุกรรมการ 

5.  นายแพทยเกษม  จติปฎิมา    อนุกรรมการ 
 6.  นายแพทยไศล  สุขพันธโพธาราม   อนุกรรมการ 
 7.  นายแพทยวิฑูรย   อึ้งประพันธ   อนุกรรมการและเลขานุการ 



คณะอนุกรรมการไดเร่ิมประชุมคร้ังแรกในวันที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2518  และคณะอนุกรรมการนี้ได
ประชุมปรึกษากันรวม 19  ครั้ง  จนกระทั่งมีการประชมุครั้งสุดทายในวันที ่15 มีนาคม พ.ศ. 2520  เปนอัน
สิ้นสุดการยกราง  ระหวางที่อนุกรรมการดําเนินการอยูน้ัน  ทางอนกุรรมการไดขอหลักการจาก
คณะกรรมการแพทยสภาเปนระยะ ๆ เม่ืออนุกรรมการยกรางเสร็จก็เสนอใหคณะกรรมการแพทยสภา
พจิารณา  คณะกรรมการแพทยสภาไดพจิารณารางที่อนุกรรมการเสนอในการประชุมครั้งที ่5/2520 วันที ่28 
เมษายน พ.ศ.2520  จนถึงการประชุมครัง้ที่ 10/2520 วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2520  การพจิารณาของ
คณะกรรมการเสร็จสิ้นและไดเปลี่ยนแปลงแกไขในบางมาตรา  แลวคณะกรรมการแพทยสภาไดสงกลับให
คณะอนุกรรมการฯ ไดทบทวนแกไขอีกครั้งหนึ่ง  ในวนัท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2520  ซึ่งเม่ือพจิารณาเสร็จแลว
ก็สงกลับไปยังคณะกรรมการแพทยสภาตอไป  และเม่ือคณะกรรมการแพทยสภาไดพจิารณาเสร็จแลวก็ได
ดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ........ตอรัฐบาล 

ตอมาผูเขียนไดรับหนังสือจากเลขาธิการรัฐสภา ลงวันท่ี 16 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2522  แจงวาในการ
ประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติทําหนาทีร่ัฐสภาครั้งท่ี 19  วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2522  ท่ีประชุมไดลงมติ
รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ....... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอและตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพือ่พจิารณาประกอบดวย 

1.  นายกมล  สินธวานนท 
2.  นายเกษม  นาชัยเวียง 
3.  พลเอกเชวง  ยังเจริญ 
4.  พันตํารวจเอกถวัลย อาศนะเสน 
5.  พลอากาศเอกบัญชา เมฆวชิัย 
6.  นายประกอบ ตูจินดา 
7.  นางสาวพวงเพชร สาระคุณ 
8.  นายภูเก็ต  วาจานนท 
9.  พลโทยง  วัชระคุปต 
10. นายวิฑูรย  อึ้งประพันธ 
11. นายวีกจิ  วีรานุวตัติ ์
12. พลเรอืตรีสกล ชลออยู 
13. พันโทสพุทิย วรอทุัย 
14.  นายเสม  พริ้งพวงแกว 
15.  นายอารี  วัลยะเสว ี
กรรมาธิการชดุนี้ไดเริ่มประชุมพิจารณาเปนคร้ังแรก  วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522  และไดเลือก

นายประกอบ  ตูจินดา  เปนประธาน และนายภูเก็ต   วาจานนท เปนเลขานุการคณะกรรมาธิการ  เม่ือ
คณะกรรมาธกิารไดพจิารณาแลวเสร็จ  ประธานคณะกรรมาธิการไดมีหนังสือลงวันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2522  



ถึงประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาติ สงรางพระราชบญัญัติวชิาชพีเวชกรรมพรอมทั้งรายงานของ
คณะกรรมาธกิารเพือ่นําเสนอที่ประชุมพจิารณาตอไป  สภานิตบัิญญัติแหงชาติไดนํารางพระราชบัญญตัิ
วิชาชพีเวชกรรมบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุม  ครั้งท่ี 36  วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2522  แตท่ี
ประชุมสภากพ็จิารณาไมถงึวาระของรางพระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรมและแมจะมีการประชุมสภาตอมาอีก
5 คร้ัง  ในวันที่ 11, 12, 18, 19 และ 20 เมษายน พ.ศ. 2522  วาระการพจิารณารางพระราชบญัญัติแหงชาติ
สิ้นสภาพลงในวันที ่22 เมษายน พ.ศ. 2522   เพราะมีการเลือกตัง้ผูแทนราษฎรทั่วประเทศในวันน้ัน ราง
พระราชบัญญตัิดังกลาวจึงตกไป 

ตอมาเมือ่พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน  เปนรัฐบาลโดยมี นพ.บุญสม  มารติน  เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  ทางแพทยสภาก็ไดดําเนินการนํารางพระราชบัญญัตฉิบับเดิมกลับมานําเสนอรฐับาล
เขาไปใหม  คณะรัฐมนตรีรบัหลักการแลวสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพจิารณา  คณะกรรมการกฤษฎีกา
พจิารณาเสรจ็แลวสงรางพระราชบัญญตัฯิ ไปยังสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ในวันท่ี 30 มกราคม 
25232   และในวันที ่11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523  นั้นเอง  ก็มีประกาศปรับปรุงคณะรัฐมนตรีใหมโดยมีพลเอก
เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน  เปนนายกรัฐมนตรีและมี นพ.เสม พริ้งพวงแกว  เปนรัฐมนตรีวารฐัมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข3  แตคณะรัฐมนตรีชุดใหมยังไมทันจะไดเริ่มงานไปเทาใดนัก  นายกรัฐมนตรีก็ประกาศ
ขอลาออกจากตําแหนงในรฐัสภาเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพนัธ พ.ศ. 25234  ก็เปนอันวารางพระราชบัญญัตวิิชาชพี
เวชกรรมฯ  ซึง่คณะกรรมการกฤษฎีกาพจิารณาเสรจ็แลวนั้นก็เปนอนัตองตกไปอกีตอไปในวันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2523  รฐัสภาก็เลอืกพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  เปนนายกรฐัมนตรีเริ่มรัฐบาลใหม4  และเมื่อมีการตั้ง
รัฐบาล  รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขก็ไดแก  นายทองหยด  จติตวีระ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523  
แพทยสภาไดเสนอรางพระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรมฯ  ใหแกรัฐบาลใหมอีกครั้งหนึ่ง  และรฐับาลได
พจิารณารับหลักการแลวดําเนินการไปตามขั้นตอนของการออกกฎหมายจนเขาถึงสภาผูแทนราษฎรในวาระ
การประชุมคร้ังที่ 3/2524  ในวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2524  สภารับหลกัการ2  แลวมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นแปรญัตตจินกระทั้งผานวุฒิสภาประกาศใชเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 
2525  ซึ่งเปนขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุไดเปลี่ยนจาก นายทองหยด จติตวีระ มาเปน นพ.
เสม พริ้งพวงแกว  อีกคร้ังหน่ึง  ทานผูอานคงจะเห็นวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชเวลาตั้งแตเริ่มลงมือราง
จนถึงวันประกาศใชรวมเวลา 6 ป 9 เดือน กับ 27 วัน เดินทางผานมา 3 รฐับาล  และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข 4 คน และในจํานวนน้ีคนหน่ึงเปน 2 รัฐบาลสาํหรับผูเขียนน้ันตั้งแตไดรบัแตงตั้งเปน
กรรมาธิการวสิามัญของสภานิติบัญญติัแหงชาติแลวในระยะหลังไมไดเก่ียวของดวยเลย  แตพระราชบัญญตัิ
วิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 ก็ไมไดแตกตางจากรางเดมิมากนัก 

รายนามของคณะกรรมธิการวิสามัญรางพระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. .......(2525) ของสภา
ผูแทนราษฎร มีดังตอไปนี ้

1.  นายกมล    สินธวานนท 
2.  นายกรองกาญจน วีสมหมาย 



3.  นายจําลอง   ครุฑขุนทด 
4.  นายจิระ   มังคลรังสี 
5.  นายชัย   ชิดชอบ 
6.  นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย 
7.  นายดิเรก   อัคราช  
8.  พันตํารวจเอกถวัลย  อาศนะเสน 
9.  นายนคร   ชาลปต ิ
10. นายบุญเทียม  เขมาภิรัตน 
11. นายบุญธรรม  สุนทรเกียรต ิ
12. นายประกอบ  ตูจินดา (ประธาน) 
13. นายประเวศ   วะส ี
14. นายปริญญา  เจตาภิวฒัน 
15. นายเปรม   มาลากลุ ณ อยุธยา 
16. นายพล   กุรุพลิวคปุต 
17. นายภูเกต็   วาจานนท 
18. รอยตํารวจเอกมานัส  ธุวนลิน 
19. นายมานติ   สุคนธพานิช 
20. พันตํารวจตรียงยุทธ  สาระสมบัต ิ
21. นายวีระ   สุพฒันกุล 
22. นายวุฒิชยั   แสนประสิทธิ ์
23. นายสงบ   ทิพยมณ ี
24. นายสายณัห  สากิยะ 
25. นายอํานวย   ยศสุข (เลขานุการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําปรารภ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่28 กรกฎาคม พ.ศ.2525 
เปนปที ่37 ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชพีเวชกรรม 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิขึน้ไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา

ดังตอไปนี ้
อธบิาย  ลักษณะของคําปรารภนี้เปนรูปแบบของกฎหมายที่ตองมีการกลาวถึงสาเหตุแหงการออก

กฎหมายฉบับน้ัน ๆ ไว  ซึง่แตเดิมอาจมีการเทาความถึงเหตุการณตางๆ อยางยดืยาว  แตกฎหมายใน
ปจจุบันน้ีมักมคีําปรารภอยางสั้นๆ พอไดใจความเทานั้น สวนเหตุผลละเอียดนําไปไวทายพระราชบัญญัตเิปน
หมายเหตุตอทายซึ่งไดกลาวมาแลว 

 

ชื่อ การบังคับใชและนิยามศัพท 
 

อธิบาย  มาตรานี้เปนการกําหนดชื่อกฎหมายและเพื่อไมใหซ้ํากับกฎหมายเดิม จึงตองกํากับตอทาย
ดวยป พ.ศ. 

อธิบาย มาตราน้ีไดกําหนดเวลาใชบังคับของกฎหมายฉบับน้ีไว  กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  ฉบบัวันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2525 ดังนั้นวันท่ีกฎหมายนี้ใชบังคบัก็คือวันที ่12 สิงหาคม 
พ.ศ. 2525 

บรรดาบทกฎหมาย  กฎและขอบังคับอื่นสวนที่มีบัญญตัิไวแลวในพระราชบัญญัตนิี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญตันิี้แทน 

         มาตรา 1  พระราชบญัญัตินี้เรียกวา "พระราชบญัญัติวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525" 

         มาตรา 2  พระราชบญัญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 

      มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญติัวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2511 



อธิบาย  มาตรานี้ไดยกเลิกกฎหมายทุกเรื่องท่ีบทบัญญัติในพระราชบัญญตัิน้ี  บญัญัติไวแลว  หรือ
ขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงเปนหลักทัว่ไปของกฎหมายที่ถือวากฎหมายที่ออกมาในภายหลังถือ
ไดวาเปนกฎหมายที่ลบลางกฎหมายที่มีอยูเดิมในเรือ่งเดียวกันน่ันเอง สําหรับกฎหมายที่เปนเรือ่งเดียวกันที่
ตองยกเลิกกค็ือพระราชบัญญัติวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 กฎหมายอื่นทีอ่ยูในขายใหยกเลิกหรือไมใช
บังคับ (ถาขัดแยงกับพระราชบัญญติันี้) ไมไดระบุเฉพาะเจาะจงลงไป แตระบุไวกวางๆ วารวมถงึบรรดา
กฎหมาย กฎและขอบังคบัทั้งหมด 

 
อธิบาย  การมีนิยามศัพทในกฎหมายนั้น  มีความมุงหมายอยูสองประการ คือ  
1.  ศพัทหรือถอยคํานั้นเปนลักษณะที่มีความหมายเฉพาะในกฎหมายฉบับนั้นๆ การมีนิยามศพัทไว

ก็เพือ่ประโยชนในการตีความกฎหมาย 
2.  ศพัท หรอืคํานั้นๆ มีกลาวถึงบอยคร้ังในกฎหมายและคํานั้นๆ เปนคําประสมยาวๆ ไมสะดวกที่จะ

เขียนซ้ําๆ หลายคร้ังในกฎหมายฉบับเดยีวกัน  ดังนั้นจึงเอาคําสั้นๆ มา บัญญตัิไวในนิยามศพัท โดยให
หมายถึงคําเตม็ตามความหมายที่ตองการ เม่ือเวลาทีจ่ะอางคําน้ันในมาตราตางๆ ในกฎหมายก็อางเฉพาะคํา

มาตรา 4  ในพระราชบัญญติันี ้
          "วิชาชพีเวชกรรม" หมายความวา วิชาชีพท่ีกระทําตอมนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค    การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภการปรับสายตาดวยเลนซสัมผัส การแทงเข็ม
หรือการฝงเขม็เพือ่บําบัดโรคหรือเพือ่ระงบัความรูสึก และหมายความรวมถึงการกระทําทาง
ศัลยกรรม การใชรังส ีการฉดียาหรือสสาร การสอดใสวตัถุใด ๆ เขาไปในรางกาย  ทั้งนี้เพือ่การ
คุมกําเนิด การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย 
          "โรค" หมายความวา  ความเจบ็ปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของรางกายหรือจติใจ  และ
หมายความรวมถึงอาการทีเ่กิดจากภาวะดังกลาวดวย 
          "ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม" หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวชิาชีพเวช-กรรมจากแพทยสภา 
          "ใบอนุญาต" หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
          "สมาชิก" หมายความวา  สมาชิกแพทยสภา 
          "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการแพทยสภา 
          "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการแพทยสภา 
          "เลขาธิการ" หมายความวา  เลขาธิการแพทยสภา 
          "รัฐมนตร"ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 



ที่ใหนิยามไวแลวซึ่งทําใหขอความกระชบักวาทีจ่ะตองเขียนคํายาวๆ ทําใหเกิดความสะดวกในการบัญญัติ
กฎหมาย   

คํานิยามศพัทในมาตรา 4 ขางตนนี้สวนใหญมีลักษณะเปนคํานิยามที่ทําใหคําสั้นเขาดังท่ีไดอธิบาย
มาในขอ 2  มีเฉพาะคําวา “วิชาชพีเวชกรรม” กับคําวา “โรค”  เทานั้นที่บัญญัติไวเพือ่แสดงความหมาย
เฉพาะดังจะไดอธิบายตอไป 

คําวา “วชิาชพีเวชกรรม”  หมายถึงการประกอบวชิาชีพของแพทย  ซ่ึงตองนิยามศัพทใหครอบคลุม
การประกอบวชิาชีพของแพทยทุกๆ สาขา  นยิามศพัทที่ปรากฏนี้ไดปรับปรุงมาจากคํานิยามใน
พระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511  ซึ่งไดดัดแปลงและปรับปรุงมาจากคํานิยามของคําวา “โรค
ศิลปะ”  ในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2479  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาหลาย
คราว5  และความหมายของคําวา “โรคศลิปะ”  ดังกลาวก็มีนิยามครอบคลุมไปถึงการกระทําในการประกอบ
วิชาชพีของผูประกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวกับแพทยทุกสาขา  คือ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ฯลฯ  ซ่ึงรวม
เรียกวาผูประกอบโรคศิลปะ  ดังนั้นเม่ือถือวาการประกอบวิชาชีพของแพทยเปนการประกอบวชิาชพีเวช
กรรมตาม พ.ร.พ.วิชาชพีเวชกรรม  พ.ศ. 2511 จึงตองบัญญัตคิําวา “วิชาชพีเวชกรรม” ไวในกฎหมายตาม
แนวเดียวกบันิยามของคําวา “โรคศิลปะ”   นั่นเอง  เพราะฉะนั้นถาผูใดเทียบเคยีงนิยามของคําวา “วชิาชพี
เวชกรรม”  กบัคําวา “โรคศลิปะ”  ตาม พ.ร.บ.  ควบคุมการประกอบโรคศลิปะแลวจะเห็นวามสีวนคลายคลงึ
กันอยู 

การประกอบวชิาชพีเวชกรรม  ตามคําจํากัดความของกฎหมายที่กลาวมาแลวไดแกการกระทําทีมี่
องคประกอบอยู 2 ประการคือ 

1.  เปนการกระทําตอมนุษย  หมายถึงการกระทําที่เกีย่วกับมนุษยเทาน้ัน  และการกระทําในทีน่ี้
ไมไดระบุเจาะจงวาเปนการกระทําโดยตรงตอรางกายของบุคคลอื่นดังนิยามศัพทในกฎหมายเกา  ซึ่งเนน
เฉพาะการกระทําโดยตรงตอรางกายกับการกระทําตอผูอื่นเทาน้ัน  แตการกระทําตอมนุษยตามนิยามศัพท
ใหมน้ีรวมถึงการกระทําไมวาโดยตรงหรอืโดยออมและไมวากระทําตอตนเองหรือผูอื่นก็ยอมถือวาเปนการ
กระทําตอมนษุยทั้งสิ้น  ดังน้ันพยาธิแพทยที่ตรวจทางหองปฏิบัติการหรือพยาธแิพทยที่ตรวจชิ้นเนื้อท่ีตัด
ออกจากรางกายผูปวยแมไมไดทําโดยตรงตอรางกายผูปวย  กย็อมถอืวาเปนการกระทําตอมนุษยดวย 

สําหรับการทีก่ฎหมายเกาถือวาการประกอบวิชาชพีเวชกรรหมายเฉพาะการกระทําตอผูอื่นแตการ
กระทําตอตนเองไมถือวาเปนการประกอบวิชาชพีเวชกรรมก็เพราะกฎหมายไมตองการเอาความผิดกับผูท่ีทาํ
การตรวจรักษาตนเองโดยไมไดขึ้นทะเบยีนขอรบัใบอนุญาตฯ  แตตามนิยามศพัทของกฎหมายฉบับนีถ้ือวา
การกระทําที่มีลักษณะเปนการประกอบวชิาชีพเวชกรรมตอตนเอง  ยอมถือเปนการประกอบวชิาชีพเวชกรรม
ดวย  ก็เพราะพจิารณาตามสภาพอันแทจริงของการกระทําน้ันๆ  มากกวาจะพิจารณาถึงวาเปนการกระทําตอ
ตนเองหรอืผูอืน่ใดเปนหลักและการประกอบวิชาชพีเวชกรรมตอตนเองนั้น  ไดมีบทบัญญตัิยกเวนไวใหทําได
โดยชัดแจง (มาตรา 26(1))  

2.  การกระทาํน้ันตองเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงดังตอไปนี้ 



 2.1  การตรวจโรค 
 2.2  การวินิจฉัยโรค 
 2.3  การบําบดัโรค 
 2.4  การปองกันโรค 
 2.5  การผดุงครรภ 
 2.6  การปรับสายตาดวยเลนสสัมผัส 
 2.7  การแทงเข็มหรือฝงเข็มเพือ่บําบัดโรคหรือเพื่อระงับความรูสึก 
 2.8  การคุมกาํเนิด  ซึ่งตองเปนการกระทาํทางศัลยกรรม การใชรังส ีการฉีดยา หรือสสาร

หรือโดยการสอดใสวัตถใุดๆ เขาไปในรางกาย 
 2.9  การเสริมสวย ท่ีมีการกระทําในลักษณะเดียวกับการคุมกําเนิดในขอ 2.8 
 2.10  การบํารุงรางกายที่มีการกระทําในลักษณะเดียวกับการคุมกําเนิดในขอ 2.8   
ขอความที่เพิม่ขึ้นใหมไดแกขอ 2.2 , 2.6 และ 2.7  สาํหรับเหตุผลในการเพิ่มขอความดังกลาวก็คือ 
การวินิจฉัยโรค  นั้นเปนสวนสําคัญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  เพราะเปนความเห็นแพทยท่ี

เกิดจากการรวบรวมขอมูลจากประวัต ิ การตรวจรางกาย  การตรวจทางหองปฏบิัติการ ตลอดจนการตรวจ
พิเศษตางๆ เขามาเพือ่วินิจฉัยโรคและการตรวจและการวินิจฉัยโรคมักทํารวมกันไปเสมอ  ดังนั้นจึงตองถอืวา
การวินิจฉัยโรคเปนการประกอบวิชาชพีเวชกรรมดวย 

การปรับสายตาดวยเลนสสมัผัส ที่ถูกนําเขามาบัญญัติไวใหถือวาเปนการประกอบวชิาชพีเวชกรรม
ดวยนั้น  ก็เพราะนายกสมาคมจักษุโสตศอนาสิกแพทยแหงประเทศไทย  ไดทําหนงัสือถึงแพทยสภาแจงวา
การใชเลนสสมัผัส  เพื่อผลการรักษาโรคตามบางชนิดและเพือ่แกไขความผิดปกตขิองสายตานัน้มีอันตรายตอ
ตาของผูใชไดงาย  สมควรอยูในดุลยพินจิของแพทยเทานั้น  คณะกรรมการแพทยสภาจึงสงเรื่องให
อนุกรรมการพจิารณาแกไขและปรบัปรงุพระราชบัญญัติวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 25116  คณะอนุกรรมการฯจึง
ไดนําเรื่องการปรับสายตาดวยเลนสสัมผัสเขามาใสไวในนิยามของการประกอบวชิาชพีเวชกรรม   

สําหรับเรื่องการแทงเข็มหรือฝงเข็มเพือ่บาํบัดโรคน้ันเปนวิธีการรักษาโรคแบบโบราณของจีน  ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดนําวธิีนี้มาใชรวมกับการแพทยแผนปจจุบันโดยสวนหนึ่งนํามาใชทําใหชา
เพือ่แทนยาชาในการผาตัด7  และวธิีการดังกลาวมีผูนํามาใชในประเทศไทยโดยบคุคลท่ีมิไดขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมหรือประกอบโรคศิลปะ  แตกระทรวงสาธารณสุขก็มิไดมีการดําเนินคดี
กับบุคคลเหลานั้นเพราะมีปญหาทางกฎหมายวา  การฝงเข็มจะเปนการประกอบวชิาชีพเวชกรรมหรือการ
ประกอบโรคศลิปะหรอืไม  เพราะมิไดมีนยิามศัพทไว และประมาณ พ.ศ. 2519  ศาสตราจารยคณุหญิงสลาด  
ทัพวงศ  หัวหนาภาควิชาวสิัญญีวิทยาของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดไปศึกษาและฝกงานเกี่ยวกับ
การฝงเข็มในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และไดนําวิธีการฝงเข็มดังกลาวมาใชทั้งในการทําใหชาเพือ่
การผาตัดและเพือ่การรักษาโรคที่คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาลดวย  ดังน้ันคณะอนุกรรมการฯ  จึงไดนํา
เรื่องการแทงเข็มหรือฝงเข็มเขามาไวในนิยามศัพทของคําวา “วชิาชพีเวชกรรม”  ดวย  โดยเห็นวาหากปลอย



ใหผูท่ีมิไดขึ้นทะเบียนและรบัอนุญาตประกอบวิชาชพีเวชกรรม  กระทําการเชนนัน้อาจเกิดอันตรายแก
ประชาชนได 

นอกจากขอความที่เพิ่มใหมดังกลาวแลว  ขอความนอกนั้นเคยมีอยูในนิยามศพัทตามกฎหมายเกา
ทั้งสิ้น  ซึ่งมีความหมายถึงการประกอบวชิาชพีของแพทยในทุกๆ สาขาและถาพจิารณาขอความทั้งหมดใน
นิยามศัพทของคําวา “วิชาชพีเวชกรรม”  ขางตนน้ีอาจแบงการกระทาํตามลักษณะของผูมารับบริการไดเปน 
2 ลักษณะคอื 

ก.  การกระทาํตอบุคคลที่เปนโรคหรือผูปวย  ซ่ึงไดแก การตรวจ การวินิจฉัย และการบําบัดโรค การ
ปรับสายตาดวยเลนสสัมผัส การแทงเขม็หรือฝงเข็มเพือ่บําบัดโรคหรือระงับความรูสึกกับ 

ข.  การกระทาํตอบุคคลที่ไมเปนโรค  ซึ่งไดแก การปองกันโรค การผดุงครรภ การคุมกําเนิด การ
เสริมสวยและการบํารุงรางกายตามที่อธบิายมาแลว 

คําวา “โรค” ทีป่รากฏในนิยามศัพทนี้ กเ็พือ่ขยายความของคําวา “โรค” ทีป่รากฏในคํานิยามของคํา
วา “วิชาชพีเวชกรรม”  น่ันเอง  เพราะเมื่อไดแยกนิยามของคําวา “โรค”  นีอ้อกมาแลวจะทําใหคาํนิยามใน
วรรคแรกกระชับไดความดีขึ้นและการให “โรค” หมายรวมถึงการบาดเจ็บ การผิดปกติของรางกายและจิตใจ
และตลอดถึงอาการตางๆ ดวย  ยอมครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาทีข่องแพทยไดครบถวนตามความเปนจริง 

นอกจากนั้น  การที่กฎหมายใหความหมายของคําวา “วิชาชพีเวชกรรม” เอาไวก็เพือ่แสดงให
เห็นชอบเขตของการประกอบวิชาชพีเวชกรรมไดชัดเจน  เพราะการประกอบวชิาชีพเวชกรรมน้ีผูที่มิใชผู
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมจะถูกหามมิใหทําการประกอบวิชาชพีเวชกรรม(ดูมาตรา 26) ถาฝาฝนจะมีโทษ 
(มาตรา 43) การพจิารณาวาการกระทําใดอยูในขอบเขตของการประกอบวิชาชพีเวชกรรมหรือไม  จึงมีความ
จําเปนในการวินิจฉัยความผิดในมาตรา 43 ดวย  

ตัวอยางการตรวจโรค ไดแก  การตรวจรางกายทางกายภาพ การวัดความดันโลหิต การจบัชพีจร 
การเจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาคาตางๆ การฉดีแอนติเจนเพือ่ทดสอบโรคภูมิแพ การฉีดสารทึบรังสีเพือ่ตรวจทาง
รังสีตางๆ การใสเคร่ืองสองภายในรางกาย (Endoscopy) ฯลฯ  

ตัวอยางการวนิิจฉัยโรค  ไดแก  การอานฟลมของรังสีแพทย การอานชิ้นเนือ้ของพยาธิแพทยเปนตน 
ตัวอยางการบาํบัดโรค  การผาตัดแกไขความพิการตางๆ ของรางกาย (ความพิการเปนความผดิปกติ

ของรางกายถอืเปนโรคตามนิยามศัพทในมาตรานี้)  การเย็บบาดแผล (บาดแผลเปนบาดเจบ็ชนดิหน่ึง ถือ
เปนโรคตามนยิามศัพทดังกลาว การผาตดัแปลงเพศในพวกหลงเพศ (transsexualism) นับวาเปนการรักษา
ความผิดปกตทิางจิตใจ (คือโรคตามความหมายในมาตรานี้  การตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศชายที่ปลายตีบ 
การทําแทงเพือ่รักษาโรคของหญิงตั้งครรภ (Therapeutic abortion),  การรักษาโรคอวน (การอวนที่ถอืวา
ผิดปกติ นับเปนโรคในความหมายนี้ดวย)   

ตัวอยางการปองกันโรค การฉีดวัคซีนตางๆ  การผาตดัไสติ่งที่ปกตอิอกถือไดวาเปนการปองกนัโรค
ไสติ่งอักเสบได การผาตัดตกแตงชองคลอดถือวาเปนการปองกันโรคกระบังลมหยอน (ไมใชเปนการเสริมสวย 
ภาษาชาวบานจะเรียกวา “ผาตัดทําสาว”) 



ตัวอยางการผดุงครรภ  คือการตรวจและรักษาหญิงมีครรภ เชน การวัดความดันโลหิตหญิงมีครรภ 
การตรวจครรภ รวมทั้งการกลับหัวเด็กทางหนาทองในกรณีหัวเด็กยงัไมกลับลงลางดวย 

ตัวอยางการเสริมสวยที่เปนการประกอบวิชาชพีเวชกรรมไดแก  การผาตัดตาชั้นเดียวเปนตาสองชั้น  
ผาตัดแตงรอยยนบนใบหนา ฉีดฮอรโมนเพื่อประสงคจะใหรางกายคงความหนุมสาวได (ถามี) ใชรังสีรักษาสวิ
ฝาหนาตกกระ (ถามี) ฉีดสารบางอยางเขาทําใหแกมนูน หนาผากโหนก เปนตน 

ตัวอยางการกระทําที่ไมใชการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
การเจาะห ูไมใชการเสริมสวยโดยตรง แตเปนการเจาะเพือ่ใสเคร่ืองประดับ 
การสักเปนรูปรางสวยงามตามรางกายแมเพือ่การสวยงามถือเปนการเสริมสวยแตวธิีการสักไมใชเปน

การกระทําทางศัลยกรรม  ไมใชการฉีดยาหรือการสอดใสวัตถุเขาไปในรางกาย  ทั้งเปนกรรมวิธท่ีีมีมาแต
โบราณ  จึงไมเขาขายของการประกอบวชิาชพีเวชกรรมทํานองเดียวกันนี้  การสักขนค้ิวถาวรในการเสริม
สวยจึงไมเปนการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  การสักเพือ่อยูยงคงกระพันตามวิธีการทางไสยศาสตรก็ไมเปน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมเชนกัน 

การผาตัดฝงวตัถุแปลกปลอมเขาไปในรางกาย เชน ฝงแทงแมเหล็กเขาบริเวณปลายนิ้วเพือ่จะให
แมเหล็กดูดลูกเตาที่ใชเลนการพนัน เพือ่โกงการพนัน การผาฝงลูกแกวกลมเขาในหนังหุมปลายอวัยวะเพศ
ชาย  เพือ่ประโยชนในการประกอบกจิทางเพศ เชนนี ้ แมจะใชกรรมวธิีทางศลัยกรรม  แตไมใชเพือ่การเสริม
สวยหรือเกี่ยวกับการตรวจวนิิจฉัยบําบัดโรคใดๆ เลย  ยอมไมเปนการประกอบวชิาชีพเวชกรรมเชนเดียวกบั
คนปกตอิยากเปนคนพิการ ขอใหแพทยตดัแขนหรือตัดขาที่ปกติออก การผาตัดนั้นยอมไมใชการประกอบ
วิชาชพีเวชกรรม 

การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะตามกรรมวธิีทางศาสนาอสิลาม  แมจุดประสงคของทางศาสนาเพื่อ
รักษาความสะอาดของรางกาย  ซึ่งอาจถอืวาเปนการปองกันโรคอยางหน่ึงไดก็ตาม  แตเปนกรรมวิธีทาง
ศาสนาที่มีมานา กอนการแพทยแผนปจจบุันจึงไมเขาขายของการประกอบวิชาชพีเวชกรรม ผูประกอบพธิจีึง
ไมจําเปนตองเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม(แตปจจบุันทราบวาสวนใหญทําโดยแพทย) 
          

 
 
 
 
อธิบาย  มาตราน้ีเปนลักษณะที่ปรากฏในพระราชบัญญัติทุกฉบับคอื 
 1.  ตองมีรัฐมนตรีรักษาการ 
 2.  รฐัมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
 3.  รฐัมนตรีมีอํานาจออกระเบียบเพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัต ิ

มาตรา 5  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญตัิน้ี และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้และออกระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
       กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 



การออกกฎกระทรวง ในมาตรานี้ระบุไวเฉพาะเรื่องการกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญตัิดังน้ี 

 (1)  คาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมฉบับละ 500 บาท 
 (2)  คาหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบียนเปนผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมฉบับละ 200 บาท 
 (3)  คาหนังสอือนุมัติ หรอืวุฒบิัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมฉบับ

ละ 300 บาท 
 (4)  คาใบแทนอนุญาต ฉบบัละ 100 บาท 
เร่ืองการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมน้ีอนุกรรการไมไดรางไวเพราะผูเขียนใหเหตุผลวา 

คาธรรมเนียมตางๆ เหลานีก้ฎหมายกําหนดใหเปนของแพทยสภา  (มาตรา 9) และคณะกรรมการแพทยสภา
มีอํานาจในการออกขอบังคบักําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ไดอยูแลว (ดูมาตรา 21 (3) (ค) ) จงึไมควรใหมีการ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมนี้เพิ่มขึ้นและผูเขียนในขณะเปนกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  ไดขอแปรญัตตติัดเร่ืองนี้ออก  กรรมาธิการท่ีมาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงวา  การ
กําหนดเรื่องนี้ไวเปนแบบของกฎหมายและคาธรรมเนยีมที่ตองออกเปนกฎกระทรวงนี้  เปนสวนท่ีตองนําสง
กระทรวงการคลังถอืเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมายอื่น  ผูเขียนไดชี้แจงวารายไดดังกลาวเปนของ
แพทยสภาตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยแจงชัด  ในทางปฏิบัตติลอดมาแพทยสภาไมเคยสงเงินเขาคลังเลย  
พระราชบัญญตัิคร ูพ.ศ. 2488  กําหนดใหมีคุรุสภาขึ้น  คุรุสภามีฐานะเปนนิตบิุคคลและมีรายไดทํานอง
เดียวกับแพทยสภา  ก็ไมมีบทบัญญตัิใหรัฐมนตรีกําหนดคาธรรมเนยีมเชนเดียวกนั  ทางกรรมาธิการจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาแยงวา  คุรุสภาไมมีการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชพีและคาขึ้นทะเบียนนั้นควรเปน
เงินรายไดของแผนดิน สวนคาสมาชิกไมตองควบคุมโดยกฎกระทรวง  เม่ือความเห็นแตกตางกันกรรมาธิการ
สวนหนึ่งอยากใหกระทรวงการคลังมาชี้แจงเรือ่งน้ี  แตกรรมาธิการอกีสวนหนึ่งไมอยากใหกระทรวงการคลัง
เขามาเกี่ยวของและขอใหทีป่ระชุมผานรางมาตรานี้ไปอยางที่ปรากฏอยู  ซึ่งในสวนตัวของผูเขียนยังมี
ความเห็นวา  การออกเปนกฎกระทรวงเพือ่กําหนดคาธรรมเนียมเชนนี้เปนการซํ้าซอนกับบทบญัญัติท่ีให
คณะกรรมการออกขอบังคบักําหนดคาธรรมเนียมได  ความเห็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีอาจมีขึ้นก็คอืการกําหนดให
ออกกฎกระทรวงเปนการใหรัฐมนตรีไดเปนผูควบคุมอตัราคาธรรมเนียมไมใหสูงเกินไปน้ันก็อาจจะคานไดวา  
การออกขอบงัคับแพทยสภาตางๆ  นั้นตองกระทําโดยอนุมัติของรัฐมนตรีและตองประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเชนกัน (ดูมาตรา 25 (1) และมาตรา 21 วรรคทาย)  ดังน้ันอัตราคาธรรมเนียมท่ีออกเปนขอบังคับ 
รัฐมนตรีก็ควบคุมไดเชนเดยีวกับกฎกระทรวงเชนกัน 

อยางไรก็ดี  เม่ือกฎหมายกําหนดไวเชนนี้  ก็หมายความวาเร่ืองคาธรรมเนียมท่ีกําหนดไวทาย
พระราชบัญญตัินี้น้ันตองออกเปนกฎกระทรวง  สวนคาธรรมเนียมเร่ืองอื่นท่ีไมอยูในอตัราทาย
พระราชบัญญตัิตองออกเปนขอบังคับแพทยสภา 



สําหรับการที่รัฐมนตรจีะออกระเบียบเพื่อปฏิบัตพิระราชบัญญตัิน้ี กไ็ดแกระเบียบตามมาตรา 26 (4) 
วาดวยเรือ่งการประกอบวชิาชีพเวชกรรมของบคุคลที่สวนราชการตางๆ มอบหมายใหกระทําในความควบคุม
ของเจาหนาที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแบงหมวด 
ตามพระราชบัญญัตวิิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 น้ัน  ลักษณะของกฎหมายไมไดมีการแบงเปน

หมวดหมู  แตพระราชบัญญตัิฉบับใหมน้ี  ไดมีการแบงเปนหมวดๆ เพือ่สะดวกในการทําความเขาใจ
ดังตอไปนี ้คอื 

หมวด 1   แพทยสภา  ตั้งแตมาตรา 6 ถึง 10  
หมวด 2   สมาชิก ตั้งแตมาตรา 11 ถึง 13 
หมวด 3   คณะกรรมการแพทยสภา ตัง้แตมาตรา 14 ถึง 22 
หมวด 4   การดําเนินงานของคณะกรรมการ ตั้งแตมาตรา 23 ถึง 25 
หมวด 5   การควบคุมการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ต้ังแตมาตรา 26 ถึง 44 
บทเฉพาะกาล ต้ังแตมาตรา 45 ถึง 50 
รวมทั้งสิ้นพระราชบัญญัติฉบับน้ีมี 50 มาตราพอด ี
 

หมวด 1 
แพทยสภา 

 อธิบาย   การที่กฎหมายกําหนดใหมีแพทยสภาขึ้นและใหมีฐานะเปนนิติบุคคลดวยนั้นเปนรูปแบบ
ขององคการวชิาชพี (professional organization)  อิสระที่ทําหนาทีค่วบคุมการประกอบวิชาชพีนั้นๆ  ใน
ประเทศไทย องคการวชิาชพีที่มีชือ่เปนสภาวิชาชพีนี ้ นอกจากแพทยสภานี้แลวยงัมีอีก 2 สภา*  คือคุรุสภา
ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามบทบัญญตัใินมาตรา 4 แหงพระราชบญัญัติคร ูพ.ศ. 2488  ซึ่งมีของความทํานองเดียวกบั
มาตรา 6 น้ีดวย อีกสภาหนึ่งไดแกเนติบัณฑิตยสภาจัดตั้งขึ้นโดยพระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวใน พ.ศ. 2457  อนัเปนเวลากอนประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 
1  ซึ่งมี หมวดที่วาดวย  นติิบุคคลอยูดวย  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ  1  ประกาศใชใน  พ.ศ. 
2468)  และนติิบุคคลตามมาตรา  72   แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ันมี  6  ประเภท  คอื  ทบวง
การเมือง  วัดวาอาราม  หางหุนสวนท่ีจดทะเบียนแลว  บรษิัทจํากัด  สมาคมและมูลนิธิไดรับอํานาจแลว  
ดังน้ันเพื่อใหเนติบัณฑติยสภามีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย  จึงไดมี  พ.ร.บ.เนติบัณฑติยสภา  พ.ส.  
2507  ออกมารับรองฐานะของเนติบัณฑติยสภาวาเปนนิติบุคคลอีกคร้ังดวย 

 มาตรา 6  ใหมีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกวา "แพทยสภา" มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี ้
          ใหแพทยสภาเปนนติิบุคคล 



 สภาวิชาชีพท่ีกลาวมาแลวมีฐานะเปนองคการนิติบุคคลตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ  ซ่ึง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  มิใชนิติบุคคลตามกฎหมายแพงและ
พาณิชย  และฐานะของนิตบิุคคลประเภทนี้ยอมจะมีฐานะม่ันคงเทียบไดกับทบวงการเมือง  เพราะการดํารง
อยูของนิติบุคคลประเภทน้ียอมเปนไปตามสภาพของกฎหมาย  ตราบใดที่กฎหมายใชบังคบั  รฐัมนตรี
ผูรักษาการตามกฎหมายยอมมีหนาที่ดูแลใหนิติบคุคลประเภทนี้ดํารงอยูได  ดังน้ัน  นิตบุิคคลประเภทน้ีจึงไม
อาจถูกฟองลมละลายหรอืเลิกกิจการโดยการชําระบัญชี  เชนเดียวกบันิติบคุคลประเภทอื่นอีก  5  ประเภทที่
กลาวชือ่มาแลวนั้นได 

 แมวาสภาวิชาชีพดังกลาวจะมีฐานะเทียบไดกับทบวงการเมือง  แตสภาวิชาชพีดังกลาวก็มิไดจดัเปน
สวนราชการโดยตรง  เพราะลักษณะโครงสรางของสภาวิชาชพีเหลานี้  ตามบทบญัญัติของกฎหมายแลว
คลายคลึงกับสมาคม  ไดแกการมีสมาชิกเขาสังกัด  การดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการและไมมีการแบงสวน
งานออกเปนหนวยยอยเหมือนกรมกองของทางราชการ  ดังนั้น  สภาพของสภาวิชาชพีจึงเปนนิติบุคคลอิสระ  
มีความคลองตัวในการบริหารกิจการตาง ๆ แตตองอยูภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
ตนตามที่กฎหมายกําหนด  โดยที่กฎหมายกําหนดใหมีรายไดจากแหลงตาง ๆ ทีจ่ะนํามาใชดําเนินกิจการ
ของตนเองนั้นดวย 

 ขอความในมาตรา  6  นี้  มาจากมาตรา 5  ในพระราชบัญญัตวิิชาชพีเวชกรรม  พ.ศ. 2511  โดย
ไมไดมีการแกไข  เปนการยอมรับหลักการจัดตั้งแพทยสภาที่มีอยูใน  พ.ร.บ.ฉบับเดิทน้ันเอง  นอกจากนั้นใน
มาตรา  45  ของ  พ.ร.บ.ฉบับใหมน้ียังรับรองฐานะของแพทยสภาซึง่จัดตั้งขึ้นตาม  พ.ร.บ.เดิม  (2511)  เปน
องคการตอเนือ่งมาเปนแพทยสภาตาม  พ.ร.บ.ฉบับใหมนี้ดวย 

 ความจริงแพทยสภาทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม  พ.ร.บ.วิชาชพีเวชกรรม  พ.ศ.  2511  น้ันมิใชเปนองคการ
วิชาชพีที่เปนนิติบุคคลองคการแรกในการควบคุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทยองคการนิติบคุคลองคการแรก
ที่ควบคุมวชิาชีพเกี่ยวกบัแพทย  คอื  “สภาการแพทย”   ซ่ึงจัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญตัิการแพทย  พ.ศ.  
2466  แตสภาการแพทยดังกลาวออกจะมีลักษณะพิเศษกวาสภาวิชาชีพที่มีอยูในปจจุบัน  กลาวคอืกฎหมาย
กําหนดใหมีฐานะเปนสวนราชการระดับกรม  ดังจะขอคัดมาตรา  4  ของ  พ.ร.บ. การแพทย  พ.ศ.  2466  
มาแสดงไว  ณ  ที่นี้ดวย  เพือ่ประโยชนในการศึกษาความเปนมาและรูปแบบของกฎหมาย 

 มาตรา 4 สภาการแพทยอนัจะไดจัดตั้งขึน้ตามบทบัญญัติตอไปน้ีนัน้  ใหตั้งไวเปนกรมหน่ึงใน
กระทรวงซึ่งมีหนาที่บังคับบญัชากรมสาธารณสุข 
 อันวาสภาการแพทยน้ันใหมีองคกรรมการคือ 

ก. อธบิดีกรมสาธารณสุข  เปนสภานายก 
ข. กรรมการเจาหนาที่  8  นาย  ดังกลาวตอไปนี้คือ 

1. กรรมการผูแทนกระทรวงมหาดไทยนายหนึ่ง 



2. กรรมการผูแทนกระทรวงศึกษาธิการนายหนึ่ง 

3. กรรมการผูแทนกรมสาธารณสุขนายหน่ึง 

4. กรรมการผูแทนกรมแพทยสุขาภิบาลทหารบกนายหนึ่ง 

5. กรรมการผูแทนกรมพยาบาลทหารเรือนายหน่ึง 

6. กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนายหนึ่ง 

7. กรรมการผูแทนสภากาชาดสยามนายหนึ่ง 

8. กรรมการผูแทนแพทยสมาคมแหงกรุงสยามนายหนึ่ง 

ค. กรรมการเชลยศักดิ์ไมนอยกวาสองนายหรือไมมากวาเจ็ดนายซึ่งจักไดเลอืกตั้งขึ้นในคราวประชุม
ใหญของสภาการแพทยและเลอืกสรรใหเปนผูแทนของผูแทนของผูประกอบโรคศลิปะท้ังหลายทัว่ไปในกรุง
สยามซ่ึงไดขั้นทะเบียนแลว 

เม่ือไดตั้งสภาการแพทยขึ้นตามบทแหงมาตราน้ีแลวใหสภานั้นมีฐานะเปนบุคคลโดยนิติสมมติโดย
นามรวม  แยกขาดจากฐานะเฉพาะตัวของบุคคลทั้งหลาย  ซึ่งรวมเขาดวยกันเปนสภานี้ 
 ลักษณะที่แปลกอีกประการหนึ่งของสภาการแพทยกค็อื  ในกฎหมายดังกลาวไมมีบทบัญญตัวิาดวย
เรื่องสมาชิกเลยและขอความที่กลาวถึง  “ประชุมใหญ”  นั้นก็หมายถงึการประชุมกรรมการสภาการแพทย
เทาน้ัน 
 สภาการแพทยดังกลาวนี้สิน้สภาพลง  เพราะ  พ.ร.บ.การแพทย  พ.ศ. 2466  ถูกยกเลิกไปโดย  
พ.ร.บ.ควบคมุการประกอบโรคศลิปะ  พ.ศ. 2479  โดยที่  พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศลิปะ  ฉบับนี้ได
กําหนดใหมี  “คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศลิปะ”  ขึ้นทําหนาที่ควบคุมการประกอบโรคศิลปะแทน
สภาการแพทยและคณะกรรมการดังกลาวไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  เม่ือไดมีการประกาศใช  พ.ร.บ.วิชาชพี
เวชกรรม  พ.ศ.  2511  ก็มีบทบัญญตัิใหยกเลิก  พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ควบคุมการประกอบโรคศลิปะแผนปจจบุนัสาขาเวชกรรม  ชั้นหน่ึงและใหผูทีไ่ดรับใบอนญุาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบัน  สาขาเวชกรรมชัน้หนึ่งเปนสมาชิกสามัญของแพทยสภาโดยมิตองสมัคร  และใหถือวา
ผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวเปนผูไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมดวย  ดังนั้น  
อาจกลาวไดวาแพทยสภาตาม  พ.ร.บ.วชิาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2511  ซึ่งกฎหมายใหมมีบทบัญญตัิใหสืบ
ตอมาเปนแพทยสภาในปจจุบันมีตนกําเนิดมาจากสภาการแพทย  ซึ่งต้ังขึ้นใน  พ.ศ. 2466  ดังกลาวมาแลว 



 อธิบาย  อนุมาตรา  (1) ขอความในอนุมาตรานี้มาจากวัตถุประสงคของแพทยสภาใน พ.ร.บ.วชิาชพี

เวชกรรม  พ.ศ. 2511  มาตรา  6  (2) ทีว่า 

 “สอดสองดูแลความประพฤติและมรรยาทของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม” 

 เหตุที่ยายมาบัญญัติไวในอนุมาตรา  (1)  ก็เพราะคณะผูราง  เห็นวาวัตถุประสงคดังกลาวเปน

วัตถุประสงคหลักที่สําคัญที่สุด  ซึ่งปรากฏหลักฐานจากบันทึกการประชุมของผูรเิริ่มรางกฎหมายครั้งแรกใน  

พ.ศ.  25029 

 นอกจากยายมาไวในอนุมาตรา  (1)  แลวคณะผูรางยงัไดปรับปรุงถอยคําเสยีใหมเปนดังนี้ 

 “ควบคุมมรรยาทในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม” 

 การปรับถอยคําดังกลาวเนือ่งจากคณะผูรางเห็นวาแพทยสภาเปนนิติบุคคลยอมไมอาจมวีัตถปุระสงค

ที่สอดสองดูแลความประพฤตขิองผูใดได  เพราะกิริยาการสอดสองดแูลเปนกิริยาของบุคคลธรรมดา  แตนิติ

บุคคลอาจมีวตัถุท่ีจะควบคมุพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลไดโดยการใชอํานาจหนาที่ของนติิบคุคล  ทาง

คณะกรรมการที่บริหารของนิติบุคคลนั้น  ทานศาสตราจารยนายแพทยสงกรานต  นิยมเสน  ก็ไดเคยอธิบาย

วัตถุประสงคของแพทยสภาตามอนุมาตรานี้วา  เปนการควบคุมมรรยาทการประกอบวิชาชพีเชนกัน 

 เหตุที่ขอความในอนุมาตรานี้ถูกเปลี่ยนมาดังที่เปนอยูขณะน้ีก็เพราะถูกแกไขในคณะกรรมาธิการของ
สภานิติบัญญตัิแหงชาต ิ โดยที่กรรมาธกิารคนหนึ่งเห็นวา  คําวามรรยาทคําเดียวมีความหมายไมหนักแนน
พอ  ควรแกเปนจรรยามรรยาท  ซึ่งคณะกรรมาธิการก็ยังเห็นวาความหมายไมตรงทีเดียวนัก  กรรมาธิการ
ทานหน่ึงจึงเสนอวาควรใชคาํวา  “จริยธรรมแหงวิชาชพี”  ซึ่งหมายถึงการประพฤติ  ปฏิบัต ิ(ของแพทย)  ใน

มาตรา  7  แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

(1)ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม  ใหถูกตองตามจริยธรรมแหง

วิชาชพีเวชกรรม 

(2) สงเสริมการศึกษา การวิจยัและการประกอบวิชาชพีในทางการแพทย 

(3) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรตขิองสมาชิก 

  (4) ชวยเหลือ  แนะนํา  เผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่น ๆ ในเร่ือง

เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข 

(5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรฐับาลเกี่ยวกับปญหาการแพทยและการสาธารณสุข

ของประเทศ 

(6) เปนตวัแทนของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมในประเทศไทย 



วิชาชพี  ซึ่งกรรมาธิการก็มีมติใหใชแทนคําวา  มรรยาทแหงวิชาชพีท่ีมีในรางเดิม  ดังนั้นขอความใน
อนุมาตราจึงเปน  “ควบคุมการประพฤติ...ใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชพี”  แทนที่จะเปน  “ควบคุม
ความประพฤติ”  ดังที่ใชกันท่ัวไป  ซึ่งแมวาจะรูสึกขัดหอูยูบาง  แตคาํวา  “การประพฤต”ิ  มีความหมายกวาง
กวา  “ความประพฤต”ิ 

 คําวา  “จริยธรรมแหงวิชาชพี”  ที่ปรากฏใน  พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2525  นี ้ นบัไดวาเปน
การใชศพัทนี้เปนครั้งแรกในกฎหมายและฐานะที่ผูเขียนเปนกรรมาธิการชุดนั้นอยูดวยจึงขอบันทกึไวเปน
เกียรติประวัต ิ ณ  ที่น้ีวา  กรรมาธิการผูเสนอศพัทคํานี้  คือ  รองศาสตราจารย  นายแพทย  ภูเก็ต  วาจา
นนท  ผูซ่ึงทําหนาที่เปนเลขานุการของกรรมาธิการชุดนั้นดวย 
 อนุมาตรา  (2)  ขอความในอนุมาตรานี ้ แยกออกไดเปนการสงเสริม  3  ประการ 

1. สงเสริมการศกึษาในทางการแพทย 

2. สงเสริมการวจิัยในทางการแพทย 

3. สงเสริมการประกอบวิชาชพีในทางการแพทย 

คําวา  “ทางการแพทย”  ในที่น้ีรวมถึงการประกอบวชิาชีพในทุกสาขาของการประกอบโรคศิลปะ5 
การที่แพทยสภามีวัตถุประสงคขอนี้กเ็พราะวาการประกอบวิชาชพีเวชกรรมน้ันยอมตองเกี่ยวของ

สัมพันธกบัการประกอบวชิาชีพของบุคคลในวิชาชพีอื่นที่เกี่ยวของกบัการแพทยท้ังหมด  การสงเสริม
การศึกษาก็ดี  การวจิัยและการประกอบวชิาชพีก็ดี  ตองทําไปพรอมกันในทุกสาขาวิชาชพีดังกลาว 

อนุมาตรา  (3)  วตัถุประสงคขอนี ้ สามารถแยกออกไดเปน  2  ประการคือ 

1.สงเสริมความสามัคคีของสมาชิก  เนือ่งจากแพทยสภาเปนองคการวิชาชพีที่มีสมาชิกสังกัด  ความ
สามัคคีระหวางสมาชิกยอมมีความสําคัญใหเกิดพลังในการตอรองตางๆ  ในสังคม  วตัถุประสงคขอนีจ้ึง
สามารถนําไปสูความเปนปกแผนความม่ันคงของแพทยสภาเอง 

2. การผดุงเกียรติของสมาชิก  วตัถปุระสงคขอน้ีหมายถึงเกียรติและศักด์ิของสมาชิกโดยสวนรวม

หรืออาจจะเรียกวาเกียรติศกัด์ิแหงวิชาชพีนั่นเอง  คงไมไดหมายถึงเกียรติของสมาชิกแตละคน  ดังนั้น  ถา

สมาชิกผูใดประพฤตปิฏิบัตใินทางทีจ่ะทําใหเกียรตศิักดิแ์หงวิชาชพีลดต่ําลงหรือเสือ่มถอยลงแพทยสภาก็

จําตองจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพือ่ผดุงเกียรรติของสมาชิกโดยรวมเอาไว  ซึ่งเปนการปฏิบัตติาม

วัตถุประสงคขอน้ี 

อนุมาตรา  (4)  วตัถุประสงคของแพทยสภาในขอนี้เปนวัตถุประสงคที่จะกระจายความรูเกี่ยวกับ
การแพทยและสาธารณสุขไปสูประชาชนทั่วไป  ในอันที่จะชวยใหสขุภาพอนามัยของประชาชนท้ังมวลดีขึ้น  
ซึ่งยอมจะเปนผลยอนสนองสงใหมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมระดับตามขึ้นไปดวย 



อนุมาตรา  (5)  วตัถุประสงคขอนี ้ เปนวตัถุประสงคของแพทยสภาที่เพิ่มขึ้นมาใหม  ผูเขียนไดเสนอ
เขาไปใหอนุกรรมการฯ  พจิารณา  เพราะพบวาขอความทํานองนี้มีอยูในอํานาจหนาที่ของแพทยสภาแหงรัฐ
นอรธไวนเวสฟาแลนดในเยอรมนี  และผูเขียนก็เคยเสนอแนะวาควรจะกําหนดไวในเร่ืองอํานาจหนาที่ของ
แพทยสภาดวย  แตอนุกรรมการฯ  ไดนาํมาใสไวในวตัถุประสงคของแพทยสภาเปนอนุมาตรานี้ 

เจตนารมณของวตัถุประสงคขอนี้มีอยูวา  เน่ืองจากแพทยสภามีสมาชิกซึ่งเปนผูประกอบวิชาชพีเวช
กรรมกระจายอยูทัว่ประเทศ  จึงนบัไดวาแพทยสภาเปนท่ีรวมของบุคคลที่มีประสบการณทางแพทยและ
สาธารณสุขตางๆ  ในทุกสวนของประเทศ  หากสมาชกิของแพทยสภาจะรวบรวมความคิกเห็นตางๆ  ที่เปน
ประโยชนผานแพทยสภาไปยังรัฐบาล  รฐับาลยอมจะไดขอมูลและไดรับขอคิดเห็นท่ีอาจนําไปใชประโยชนได
อีกทางหนึ่ง  นอกจากนั้นหากแพทยสภาเองจะจัดทําขอมูลและขอเสนอแนะตอรฐับาลโดยตรงกย็อมทําได  
อันเปนการชวยเหลือทางราชการไดอีกทางหนึ่ง 

และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมได  ดังน้ีอาจกลาวไดวา  ผูประกอบวิชาชพีเวช
กรรม  (ตามอนุมาตรา  (6)  วตัถุประสงคขอนี ้ เปนวัตถุประสงคท่ีเพิ่มใหมเชนเดียวกับอนุมาตรา  (5)  ซ่ึง
ผูเขียนไดเคยเสนอแนะไวแลว  โดยที่เหน็วา  การกอตั้งแพทยสภาขึ้นมานั้นเพือ่ใหมีสมาชิกเขาสังกัดและ
กฎหมายไดใหสิทธิสมาชิกแพทยสภาวา  มีสิทธขิอขึ้นทะเบียนมาตรา  4)  ยอมไดแกสมาชิกของแพทยสภา
ทั้งสิ้น  เพราะฉะน้ันแพทยสภาจึงมีสภาพเปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมทั่วประเทศ  การเพิ่ม
วัตถุประสงคขอน้ีก็เพือ่ใหปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 

อธิบาย  อนุมาตรา  (1)  และ  (2)  อํานาจหนาที่ของแพทยสภาตาม  2  อนุมาตราน้ีบัญญัติไวเพือ่
รับกับวัตถปุระสงคตามมาตรา  7  (1)  กลาวคอื  การควบคุมการประพฤติของผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมน้ัน  

มาตรา  8  แพทยสภามีอํานาจหนาทีรดังตอไปนี ้

  (1)รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนญุาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

  (2) พักใชใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

  (3) รับรองปรญิญา  ประกาศนียบัตรในวชิาแพทยศาสตรหรือวฒุิบตัรในวิชาชพีเวชกรรม

ของสถาบันตางๆ 

  (4) รับรองหลกัสูตรตางๆ  สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทาง

การแพทย 

  (5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทยที่ทําการฝกอบรมใน  (4) 

  (6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒบิัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวช

กรรมสาขาตางๆ  และออกหนังสือแสดงวุฒอิื่นๆ  ในวชิาชพีเวชกรรม 



จะควบคุมไดโดยบทบัญญตัใินหมวด  5  ก็ตอเม่ือมีอํานาจหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตฯ  
กับมีอํานาจในการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต (ดูนิยามในมาตรา  4)  ดวย 

 เปนที่นาสังเกตวา  อํานาจหนาที่ของแพทยสภาตาม  2  อนุมาตราที่กลาวมานี้ใน  พ.ร.บ.วิชาชีพ
เวชกรรม  พ.ศ.  2511  มิไดบัญญัติไว  แตกฎหมายฉบับนั้นบัญญัตใิหคณะกรรมการแพทยสภามีอํานาจ
หนาที่ออกขอบังคับวางหลกัเกณฑการขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนญุาต  การออกใบอนญุาต  แบบใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม  ซ่ึงก็คลายกับกําหนดใหคณะกรรมการแพทยสภาเปนผูรับขึน้ทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตดังกลาว  สวนการเบิกถอนใบอนญุาตในการพจิารณาลงโทษผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมก็เปน
หนาที่ของคณะกรรมการจะเปนวินิฉัยชีข้าด  การที่  พ.ร.บ.วิชาชพีเวชกรรม  พ.ศ.  2511  มิไดกําหนด
อํานาจหนาทีข่องแพทยสภาใน  2  อนุมาตรา  ที่กลาวไวแลวจึงทําใหอาจตีความไปไดวา  การรับขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตกับการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของเฉพาะกรรมการแพทยสภาที่มิได
กระทําไปในฐานะตัวแทนของแพทยสภา  ซึ่งเปนนิตบิคุคลซึ่งจะตีความไปในทํานองนั้นได  ยอมนับวาเปน
ชองโหวของกฎหมายฉบับนั้นอยางสําคัญดังนั้นการกําหนดหนาที่ของแพทยสภาใน  2  อนุมาตรา  จึงเปน
การอุดชองโหวของกฎหมายเดิมใหสมบูรณขึ้น 

 อนุมาตรา  (3)  อนุมาตราน้ีกําหนดใหแพทยสภามีอํานาจหนาที่ในการรับรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรในวิชาแพทยศาสตรของสถาบันตางๆ  เพือ่ผูรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรเหลานั้นจะมี
คุณสมบัติทีจ่ะเปนสมาชิกแพทยสภาได  (ดูมาตรา  11  อนุมาตรา  (2)  )  กบัการรับรองวุฒบิัตรในวิชาชพี
เวชกรรมของสถาบันตางๆ  เพือ่ผูไดรับวฒุิบัตรน้ันจะนาํไปใชประโยชนในกรณีตางๆตามขอบังคับของแพทย
สภาจะไดกําหนดไวหรือตามที่สวนราชการตางๆ  ขอใหแพทยสภารบัรองให  แลวแตกรณี 

 อนุมาตรา  (4)  การรับรองหลักสูตรตามอนุมาตรานี ้ เกี่ยวของโดยตรงกับอนุมาตรา  (3)  เพราะ
กอนจะรับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ  ดวย  ท่ีเราเรียกกันทั่วไปวา  “การเปนแพทยประจําบาน”  ผู
ที่ผานการอบรมตามหลักสตูรท่ีแพทยสภารับรองแลวจงึจะมีสิทธิ์สอบตามระเบียบท่ีแพทยสภากาํหนดไว 

 อนุมาตรา  (5)  การรับรองสถาบันทีทํ่าการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีแพทยสภารับรองแลวใน
อนุมาตรา  (4)  นั้นจะมีอนกุรรมการของแพทยสภาไปตรวจหาขอมูลจากสถาบันดังกลาววาสถาบันนั้นๆ  จะ
มีผูชํานาญที่จะชวยฝกอบรมผูเขารับการฝกมากนอยเทาใด  มีผูปวยเพยีงพอหรือไมการรับรองสภาบันนี้
แพทยสภาจะรับรองจํานวนแพทยประจําบานวาสถาบนันั้นๆ สามารถจะรบัฝกอบรมไดมากที่สุดเทาใดไวดวย 

 อนุมาตรา  (6)  การออกหนังสืออนุมัติและวฒุบัิตรตามอนุมาตรานีน้ั้น  เปนหนาที่สําคัญหนาที่หนึ่ง
ของแพทยสภา  ในการรับผดิชอบดําเนินการวางแนวทางการฝกอบรมหังปริญญาในการเปนผี้ความรูความ
ชนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ  ซึ่งอํานาจหนาที่ในขอนี้ยอมสัมพันธกบัอนุมาตรา  (4)  
และ  (5)  ดวย 



 ใน  พ.ร.บ. วชิาชพีเวชกรรม  พ.ศ.  2511  มาตรา  7  อนุมาตรา  (1)  บัญญตัิเร่ืองอํานาจหนาที่ของ
แพทยสภาไวดังนี้ 

 “อนุมัติหรอืออกวฒุิบตัรแสดงความรูหรือความชํานาญใหแกผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม” 

 จากถอยคําของกฎหมายที่บัญญัติไวนาจะอธบิายไดวาวุฒบัิตรนั้นมีประเภทเดียวแตการออก  ออก
ให  2  ลักษณะ  คอื  โดยการอนุมัติใหลักษณะหน่ึง  โดยการออกใหอีกลักษณะหนึ่ง  ซึ่งทั้ง  2  กรณีนําเอา
ไปใชตางกัน  แตคณะกรรมการแพทยสภาในสมัยแรกนั้นไดดําเนินการในเรื่องนี ้ โดยออกใบรบัรองใหเปน  
2  ชนิด  ไดแก 

ก. เรียกวา “หนังสืออนุมัติ”  ออกใหกับผูที่ปฏิบัติงานสาชาวิชาของการประกอบวชิาชีพเวชกรรม
สาขานั้นๆ  มาไมนอยกวา  5  ปและสอบไลไดตามระเบียบของแพทยสภากับออกใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง
เปนอนุกรรมการสอบในสาขาตางๆ  ดวย  ตามสาขาของการประกอบวิชาชพีเวชกรรมที่กําหนดไวในระเบยีบ
ของแพทยสภา 

ข. วุฒบัิตรซ่ึงออกใหสําหรับผูที่ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของแพทยสภาวฒุบิัตรนี้ทาง  ก.พ.  
ตีราคาเงินเดอืน  ซึ่งอาจบรรจุเขารบัราชการไดในระดับเทียบเทากับปริญญาบัตรเชนเดียวดนั 

เม่ือแพทยสภาไดออกทั้งหนังสืออนุมัติและวฒุบิัตรไปแลว  ขอความในอนุมาตรา  (6)  นีจ้ึงตองใช
ตามที่ปฏิบตักิันอยูแลว  ซึง่แตกตางไปจากกฎหมายเดิม 

อธิบาย  มาตรานี้ไดกําหนดแหลงที่มาของรายได  ซึ่งบทบัญญัติในมาตราน้ีเกือบจะไมได
เปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิมเลยและแหลงรายไดที่สําคัญอันดับแรกก็คืองบประมาณแผนดิน  ซ่ึงในการ
ปฏิบัติหนาที่ของรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้นั้น
จําตองของบประมาณมาอุดหนุนใหแพทยสภาดํารงอยูได  สวนแหลงรายไดอื่นๆ ท่ีสําคัญรองลงมาก็คือ
รายไดจากสมาชิกและคาธรรมเนียมในอนุมาตรา (2) ซ่ึงคาธรรมเนียมเหลานี้ กฎหมายระบุไวชดัแจงวาเปน
รายไดของแพทยสภาดังนั้น คาธรรมเนียมไมวาประเภทใด  แพทยสภายอมนํามาเปนรายไดทั้งหมด  ไมตอง
นําสงกระทรวงการคลังแตอยางใด  (กรุณากลับไปดูคําอธบิายมาตรา   5  อีกครั้ง) 

สําหรับรายไดในอนุมาตรา(3) และ (4) นัน้ ยอมไมมีในระยะแรกและไมอาจหวังได 

มาตรา  9  แพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปน้ี 

 (1)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
 (2)  คาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมตางๆ  
 (3)  ผลประโยชนจากการลงทุนและกจิกรรมอื่นๆ 
 (4)  ทรัพยสินที่ไดจากการบริจาคและการชวยเหลือ 



อธิบาย  กฎหมายมาตรานี้กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขดํารงตําแหนงสภานายก
พิเศษของแพทยสภาในลักษณะตําแหนงเกียรติยศ  หรือตําแหนงกติติมศักดิ์เหตทุี่กําหนดไวเชนนี้ผูเขียน
เขาใจวาเน่ืองจากรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ยอมมีหนาที่ควบคมุดูแลกิจการของแพทย
สภาไดกฎหมายจึงกําหนดตําแหนงสภานายกพิเศษนีข้ึ้น  และกําหนดอํานาจหนาที่ไว  ดังตอไปน้ีคือ  

1. เปนผูรักษากฎหมาย  (ในฐานะรัฐมนตรี)  ตามความในมาตรา  5 

2. เขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาตาม

ความในมาตรา  24 

3. ใหความเห็นชอบหรอืยับยั้งมติบางเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา  ตาม

ความในมาตรา  25 

หมวด  2 
สมาชิก 

อธิบาย  ใน พ.ร.บ.วิชาชพีเวชกรรม  พ.ศ. 2511  นั้นสมาชิกแพทยสภามี  2  ประเภท คอื  สมาชิก
สามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์  และในตอนราง  พ.ร.บ.ฉบับใหมก็ยังคงหลักการเดิมนี้ไวแตในการพจิารณา
ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในวาระที่  2  ของสภาผูแทนราษฎร  กรรมาธิการไดแกไขตัดสมาชิกกิตติมศกัดิ์ออกไปจาก
ตนรางเดิม  ขอความในมาตรานี้จึงใชคําวาสมาชกิแพทยสภาเฉยๆ  เพราะสมาชกิมีประเภทและคุณสมบติั
ของสมาชิกทีก่ําหนดไวน้ี  ก็มาจากคุณสมบัติของสมาชิกสามัญตาม  พ.ร.บ.ฉบับเดิมน่ันเอง 

มาตรา  10  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงแพทยสภามีอํานาจหนาที่ตามบัญญัติไวใน

พระราชบญัญตัิน้ี 

มาตรา  11  สมาชิกแพทยสภาไดแก  ผูมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
  (1)  มีอายุไมต่ํากวายี่สบิปบริบูรณ 
  (2)  มีความรูในวิชาชพีเวชกรรมโดยไดรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรในวิชา
แพทยศาสตรที่แพทยสภารบัรอง 
  (3)  ไมเปนผูประพฤติเสียหาย  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสือ่มเสยี
เกียรตศิักดิ์แหงวิชาชพี 
  (4)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให
จําคุกในคดีทีค่ณะกรรมการเห็นวา  จะนาํมาซึ่งความเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์แหงวชิาชีพ 
  (5)  ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับแพทย
สภา                                                           



 อนุมาตรา  (1) การทีบ่ทบญัญัตินี้กําหนดใหสมาชิกแพทยสภาตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบรูณนั้น
ก็เพือ่ใหสมาชกิบรรลุนติิภาวะตามหลักของกฎหมายแพงและเพื่อใหมีอายุมากพอที่ถือวาเปนผูใหญแลวอีก
ดวย  กฎหมายอนุมาตรานีจ้ึงกําหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุไวอยางเดียวโดยมิไดถือเอาเร่ืองบรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรสมาเปนคุณสมบัติดวย 
 อนุมาตรา  (2)  คุณสมบติัของสมาชิกที่สาํคัญอีกประการหนึ่งคือ  ความรูทางวิชาชีพซ่ึงบทบัญญัติน้ี
กําหนดความร็ทางวิชาชพีไวถึงขั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาแพทยศาสตรที่แพทยสภารับรอง  
ถาปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีผูนั้นไดรับ  แพทยสภาไมรับรอง  ผูนั้นก็ขาดคุณสมบัติขอนี ้
 เหตุทีต่องกําหนดคุณสมบัติขอน้ีไวกเ็น่ืองจากสมาชิกแพทยสภานั้นจะมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรบั
ใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม  ดังนั้นจึงตองมีความรูทางวิชาชพีดวย 
 อนุมาตรา  (3)  คุณสมบติัที่เกี่ยวกบัความประพฤติซึง่ตองเปนผูไมประพฤติเสียหายตามความเห็น
ของคณะกรรมการแพทยสภา  เห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์แหงวิชาชพี 
 การใชถอยคําในอนุมาตรานี้  ตางไปจากที่บัญญตัิไวใน  พ.ร.บ.ฉบบัเดิม  โดยใชวา  “ไมเปนผู
ประพฤติเสียหาย” ซึ่งหมายถึงการกระทาํแมเพียงครั้งเดียวถาเสยีหายก็ถือวา  “ประพฤตเิสียหาย”  สวนใน
บทบัญญตัิเดิมใชวา  “ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย”  ซึ่งอาจแปลไปไดวาการเปนผูมีความประพฤติ
เสียหาย  ตองเปนการกระทาํที่เกิดการเสือ่มเสียหรือเสยีหายหลาย ๆ  คร้ัง  การกระทําการเสือ่มเสียเพียง
ครั้งเดียว  อาจยังไมถึงขั้น  “มีความประพฤติเสียหาย”  ดังน้ันการใชถอยคําตามอนุมาตรานี้จึงรัดกุมขึ้นกวา
บทบัญญตัิในกฎหมายเดิม 
 อนุมาตรา  (4)  เร่ืองการตองโทษดวยคําพพิากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกหรือตองโทษโดยคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมายใหจาํคุกทั้ง  2  กรณีนี้  ตองเปนคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชพี 
 คดีที่คณะกรรมการเคยวินจิฉัยวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชพีไดแก  คดีที่ผู
ตองโทษจําคกุโดยพพิากษาวามีความผดิฐานฆาผูอื่น  คดีที่ผูตองโทษจําคุกจากคําสั่งคณะปฏวิัตใินคดี
ความผิดฐานทุจรติในการคดัเลือกบุคคลเขารับราชการทหาร 
 นอกจากนั้นการที่บทบัญญตัิในอนุมาตรานี้  ใชคําวา  “ตองโทษ”  หมายถึงตองรับโทษจริงๆ  กรณีที่
ศาลพพิากษาลงโทษ  แตรอการลงอาญา  ยังไมถือวาเปนการ  “ตองโทษ”  ตามอนุมาตรานี้ 
 อนุมาตรา  (5)  การเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบจะขาดคุณสมบัตติามอนุมาตรานี้  คําวา  “จิต
ฟนเฟอน”  ท่ีปรากฏในบทบัญญัตินี้นั้น  เปนคําที่ใชอยูใน  พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมฉบับเดิม  และใชอยูใน  
พ.ร.บ.ระเบยีบขาราชการพลเรือน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
อื่นๆ  อีกหลายฉบับ  แตความหมายที่แทจริงของคํานี้ดูจะยังมีปญหาอยู 
 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  34  บญัญัต ิ “บุคคลใดไมสามารถจะจัดทําการงาน
ของตนเองไดเพราะ  กายพกิาร  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบก็ดีเพราะความประพฤตสิุรุยสรุายเสเพลเปน
อาจิณก็ดี  เพราะเปนคนติดสุรายาเมาก็ดี  เม่ือมีบคุคลผูหนึ่งผูใดดังระบุไวในมาตรา  29  รองขอตอศาล  



ศาลจะสั่งใหบคุคลผูน้ันเปนคนเหมือนไรความสามารถและสั่งใหผูนัน้อยูในความพิทักษก็ไดคําสั่งศาลน้ีให
โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา” 
 จะเห็นวาการเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบอาจถูกจํากัดสิทธิบางประการใหเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ  แตถาเปนบคุคลวิกลจรติจะถูกตัดความสามารถในทางกฎหมายออกหมด  โดยอาจถูกศาลสั่ง
ใหเปนคนไรความสามารถ  ตามมาตรา  29  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 จากบทบัญญตัิในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทีก่ลาวมาจะเหน็ไดวา  คําวาจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบน้ี  ตางจากวิกลจริตและยังไมถึงขนาดวิกลจริต 
 ในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  65  บัญญตัวิา  “ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ
หรือไมสามารถบังคับตัวเองได  เพราะมีจติบกพรอง  โรคจติ  หรือจติฟนเฟอนผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับ
ความผิดนั้น...” 
 การที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวนี ้ ยอมแสดงวาจิตฟนเฟอนยอมไมใชสิ่งเดยีวกับโรคจติ  ซึ่ง
ก็ตรงกับบทบญัญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและคําแปลเปนภาษาอังกฤษของคําวา  “จิตฟน
เฟอน”  ในประมวลกฎหมายทั้ง  2  ฉบบั  ใชคําตรงกันวา   “mental  Infirmity”  ซึ่งศัพทนี้ในปจจุบันผูเขียน
ยังไมพบในตาํราจิตเวชเลมใด  จึงไมอาจอธิบายภาวะ  “จติฟนเฟอน”  ไดวาตรงกับภาวะใดในทางจิตเวช  ใน
ตํารากฎหมายอาญาบางเลม  อธบิายคําวาจติฟนเฟอนไววา  ไดแกผูที่มีความหลงผิด  (delusion)  ประสาท
หลอน  (hallucination)  และแปลผิด  (illusion)  ซ่ึงลักษณะดังกลาวสวนมากเปนอาการของโรคจติ 
 ดังนั้นคําวา  “จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ”  ถาจะหมายถึงโรคจติก็มีปญหาตอไปอกีวา  โรคจติชนิด
ไหนจึงจะทําใหขาดคุณสมบัติของสมาชกิ 
 นอกจากนี ้ ในอนุมาตรา  (5)  นี้  ยังกําหนดวา  ตองไมเปนโรคที่กาํหนดไวในขอบังคบัแพทยสภา  
ซึ่งจนถึงขณะที่เขียนเรือ่งน้ี  ยังไมมีขอบงัคับในเรือ่งน้ีออกมา 

มาตรา  12 สทิธิและหนาทีข่องสมาชิกมตีอไปนี ้

(1)ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  เปนผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมและขอหนังสืออนุมัติ

หรือวุฒิบตัรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมตางๆ  หรอืขอหนังสอืแสดงวุฒิ

อื่นๆ  ในวชิาชีพเวชกรรม  โดยปฏิบัติตามขอบังคบัแพทยสภาวาดวยการนั้น 

(2) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกจิการของแพทยสภาสงไปยังคณะกรรมการ  

เพือ่พจิารณาและในกรณีท่ีสมาชิกรวมกนัตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป  เสนอใหคณะกรรมการพจิารณาเรื่องใดที่

เกี่ยวกับกิจการของแพทยสภาคณะกรรมการตองพจิารณาและแจงผลการพจิารณาใหผูเสนอทราบโดยมิ

ชักชา 

(3) เลือก  รับเลือก  หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

(4) มีหนาที่ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวชิาชีพและปฏบิตัิตนตามพระราชบัญญติันี ้



 อธิบาย  อนมุาตรา (1) การสิ้นสุดจากสมาชิกภาพโดยการตายนี้ในกฎหมายบางฉบับก็มิไดนาํมา
บัญญัติไว  เพราะถือวาเปนการตายเปนการสิ้นสภาพของบุคคลตามหลักกฎหมายแพง  เม่ือสภาพบุคคล
หมดไปสมาชิกภาพของผูนัน้ก็ยอมยังมีอยูไมได  แตการที่กําหนดไวในบทบัญญตัิโดยชัดเจนยอมไมทําให
เกิดปญหา 

อนมุาตรา  (2)  การสิ้นสุดจากสมาชิกภาพโดยการลาออกนีอ้าจมีปญหาเกิดขึ้นวาจะตองมีการ
อนุมัติใหลาออกโดยคณะกรรมการดวยหรือไม  และวธิกีารลาออกทําอยางไรจึงจะมีผลตามกฎหมาย  วธิีทาง
ปฏิบัตใินเรือ่งนี้  คณะกรรมการแพทยสภาอาจจะตองออกเปนขอบังคับโดยอาศัยอํานาจในมาตรา  21  (3)  
(ก)  วางแนวทางปฏิบัตใินเรื่องนี้ได  ถาไมมีขอบังคบักต็องถอืวาการลาออกตองมีหลักฐานเปนหนังสือและ
เม่ือยื่นตอเลขาธิการแพทยสภา  ซึ่งมีหนาที่รักษาทะเบยีนสมาชิก  ยอมถือวามีผลในการลาออกแลว  เพราะ
การลาออกเปนสิทธิของสมาชิก 
 เม่ือสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  สิทธิของสมาชิกในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมก็สิ้นสุดไปดวยพรอมๆ 
กัน  ตามความในวรรค  2  ของมาตรา  30  ใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสดุลง 
 อนุมาตรา  (3)  การสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพในอนุมาตราน้ี  ก็คอืการขาดคุณสมบัติน่ันเอง 
 สําหรับอนุมาตรา  (4)  หมายถึงการเขามาเปนสมาชิก  โดยขาดคณุสมบัติตามมาตรา  11  (1)  (2)  
หรือ  (5)  แตคณะกรรมการรับเขามาเปนสมาชิกโดยตรวจสอบคุณสมบัติผิดพลาดหรือโดยผูสมัครเปน
สมาชิกนําหลกัฐานที่ไมถูกตองมาสมัคร  เม่ือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัต ิ สมาชิกของผูน้ันก็ตองสิ้นสุด
ลง 

หมวด  3 
คณะกรรมการแพทยสภา 

 

มาตรา  14  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการแพทยสภา”  ประกอบดวย  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมการแพทย  อธบิดีกรมอนามัย  เจากรมแพทยทหารบก  เจากรม

แพทยทหารเรือ  เจากรมแพทยทหารอากาศ  นายแพทยใหญกรมตาํรวจ  คณบดคีณะแพทยศาสตรใน

มหาวิทยาลัย  ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการซ่ึงไดรับ

เลือกตั้งโดยสมาชิกอีกจํานวนเทากบัจํานวนกรรมการโดยตําแหนงในขณะเลือกตั้งแตละวาระและให

เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 



อธิบาย  มาตรานี้ไดปรับปรุงใหมจาก  พ.ร.บ.ฉบบัเดมิ  โดยตัดกรรมการโดยตําแหนง  2   ตาํแหนง  
คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร  กับอธบิดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยและเพิ่มใหมหนึ่งตําแหนง  
คือ  ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร  และไดเพิ่มกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกจากเดิม  10  คน  
ใหเปนมีจํานวนเทากับกรรมการโดยตําแหนงในขณะเลือกตั้งแตละวาระ 

 หากจะถือหลกัการประชาธปิไตยที่แทจรงิแลวคณะกรรมการแพทยสภาควรจะมาจากเลอืกตั้งโดย
สมาชิกทั้งหมด  แตคณะผูรางเห็นวาการมีกรรมการโดยตําแหนงซ่ึงมาจากหัวหนาสวนราชการที่สําคัญๆ  ท่ี
เกี่ยวของกับแพทย  หรอืสวนราชการที่มีแพทยสังกัดอยูมากนั้นนับวายังจําเปนอยู  จึงไดแตปรบัปรุงให
กรรมการที่ไดรับเลอืกตั้งมีเพิ่มขึ้นจากเดมิ  โดยใหมีจาํนวนเทากบักรรมการโดยตําแหนง 
 ในระยะแรกกรรมการโดยตําแหนงมีทั้งหมด  14  ทาน  ไดแก 

1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. อธบิดีกรมการแพทยและกรมอนามัย 

3. เจากรมแพทย  3  กองทพั 

4. แพทยใหฐกรมตํารวจ 

5. คณบดีคณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลยั 

6. ผูอํานวยการวทิยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

และการเลอืกตั้งกรรมการแพทยสภาครั้งแรกตาม พ.ร.บ.ฉบับใหมก็เลือกกรรมการ  14  ทานเทากัน

แตปจจบุันมีคณะบดีคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒเพิม่อีก  1  ทานการเลือกตั้งกรรมการตาม

วาระในป  พ.ศ.  2530  นี้ก็ตองเลือกใหมีจํานวนเทากบักรรมการโดยตําแหนงที่เพิ่มขึ้นคอื  15  ทาน 

 สําหรับตําแหนงเลขาธิการแพทยสภานั้น  มีที่มาไดทัง้จากสมาชิกและจากกรรมการแพทยสภา  ถา

มาจากสมาชกิก็จะทําใหจํานวนคณะกรรมการแพทยสภาเพิ่มขึ้นหนึง่คน  เปนรวม  31  คน  ถามาจาก

กรรมการ  จํานวนคณะกรรมการแพทยสภาก็จะมี  30  คน 

 



 อธิบาย  มาตรานี้ไดกําหนดใหกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการโดยการเลือกตั้งดําเนินการเลือก
กรรมการตําแหนงตางๆ  ตามลําดับคือ 

1. การเลือกนายกแพทยสภา  อุปนายกคนทีห่นึ่งและอุปนายกคนที่สองโดยกรรมการแพทยสภาทั้ง  
2  ประเภทเลอืกกันเองใหทําหนาที่  นายก  อุปนายก  ดังกลาว 

2. เม่ือไดตวันายกแพทยสภาแลว  นายกจะเปนผูเลอืกเลขาธิการ  รองเลขาธิการและเหรัญญิก  
แลวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาว 

ตําแหนงเลขาธิการนั้นนายกอาจเลอืกสมาชิกที่เปนหรอืไมเปนกรรมการก็ไดแตผูน้ันตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  17 
 สําหรับตําแหนงรองเลขาธกิารและเหรัญญิกน้ันนายกจะตองเลอืกจากบุคคลที่เปนกรรมการนั้นเอง  
และตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  17  ดวย  (ดูมาตรา  17) 

 นอกจากเรื่องตําแหนงตางๆ  แลว  มาตรานี้ยังบัญญตัิถึงเรือ่งวาระไวดวย  กลาวคือกําหนดใหผู
ดํารงตําแหนงในขอ  1  มีวาระตามวาระของกรรมกรโดยการเลือกตัง้  คือ  2  ป  (ดูมาตรา  18)  สวน
ตําแหนงเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเหรัญญิกนั้น  กฎหมายใหพนจากตําแหนงตามนายกแพทยสภา 

อธิบาย  มาตรานี้กําหนดใหมีขอบังคบัแพทยสภาในเรือ่งตอไปน้ี 
1. วาดวยการเลอืกตั้ง  เชน  การรับสมัคร  วธิีการออกเสียงลงคะแนน  เปนตน 
2. วาดวยวิธีเลอืกนายกและอปุนายก 
3. ขอบังคับกําหนดวิธีการเลือกหรือเลอืกตั้งกรรมการแทนในตําแหนงท่ีวาง (ตามมาตรา 20) 

มาตรา  15  ใหผูซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง  และกรรมการโดยการเลือกตั้งประชุมกัน  เพือ่

เลือกกรรมการเพือ่ดํารงตําแหนงนายกแพทยสภา  อปุนายกแพทยสภาคนที่หน่ึง  และอุปนายกแพทย

สภาคนที่สองตําแหนงละหนึ่งคน 

 ใหนายกแพทยสภาเลอืกสมาชิกผูมีคุณสมบัตติามาตรา  17  เพือ่ดํารงตําแหนงเลขาธิการหนึ่งคน  

และเลอืกกรรมการเพือ่ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ  และเหรัญญิกอกีตําแหนงละคน  ท้ังน้ี  โดยความ

เห็นชอบของที่ประชุมกรรมการ 

 นายกแพทยสภา  อุปนายกแพทยสภาคนที่หน่ึง  และอปุนายกแพทยสภาคนที่สองใหดํารง

ตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง  และเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเหรัญญกิ  ใหพน

จากตําแหนงตามนายกแพทยสภา 

มาตรา  16  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  14  การเลือกกรรมการเพือ่ดํารงตาํแหนงตางๆ  

ตามมาตรา  15  และการเลือกหรือเลอืกตั้งกรรมการตามมาตรา  20  ใหเปนไปตามขอบังคบัแพทยสภา 



 

อธิบาย  มาตรานี้เปนหลักการที่เพิ่มขึ้นมาใหม  ใน  พ.ร.บ.ฉบบัเดมิมิไดบัญญัตไิวคุณสมบตัิ  3  
ประการขางตนนี้เปนคุณสมบัติของกรรมการที่มาจากการเลือกต้ังโดยสมาชิกและกรรมการทีมี่ตําแหนงใน
มาตรา  15  ซ่ึงไดแก  นายก  อปุนายก  เลขาธิการ  รองเลขาธิการและเหรัญญกิ  กรรมการตามตําแหนง
ดังกลาวอาจมาจากกรรมการโดยการเลือกตั้ง  หรือกรรมการโดยตําแหนงก็ได  ถามาจากกรรมการโดย
ตําแหนง  ผูนัน้ตองมีคุณสมบัต ิ 3  ประการนี้ดวย 

 เหตุที่กฎหมายกําหนดคุณสมบัติดังกลาวไว  ไมครอบคลุมถึงกรรมการโดยตําแหนงดวยก็เพราะ

กรรมการโดยตําแหนงน้ันไดระบุผูดํารงตาํแหนงน้ันๆ  ไวแลว  ตัวบคุคลทีข่ึ้นมาดํารงตําแหนงยอมไดรับ

แตงตั้งขึ้นมาตามระเบียบราชการอยูแลว  กฎหมายไมอาจบังคับซอนขึ้นมาอีก  ดังนั้น  ในบางโอกาส

กรมการโดยตําแหนงบางคน  อาจมิไดเปนผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมก็ได 

 และเหตทุี่กฎหมายกําหนดคุณสมบัติของกรรมการไวสูงกวาสมาชิกก็เพราะกรรมการที่จะเขาไป

ดําเนินกิจการตางๆ  ของแพทยสภานั้น  ควรจะตองไมมีประวัติดางพรอยในความประพฤต ิ ทัง้ยังตองเปนท่ี

เชื่อถือไววางใจในฐานะดวย 

อธิบาย  วาระของกรรมการที่ไดรับเลอืกตั้ง  พ.ร.บ.ใหมไดแกไขเปลีย่นจากเดิมวาระ  4  ป  เปน  2  

ป  เนือ่งจากคณะผูรางเห็นวา  สมาชิกแพทยสภานั้นเพิม่ขึ้นทุกป  วาระ  4  ป  ตามกฎหมายเดิมจะนาน

เกินไป  การลดระยะเวลามาเปนวาระ  2  ป  จะทําใหมีการเลือกตั้งบอยขึ้นอันจะเปนการกระตุนใหสมาชิกได

สนใจในกิจการแพทยสภาโดยการใชสิทธเิลือกกรรมการอีกประการหนึ่ง  การเลือกต้ังบอยขึ้นจะทําใหสมาชิก

ที่สนใจและมีความสามารถมีโอกาสสมัครเขารับเลือกตัง้เปนกรรมการแพทยสภามากขึ้น  อันจะเปนเหตุให

มาตรา  17  กรรมการซ่ึงไดรับเลอืกต้ังและกรรมการซึง่ดํารงตําแหนงตางๆ  ตามมาตรา  15  ตอง

มีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(1) เปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

(2) เปนผูไมเคยถกูสั่งพักใชใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(3) เปนผูไมเคยถกูศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 

มาตรา  18  กรรมการซึ่งไดรับเลอืกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจ

ไดรับเลอืกตั้งใหมได 



คนที่มีความสามารถมีโอกาสเขาไปชวยกจิการของแพทยสภาไดมากกวาเดิม  นอกจากนั้นเม่ือวาระสั้นผูที่

ไดรับเลอืกหรอืผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการแพทยสภาในมาตรา  15  จะยิ่งขวนขวายหรือยอมเสียสละเขาชวย

ในกิจการของแพทยสภาใหไดเต็มท่ี  โดยไมเบื่อหรอืเฉือ่ยชาเพราะอยูนานเกินไป  และถากรรมการผูใดยังมี

พลังหรือมีความสามารถที่จะชวยรบัหนาที่เปนกรรมการตอไปได  กฎหมายยังเปดชองใหไดรบัเลอืกตั้งใหม

อีกไดโดยไมจาํกัดวาจะเปนกี่วาระ 

อธิบาย  ความจริงมาตรานี ้ เปนการนําเอามาตรา  13  และมาตรา  17  มาเนนความสําคัญอกีครั้ง

หน่ึงเทาน้ันและมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัตวิา  ตอนเขาไปเปนกรรมยังมีคุณสมบัติครบถวน  เม่ือขาด

คุณสมบัติระหวางเปนกรรมการ  ควรจะพนจากตําแหนงเลยหรือไมมาตรานี้จึงกําหนดไววาตองพนจาก

ตําแหนงทันทท่ีีขาดคุณสมบัต ิ

 การขาดจากสมาชิกภาพตามมาตรา  13  นั้น  จะมีผลทําใหใบอนุญาตของผูนั้นสิน้สุดลงตามมาตรา  

20  วรรคสอง  เม่ือใบอนุญาตสิ้นสุด  ผูนัน้ก็ไมเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมซึ่งเปนการขาดคณุสมบัติตาม

มาตรา  17  (1)  นั่นเอง 

อธิบาย  มาตรานี้ตองทําความเขาใจถึงวาระที่ตําแหนงกรรมการวางลงเสียกอนภาวะทีต่ําแหนง

กรรมการวางลง  จะมีลักษณะสองประการคือ   

มาตรา  19  นอกจากพนตําแหนงตามมาตรา  15  วรรคสาม  มาตรา  18  หรือมาตรา  20  

วรรคสี่แลว กรรมการซึ่งไดรับเลอืกหรือไดรับเลอืกต้ังและกรรมการซึง่ดํารงตําแหนงตางๆ  พนจาก

ตําแหนง  เม่ือพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  13  หรอื  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  17 

มาตรา  20  เม่ือตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลอืกตั้งวางลงกอนครบวาระ  ใหคณะกรรการเลอืก
สมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  17  เปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวาง
ลง 
 ในกรณีตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลอืกตั้ง  
ใหมีการเลือกตั้งกรรมการขึน้แทนโดยสมาชิกภายในเกาสิบวันนบัแตวันทีจ่ํานวนกรรมการดังกลาวไดลง
เกินกึ่งหนึ่ง 
 ถาวาระทีเ่หลอือยูไมถึงเกาสิบวัน  คณะกรรมการจะใหมีการเลือกหรือเลอืกตั้งกรรมการแทน
หรือไมก็ได 
 ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 



(1) ตําแหนงกรรมการที่วางลงนี้จะมีไดเฉพาะกรรมการซึ่งเลือกต้ังโดยสมาชิกเทานั้น  กรรมการโดย

ตําแหนงจะไมมีวางเปนอันขาด  เพราะในกรณีผูดํารงตําแหนงกรรมการโดยตําแหนงยังไมมีตัวบุคคลในทาง

ราชการก็ตองมีผูรักษาการในตําแหนงนั้นๆ  ปฏิบัติราชการอยูผูที่รักษาการในตําแหนงนั้นๆ  ยอมทําหนาที่

เปนกรรมการแพทยสภา  (โดยตําแหนง)  ดวย 

(2) การที่ตําแหนงวาง  หมายความวาตัวบุคคลทีเ่ปนกรรมการอยูกอนพนจากตําแหนงไปตาม
มาตรา  19  ท่ีอธิบายมาแลว  หรืออาจจะมีการลาออกจากตําแหนงของกรรมการที่ไดรับเลอืกจากสมาชิกแต

ในกรณีที่กรรมการโดยตําแหนงมีเพิ่มขึ้น  (เชน  มีการตั้งคณะแพทยศาสตรขึ้นใหม)  จะถือวาตําแหนง

กรรมการซึ่งเลือกตั้งโดยสมาชิกตองเพิม่ตามไปดวย  เม่ือตําแหนงเพิ่มตัวบุคคลยังไมมีจะถอืเปนตําแหนงวาง

ตามมาตราน้ีดวยจะไดหรือไม  ผูเขียนเหน็วาไมไดเพราะถอยคําในมาตรา  14  บญัญัติวา  “กรรมการซ่ึง

ไดรับเลอืกตั้งโดยสมาชิกอกีจํานวนเทากบัจํานวนกรรมการโดยตําแหนงในขณะเลือกตั้งแตละวาระ”  

หมายความวาตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจะเพิม่เทากับจํานวนกรรมการโดยตําแหนงก็ตอเม่ือจะมี

การเลือกต้ังแตละวาระเทาน้ัน  ไมมีการเพิ่มในระหวางวาระ  ดังนั้นตําแหนงกรรมการซึ่งเลือกตั้งโดยสมาชิก  

จะตองมีจํานวนคงที่ในวาระหน่ึงๆ  จะเพิม่หรือลดระหวางวาระไมไดดังนั้น  คําวา  “ตําแหนงกรรมการวาง”  

หมายถึง  เม่ือกรรมการทีมี่อยูแลวนั้นพนจากตําแหนงกรรมการกอนครบวาระ 

เม่ือเขาใจคําวา “ตําแหนงกรรมการวาง”  แลวจะเห็นไดวามาตรานี้กาํหนดวิธีการเลือกกรรมการเขา

แทนในตําแหนงที่วางนั้น  ซึ่งมีวิธีปฏิบตัดัิงนี้ 

1. ถาตําแหนงกรรมการวางคราวเดียวกันไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลอืกตั้งใน

กรรมการแพทยสภาที่ปฏิบัติหนาที่อยูเปนผูเลอืกสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  17  ขึ้นเปนกรรมการใน

ตําแหนงท่ีวางน้ัน  ภายใน  30  วันนบัแตวันท่ีตําแหนงกรรมการวางลง 

การที่กฎหมายกําหนดใหกรรมการแพทยสภาเปนผูเลอืกกรรมการกเ็พราะเพื่อการประหยัดและ

รวดเร็ว  อีกทัง้วาระของกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งมีเพียง  2  ปเทานัน้  กฎหมายจงึบัญญัติไวดังกลาวเพือ่

หลีกเลี่ยงการเลือกตั้งซอมโดยสมาชิกในระหวางวาระ 

2. กรณีที่ตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงคราวเดียวหลายคนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการที่ไดรับเลอืกตั้ง  การเลือกตั้งซอมในกรณีเชนนี้ใหสมาชิกเปนผูเลอืกและตองดําเนินภายใน  90  วนั  

นับแตวันทีจ่ํานวนกรรมการวางลงเกินครึ่งหนึ่ง 

3. ไมวาตําแหนงกรรมการจะวางลงก่ีตําแหนง  ถาวาระทีเ่หลืออยูของกรรมการชุดนั้นไมถึง  90  

วัน  คณะกรรมการจะไมใหมีการเลือก  (ตามขอ 1)  หรือเลอืกตั้ง  (ตามขอ 2)  กไ็ด 

กรรมการซ่ึงไดรับเลอืกหรือเลือกตั้งเขาไป  จะอยูในตาํแหนงตามวาระของกรรมการที่ตนแทน 



 อธิบาย  อํานาจหนาที่คณะกรรมการแพทยสภาตามมาตรานี้  ขอใหสังเกตวาเปนลักษณะการกระทํา
กิจกรรมตางๆ  ในนามของแพทยสภา  สวนอํานาจหนาที่ของแพทยสภาตามมาตรา  8  จะมีลักษณะเปนการ
ใชอํานาจตางๆ  ซ่ึงมิไดเปนการกระทํากจิกรรม 
 อนุมาตรา  (1)  คณะกรรมการแพทยสภาจะทํากจิการตางๆ  เองหรอืตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชวยทํา

กิจการใดๆ  ก็ได  ในปจจบุันคณะกรรมการแพทยสภาไดต้ังอนุกรรมการตางๆ  ไวชวยงานหลายสิบคณะ  

ใหประกอบกจิกรรมตางๆ  ภายในวัตถุประสงคของแพทยสภา 

มาตรา  21  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1)  บริหารกจิการแพทยสภาตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา  7 
(2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ทํากจิการหรือพิจารณาเรือ่งตางๆ  อันอยูในขอบเขต

แหงวัตถุประสงคของแพทยสภา 
(3)   ออกขอบังคับวาดวย 

(ก)  การเปนสมาชิก 
(ข)   การกําหนดโรคตามมาตรา  11 (5) 
(ค)   การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุงและคาธรรมเนียมอื่นๆ  นอกจากที่

กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญตันิี้ 
(ง)   การเลอืกและการเลอืกตั้งกรรมการ  ตามมาตรา  16 
(จ)   หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนญุาต  แบบและประเภท

ใบอนญุาต 
(ฉ)   หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒบิัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตางๆ  และหนังสือแสดงวุฒอิื่นๆ  ในวิชาชพีเวชกรรม 
(ช)   การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
(ซ)   การประชุมคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ 
(ฌ)   คุณสมบตัิของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมตามมาตรา  28 
(ญ)   เรื่องอื่นๆ  อันอยูในขอบเขตแหงวตัถุประสงคของแพทยสภา  หรอือยูในอํานาจ

หนาที่ของแพทยสภาตามกฎหมายอื่น 

ภายใตบังคบัมาตรา  25  ขอบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวของกับสมาชกิใหประกาศในราชกิจจาอนุ
เบกษา 



 อนุมาตรา  (3)  คณะกรรมการแพทยสภามีอํานาจออกขอบังคับตางๆ  เพือ่เปนหลักปฏิบตัิในการใช
อํานาจขอแพทยสภาตามมาตรา  8  และเพือ่รับสนองการปฏิบัตติามมาตราตางๆ  ในทางปฏบัิติดวย  
ดังตอไปนี ้

(ก) (ข) และ  (ค)  เปนวิธีปฏิบัติในมาตรา  11-13 
(ง)  เปนวิธีปฏิบติัในมาตรา 16 
(จ) และ  (ฉ)  เปนวิธีปฏิบัตใินมาตรา  8 
(ฉ) เปนวธิีปฏิบตัใินมาตรา 31 
(ช) เปนวธิีปฏิบตัใินมาตรา  15  และมาตรา  23 
(ซ)  (ฎ)  เปนวธิปีฏิบัตใินวตัถุประสงคแพทยสภามาตรา  7 
(ฌ) เปนวธิีปฏิบตัใินมาตรา  28 

ขอบังคับของแพทยสภาตองดําเนินการตามมาตรา  25  กอนแลวถาจะใชบังคับตองประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  สําหรับกรณีที่เปนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิก  ถาขอคับใดไมเกี่ยวกับสมาชิก  อาจไมตอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 



อธิบาย  มาตรานี้เปนการบญัญัติแจกอํานาจหนาที่ของกรรมการตําแหนงนายกอุปนายก  เลขาธิการ  

รองเลขาธิการ  และเหรัญญิก  เพือ่ใหชวยกันทําหนาที่ตางๆ  ตามที่กําหนดไว  ซึ่งไมมีใน  พ.ร.บ.ฉบับเดิม 

 

 

มาตรา  22  นายกแพทยสภา  อุปนายกแพทยสภา  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเหรัญญิกมี
อํานาจหนาทีดั่งตอไปนี ้

(1)นายกแพทยสภามีอํานาจหนาที ่
     (ก) ดําเนินกจิการของแพทยสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหรือตามมติของ
คณะกรรมการ 

 (ข) เปนผูแทนแพทยสภาในกิจการตางๆ 
 (ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควรได 
(2)อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกแพทยสภาในกจิการอันอยูในอาํนาจหนาที่

ของนายกแพทยสภา  ตามที่นายกแพทยสภามอบหมายและเปนผูทาํการแทนนายกแพทยสภา  เม่ือนายก
แพทยสภาไมอยู  หรอืไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได 

 (3) อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง  เปนผูชวยนายกแพทยสภาในกจิการอันอยูในอาํนาจหนาที่
ของนายกแพทยสภา  ตามที่นายกแพทยสภามอบหมายและเปนผูทาํการแทนนายกแพทยสภา  เม่ือท้ังนายก
แพทยสภาและอุปนายกแพทยสภาคนหนึง่ไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(4) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ 
 (ก) ควบคุมบงัคับบัญชาเจาหนาที่แพทยสภาทุกระดับ 
 (ข)  ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา 
 (ค)  รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิกทะเบยีนผูประกอบการวิชาชพีเวชกรรม

และทะเบียนอืน่ๆ 
 (ง)  ควบคุมดูแลทรพัยสินของแพทยสภา 
 (จ)  เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

(5) รองเลขาธกิารเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของเลขาธิการตามที่
เลขาธิการมอบหมายและเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยู  หรอืไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(6) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบัญชีการเงินและงบประมาณของ
แพทยสภา 



หมวด  4 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

อธิบาย  มาตรานี้ไดวางกฎเกณฑเรื่องการประชุมเอาไว  ดังน้ี 

1.องคประชุมของคณะกรรมการแพทยสภาตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการนทั้งหมด  
ถากรรมการมาประชุมก่ึงหน่ึงพอดีกถ็ือเปนองคประชมุแลว 

2.ถามีการลงมติโดยทั่วไป  มตขิองทีป่ระชุมตองถอืเสยีงขางมาก  การออกเสียงประธานที่ประชุมจะ
ตั้งประเด็นใหออกเสียงวา  ที่ประชุมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกรรมการที่ไมออกเสยีงถือวาเปนกลาง  การลง
มติจึงมี  2  ฝาย  ฝายที่มีเสียงขางมากก็เปนมติของคณะกรรมการ  โดยทั่วไปในทางปฏิบัต ิ การลงมตินั้น
ประธานในทีป่ระชุมจะไมออกเสียง  แตตามตวับทขางตนน้ีที่วา  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  จะเห็นไดวา  ประธานก็มีสิทธิออกเสียงดวยและในกรณทีี่คะแนนเสียงสองฝายเทากัน  ประธาน
ในท่ีประชุมยงัมีสิทธิออกเสยีงดวยและในกรณีที่คะแนนเสียงสองฝายเทากัน  ประธานในที่ประชุมยังมีสิทธิ
ออกเสียงชี้ขาดไดอีก  แมวาจะออกเสียงในตอนแรกไปแลว  เพราะกฎหมายใชคาํวา  “ใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหนึ่ง” 

3.สําหรับการลงมติในกรณสีําคัญทีจ่ะใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  13 (3)  น้ัน  
กฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษวา  ที่ประชุมตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  2  ใน  3  ของจํานวน
กรรมการทั้งคณะ  เพราะฉะนั้น  จํานวน  2  ใน  3  ถามีเศษ  ตองถอืเศษนั้นเปนจํานวนเต็ม  เชน  ถา
คะแนนกรรมการมี  31  คน  จํานวน  2  ใน  3  ของจํานวนกรรมการทั้งคณะจะเทากับ  3*2 สวน 3  =20.66   
คณะกรรมการตองออกเสียงลงมติน้ีถึง 21  คน  จึงจะถือวามตินั้นเปนของคณะกรรมการ 

4.การลงมติของอนุกรรมการใหอนุโลมใชวิธีเดียวกันนี ้

มาตรา  24  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุม  และชี้แจงแสดงความเห็นในทีป่ระชุม

คณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังแพทยสภาในเร่ืองใดๆ  กไ็ด 

มาตรา  23  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถาคะแนน
เสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่สมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  13 (3)  มติของที่ประชุมใหถอืคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบุงคับโดยอนุโลม 



 อธิบาย  มาตรานี้  กําหนดสิทธพิิเศษของสภานายกพเิศษเอาไววาสามารถเขาฟงการ

ประชุมไดและชี้แจงความเหน็ในที่ประชุมคณะกรรมการก็ได  หรอืจะสงความเห็นไปก็ได 

อธิบาย  ความในมาตรานี้นั้นตาม  พ.ร.บ.ฉบับเดิมบญัญัติไววา  มติของกรรมการ  (ทุกมติ)  ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากสภานายกพิเศษกอนจึงจะดําเนินการได  ซ่ึงการปฏิบัตติามบทบัญญตันิี้  ทําใหการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการไมคลองตัวเทาที่ควร  เพราะมติของกรรมการในกิจการท่ัวๆ  ไปนัน้  เปนเร่ือง
ของการทํากจิกรรมตางๆ  ของแพทยสภา  การรอใหมติทุกกเรือ่งไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ
กอนจึงเกิดความลาชาในการทํากิจกรรมตางๆ  ดังนั้น  ในมาตรานี ้ จึงกําหนดมติที่สําคัญๆ  4  เร่ืองเทาน้ัน
ที่ตองการขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนดําเนินการ  และในวรรคสองยังเปดชองไวอีกวา  ถา
คณะกรรมการเห็นสมควรใหมติใดในเรือ่งอื่น  ตองรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนดําเนินการตาม
มติน้ันก็ยอมทําได 
 สําหรับวรรค  3  เปนอํานาจพิเศษของสภานายกพิเศษทีจ่ะยบัยั้งมติที่นายกแพทยสภาเสนอไป
ขอรบัความเหน็ชอบได  แตการยับยั้งตองกระทําภายในสิบหาวันนี้นับแตวันที่ไดรับมติน้ันจากนายกแพทย
สภา  ทั้งนี้เปนการปองกันมิใหสภานายกพิเศษเก็บเรือ่งตามมติท่ีนายกแพทยสภาเสนอไปนั้นไวโดยไมมี
กําหนดเวลา  หลักการเชนน้ีเหมือนกับบทบัญญัติใน  พ.ร.บ.ฉบบัเดมิ  โดยทีเ่บือ้งหลังการมีบทบัญญตัิ
มาตรานี้ไดตัวอยางมาจาก  พ.ร.บ.ระเบยีบขาราชการฝายตุลาการ  (ฉบับที ่ 5)  พ.ศ.2508 
 สําหรับวรรคสดุทายน้ัน  ตาม  พ.ร.บ.ฉบบัเดิม  กําหนดใหเสียงยืนยนัมติที่สภานายกพิเศษยับยัง้ไว
ถึง  3   ใน  4  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่งในทางปฏิบัตจิะเปนไปไดยากมากเพราะจํานวนกรรมการ

มาตรา  25  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้  ตองไดรับความเหน็ชอบจาก
สภานายกพิเศษกอนจึงจะดําเนินตามมตินั้นได 
 (1)การออกขอบังคบั 
 (2)การกําหนดงบประมาณของแพทยสภา 
 (3)การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  13 (3) 
 (4)การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา  39 
 ภายใตบังคบัวรรคหนึ่งการดําเนินการตามมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการในเรื่องอื่นใด  หาก
คณะกรรมการเห็นสมควร  อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนได 
 ใหนายกแพทยสภาเสนอมติในเรือ่งท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือในเร่ืองอื่น
ใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตอสภานายกพิเศษโดยมชิักชา  
สภานายกพิเศษอาจมีคําสัง่ยับยั้งมตินั้นได  ในกรณีท่ีมิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับมติที่
นายกแพทยสภาเสนอ  ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมติน้ัน  
 ถาสภานยกพเิศษยับยั้งมติใด  ใหคณะกรรมการประชุมพจิารณาอีกคร้ังหน่ึง  ในการประชุมนั้น
ถามีเสียงยืนยนัมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ  ก็ใหดําเนินการตามมตินัน้ได 



ที่มาประชุมแตละครั้ง  ยังไมคอยจะถึง  3  ใน  4  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  กฎหมายฉบับนี้จึงแกไขลด
เสียงยืนยันมติดังกลาวเหลอืเพียงไมนอยกวา  2  ใน  3  ของกรรมการทั้งหมด  เทากับมตใินมาตรา  23  
วรรค  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  5 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

มาตรา  26  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชพีเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธใีดๆ  วาพรอมที่จะประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้
(1)การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระทาํตอตนเอง 
(2)การชวยเหลือเยียวยาผูปวยตามศีลธรรมโดยไมรับสินจางรางวัล  แตการชวยเหลอืเยียวยา

ดังกลาวตองมิใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม  การใชรังสี  การฉีดยาหรือสารใดๆ  เขาไปในรางกายของ

ผูปวย  การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือระงับความรูสึก  หรือการใหยาอันตราย  ยาควบคุม

พิเศษ  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือเสพติดใหโทษ  ตามกฎหมายวาดวยการนัน้  แลวแตกรณีแก

ผูปวย 
(3)นักเรียน  นกัศึกษา  หรือผูรับการฝกอบรม  ในความควบคุมของสถาบนัการศึกษาของรัฐบาล  

สถาบนัการศกึษาที่รัฐบาลอนุมัติใหจัดตัง้ สถาบันทางการแพทยของรัฐบาลสถาบนัการศึกษาหรือสถาบัน

ทางการแพทยอ่ืนที่คณะกรรมการรับรอง  ที่กระทําการฝกหักหรือฝกอบรมวิชาชีพเวชกรรมหรือการประกอบ

โรคศิลปะภายใตความควบคุมของเจาของที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรม  ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม

หรือผูประกอบโรคศิลปะ  
(4)บุคคลซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  

เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถิ่นตามทีรั่ฐมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา  หรอื

สภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผูประกอบโรคศลิปะในความควบคุมของ

เจาหนาที่  ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นๆ  ทั้งนี้ตามระเบยีบที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(5)ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศิลปะตามขอกําจดัและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
(6)การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชพีเวชกรรมของตางประเทศทั้งนี้โดยอนุมติัของคณะกรรมการ 
(7)การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเปนผู

ประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี้โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 



อธิบาย  เนื้อหาสาระของมาตรา  26 , 27  และสวนหนึ่งของมาตรา  28  ประกอบกับมาตรา  43 , 

44  เหลานีเ้ปนบทบัญญตัิทีมุ่งควบคุมบคุคลที่มิไดเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม  (คอืผูท่ีมิไดขึ้นทะเบียน

และรับใบอนญุาตใหเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา)  โดยหามมิใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการประกอบวิชาชพีเวชกรรมและถาฝาฝนมีโทษกําหนดเนือ้หาสาระของบทบัญญตัิดังกลาวจึงอาจ

ถือไดวาเปนบทบัญญตัิที่มุงหมายจะคุมครองผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม  โดยสกัดกั้นผูที่มิไดเปนผูประกอบ

วิชาชพีเวชกรรมไมใหปฏิบตัิการในทํานองเดียวกบัผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมเปนในลักษณะแยงอาชพีของผู

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สําหรับขอหามตามมาตรา  26  นี้  อาจจะพจิารณาไดวา  มีขอหามอยู  2  ประการคือ 
1.  หามประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือ 
2.  แสดงดวยวิธีใดๆ วาพรอมท่ีจะประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
และเน่ืองจากบทบัญญตัิในมาตรานี้เปนบทบัญญตัิทีเ่ปนลักษณะความผิด กลาวคือผูฝาฝนจะตอง

ไดรับโทษทางอาญาตามมาตรา 43  ดังนั้น  จึงตองนําเอาหลักกฎหมายเร่ืองความรับผิดชอบทางอาญาซึ่ง
ปรากฏในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา  มาใชในกรณีแหงความผิดมาตรานี้ดวย ตามนยัของมาตรา 17 
แหงประมวลกฎหมายอาญา หมายความวาการกระทําผิดตามมาตรานี้ผูกระทําตองมีเจตนาดวยดังนี้ 

1.  ผูใด ทําการประกอบวชิาชีพเวชกรรม โดยมีเจตนาและโดยมิไดเปนผูขึ้นทะเบยีนและรับ
ใบอนญุาตถอืวาเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตรานี้ หรือ 

2.  ผูใด แสดง (ตน) ดวยวธิีใดๆ วา(ตน)พรอมทีจ่ะประกอบวิชาชพีเวชกรรมโดยมีเจตนาที่จะแสดง
เชนนั้น  โดยมิไดเปนผูขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาต ถือวาเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตราน้ี   

บทบัญญตัิในมาตรา 26 ตอนตนนี ้มีสาระเชนเดียวกับมาตรา 21 แหง พ.ร.บ. วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 
2511  ซึ่งมีบทบัญญตัิดังกลาว ไดแกไขดัดแปลงมาจากกฎหมายเกาคือ พ.ร.บ. การแพทย พ.ศ. 2466  และ 
พ.ร.บ. ควบคมุการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 24795   

ความผิดตามมาตราน้ีตามขอ 1 นั้น  ไดเคยมีคําพพิากษาฎีกาวินจิฉัยไวดังนี้  ในกรณีกระทําผิด 
พ.ร.บ. ควบคมุการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2479 

ฎีกาที่ 245/2505  วินิจฉัยวา “ในกรณีทีจ่ําเลยขาดคณุสมบัติและไมมีความรู ไมมีทางที่จะขึ้น
ทะเบียนรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะได  จําเลยยังฝาฝนปรงุยาเพือ่จําหนายนั้น ไดชือ่วาความผิด
เกิดจากการกระทํา (คือการปรุงยา) ของจําเลย ตวัยาและเครื่องอปุกรณในการปรุงยาเปนทรพัยสินท่ีจําเลยใช
หรือมีไวเพือ่ใชในการกระทาํความผิด จึงตองริบ 

แตในกรณีท่ีเปนผูไดรับอนญุาตใหปรุงยาไดแลวหากใบอนุญาตขาดอายุยังปรุงยาจําหนายตอไปอีก
เชนนี้ ไดชื่อวา ความผิดเกิดเพราะไมไดรับใบอนุญาตของกลางจึงไมริบ 



จากคําพพิากษาฎีกาขางตน จะเห็นไดวา ศาลยังไดพจิารณาแยกออกไปอีกวาความผิดน้ันเกิดนั้น
เกิดจากการกระทําหรือความผิดเกิดจากการไมไดรับอนุญาตอีกดวยเพือ่ประกอบในการที่ศาลจะริบของกลาง
หรือไม โดยศาลใชอํานาจตามมาตรา 33 แหงประมวลกฎหมายอาญาดังนี้ “ในการริบทรพัยสิน นอกจากศาล
จะมีอํานาจรบิตามกฎหมายที่บัญญตัิไวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมอีํานาจสั่งริบทรัพยสินดังตอไปนีอ้ีกดวยคอื 

(1)  ทรพัยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพือ่กระทําความผิดหรือ..” 
แนววินจิฉัยของศาลฎีกาทาํนองนี้ จะพบไดในคําพพิากษาฎีกาที่ 456/2505 และ ที ่1386/2505  
สําหรับความผิดตามมาตรานี้ในขอ 2 นัน้ ไดมีคําพพิากษาฎีกาที่ 282/2523 วินิจฉัยวา “จําเลยศึกษา

ที่มหาวิทยาลยัมะนิลากลาง ประเทศฟลิปปนส  ไดรับปริญญาเรียกชือ่วา ดอกเตอรออฟออปโตเมตรี คําแปล 
ปริญญาบัตรของจําเลยซึ่งไมมีขอโตเถียงตามเอกสาร ล.1 แปลวา จกัษุแพทยศาสตรบัณฑติ ความหมายของ
จักษุแพทยตามเลขรหัส 0520 ในเอกสารหมาย ล.2 (4) แผนสุดทายไดแก  ผูตรวจสอบสายตาผูประกอบแวน 
(ไมหมายถึงผูรักษาดวยยาหรือการผาตัด)  จําเลยไดรับอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลแผนปจจบัุน สาขาเวช
กรรม ชือ่สยามคอนเทค็เลนสคลินิก แลวจําเลยรบัสมคัรเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงพิมพ
นามบัตรกับใบปลวิท่ีใชโฆษณามีคําวาจกัษุแพทย และช่ือสถานพยาบาลของจําเลย ถึงแมจําเลยมิไดขึ้น
ทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมจากคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งทําหนาควบคุมการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตวิิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511  และทางสมาคมจกัษุ โสต ศอ 
นาสิกแพทยแหงประเทศไทย  เจงใหแพทยสภาทราบวา ปริญญาของจําเลยถือวาเปนจักษุแพทยไมได  ก็
เปนแตเพียงวิทยฐานะทางการศึกษาของจําเลยไดรับปริญญาจักษแุพทยศาสตรบัณฑิต  โดยเปนผูตรวจสอบ
สายตา  และประกอบแวนน้ัน  ไมอยูภายในขอบังคบัที่จะเขาเปนสมาชิกของแพทยสภา และมใชความรูใน
วิชาชพีเวชกรรมของผูขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญติัวชิาชพีเวช
กรรม พ.ศ. 2511  ที่แพทยสภาจะอนุมัต ิหรือออกวุฒบิตัรแสดงความรูความชํานาญใหแกผูประกอบวิชาชพี
เวชกรรมตามมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511   เทานัน้  สวนการทีจ่ําเลยมี
สถานพยาบาลอยูดวยก็ปรากฎวาจําเลยไดรับอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลแผนปจจุบัน สาขาเวชกรรม ซึ่มี
แพทยประจําโดยจําเลยมิไดรักษาโรคตา ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงอื่นใดอีก  การทีจ่ําเลยโฆษณาหาเสียงสมัคร
รับเลอืกตั้งดังกลาว ไดมีการแสดงออกซึ่งการกระทําใดๆ ทีเ่กี่ยวของกับที่ไดแสดงใบปลวิและนามบัตรวาเปน
จักษุแพทยอนัมีความหมายตามกฎหมายวา ไดประกอบวิชาชพีเวชกรรมตามใบปลิว และนามบัตรทีใ่ช
โฆษณานั้น  การกระทําของจําเลยดังกลาวจึงเห็นไดในคดีเรื่องน้ีวาจําเลยมีเจตนาจะแสดงวทิยฐานะทาง
การศึกษาตามที่เรียนสําเร็จและไดรับปรญิญาบัตร ดังกลาวกบัแสดงหลักฐานการประกอบวชิาชีพของจําเลย
เพือ่จะหาคะแนนจากผูมีสิทธิเลอืกตั้งในการที่จําเลยสมคัรรับเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น หา
ไดมีเจตนาที่จะแสดงวาจําเลยพรอมท่ีจะประกอบวชิาชีพเวชกรรม อันเปนความผิดตามฟองไม” 

จากคําพพิากษาฎีกาขางตนนี้ จะเห็นไดวา การแสดงตนวาพรอมท่ีจะประกอบวชิาชพีเวชกรรมน้ันจะ
มีความผิดก็ตองมีเจตนาทีจ่ะแสดงวาตนพรอมทีจ่ะประกอบวิชาชพีเวชกรรม การที่จําเลยมพีฤติการณโดย
การพิมพนามบัตรและใบปลิวอางตวัวาเปนจักษุแพทย  ศาลเห็นวาจําเลยเพียงมีเจตนาจะแสดงวิทยฐานะทาง



การศึกษาเทาน้ัน (ความจริงปริญญาที่จําเลยไดมานั้น จะแปลวาจักษุแพทยศาสตรบัณฑิตไมไดแตศาลมิได
วินิจฉัยประเด็นนี้)19    

ตอไปน้ีเปนตวัอยางของการกระทําทีอ่าจถือไดวา “เปนการแสดง(ตน)วาพรอมท่ีจะประกอบวชิาชีพ
เวชกรรม” 

1.  ตวัอยางตามคําพพิากษาฎีกาที่ 1530/2522 ฟองของโจทยขอหนึ่ง มีความวา  
“จ. เม่ือระหวางวันที่ 1 มกราคม 2519 เวลากลางวัน ถึงวันที ่22 กรกฎาคม 2520 เวลาประกอบ

วิชาชพีเวชกรรมหรือเปนผูไดรับยกเวนใหเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม ไดเปดรานรับตรวจและบําบัดโรค
ใชแผนปายตดิที่หนารานของจําเลยวา “เชิดชายการแพทย”  และมีเครื่องมือแพทยท่ีใชในการประกอบ
วิชาชพีเวชกรรมไวในครอบครอง อันเปนการแสดงตอบุคคลทั่วไปและประชาชนวาจําเลยพรอมที่จะประกอบ
วิชาชพีเวชกรรม” 

จําเลยปฏิเสธและนําสืบในประเด็นน้ีวา จําเลยมียารวมทั่งเคร่ืองมือแพทยตลอดจนปายชื่อรานเชิด
ชายการแพทย เพือ่เตรียมจะขออนุญาตเปดคลินิก โดยมีนายแพทยและเภสัชกรประจําแตยังอยูในระหวาง
ดําเนินการก็ถูกจับเสียกอน 

ผลของการพจิารณาของศาล จําเลยถูกพพิากษาวามีความผิดตามมาตรา 21 และ 36  แหง
พระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 ทั้ง 3 ศาล  (ดูรายละเอียดของคําพพิากษาไดจาก บทบัณฑติย 
2522 : 36 : 628-635) 

2.  การแจงความโฆษณาในหนังสือพิมพวาจะรับรักษาโรค (โดยตวัเองไมไดขึ้นทะเบียนและรบั
ใบอนญุาต) ถอืวาผูนั้นแสดงวาพรอมทีจ่ะประกอบวชิาชีพเวชกรรมแลวเปนความผิดตามมาตรานี้ทันที  ทั้งนี้
ก็เพราะคําวา “แสดง” ในบทบัญญัติมาตรานี้มีความหมายรวมถึง “การประกาศตน” (ซึ่งเปนคําที่ใชใน พ.ร.บ. 
ควบคุมการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2479)  เขาไวดวยกัน 

3.  การกลาวอางวาตนเองสามารถรักษาโรคนั้นโรคน้ีได (โดยตัวเองไมไดขึ้นทะเบยีนและรับอนญุาต) 
หรือกลาวอางวาตนเองเปนแพทย ซึ่งคนทั่วไปยอมเขาใจวาผูนั้นสามารถตรวจรักษาโรคไดยอมจะถือวาเปน
การแสดงวาพรอมท่ีจะประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

4.  การแตงตวัคลายแพทย เชน ใสเสือ้คลุมสีขาวมีหฟูงคลองคอ แลวน่ังอยูที่สํานกังานที่โตะทํางาน 
มีปายเขียนตดิวา “เชิญพบแพทย” (โดยไมไดเปนแพทย)  พฤติการณเชนนี้ก็ตองถือวาเปนการแสดงวาพรอม
ที่จะประกอบวิชาชพีเวชกรรมไดเชนกัน 

แตถาการแตงตัวเปนแพทยแสดงละครหรอืโทรทศัน หรือแสดงภาพยนตรซึ่งคนทัว่ไปก็รูวาคนนัน้
ไมไดเปนแพทยจริง ก็ถอืวา ผูนั้นไมมีเจตนาทีจ่ะแสดง (ตน) วาพรอมทีจ่ะประกอบวิชาชพีเวชกรรม คอื
หมายความวา ผูนั้นไมมีเจตนาทีจ่ะใหใครเชื่อวาเขาพรอมจะประกอบวิชาชพีเวชกรรมจริงๆ 

5.  การแสดงตนที่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลกย็ิ่งแสดงเจตนาของผูนั้นชัดขึ้น เชน สมมุติวา
โรงพยาบาลแหงหน่ึง เวลา 6 นาฬิกาตอนเชา ภารโรงแตงตวัเปนแพทยดังตัวอยางในขอ 3 แลวเขาไปนั่งท่ี
โตะแพทย เพือ่หลอกสาววาตนเองเปนแพทย พฤติการณเชนนี้ยอมจะเขาขอกฎหมายที่วา “แสดงวาพรอมที่



จะประกอบวชิาชพีเวชกรรม” ตามมาตราน้ีดวย เพราะเจตนาทีจ่ะใหสาวเขาใจวา ตนเปนนายแพทยกค็ือ
เจตนาทีจ่ะแสดงตนวาพรอมที่จะประกอบวิชาชพีเวชกรรมนั่นเอง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา  การที่มาตราน้ีใชขอความวา “แสดงวาพรอมทีจ่ะประกอบวชิาชีพเวชกรรม” นั้นมี
ความหมายกวางขวางกวาขอความที่ใชอยูในกฎหมายเดิม 

สําหรับขอยกเวนในอนุมาตรา (1) ถึง (7) นั้น สวนใหญเปนขอความที่ปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. 
วิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 ท้ังสิ้น 

อนุมาตรา (1) ขอยกเวนขอนี้ นํามาใสไวโดยกฎหมายเดิมไมมีก็เพราะคํานิยามศพัทของคําวา 
“วิชาชพีเวชกรรม” ในมาตรา 4 นั้น  ใชขอความที่วา “เปนการกระทาํตอมนษุย” ซึง่รวมถึงการกระทําตอ
ตนเองเขาไวดวยกัน  จึงตองมีขอยกเวนขอนี ้สวนกฎหมายเดิมใชคําวา “การกระทําตอผูอื่น” การกระทําตอ
ตนเองตามกฎหมายเดิม จงึไมถือวาเปนการประกอบวชิาชพีเวชกรรม(กรุณาดูคําอธิบายมาตรา 4 ประกอบ) 

อนุมาตรา (2) ขอยกเวนในขอนี ้คลายกบัที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 เปน
การยกเวนสําหรับการชวยเหลือกันตามศลีธรรมจรรยาและตองไมมีการรับสินจางรางวัล เชน การ
รักษาพยาบาลเล็กๆนอยๆ ใหกับบุคคลในครอบครัว หรือเพือ่นบานใกลเคียง เชน ชวยปฐมพยาบาลคนเปน
ลม ชวยทําแผลใสยาเล็กๆ นอยๆ แตการชวยเหลานี้กมี็ขอจํากัดอยูวา จะทําการดังตอไปน้ีไมไดคือ 

- การกระทําทางศัลกรรม เชน เยบ็แผล ตดัเนื้อรายทิ้ง 
- การใชรังส ี
- การฉีดยาหรือสสารใดๆเขาไปในรางกายของผูปวยเชน ใหน้ําเกลือทางหลอดเลือดดํา 
- การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพือ่บําบัดโรคหรือระงับความรูสึก 
- การใหยาอันตราย ยาควบคมุพิเศษ (ตามความหมายของกฎหมายวาดวยยา ซึ่งไดแก พ.ร.บ.ยา

ฉบับตางๆ) วตัถอุอกฤทธิ์ตอจติและประสาท (ตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจติและประสาท พ.ศ. 2518) หรอื
ยาเสพติดใหโทษ (ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522) 

อนุมาตรา (3) ขอยกเวนตามอนุมาตราน้ี ตาม พ.ร.บ. วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511  น้ัน ยกเวนใหแก
นักเรียนของสถานศึกษาเทาน้ัน  แตบทบัญญัตใินอนุมาตราน้ีไดขยายการยกเวนออกไปเปน “นักเรียน
นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม” และไดขยายการยกเวนจากบุคคล “ของสถานศึกษา” ออกไปเปน “ในความ
ควบคุมของสถาบันการศึกษา” และ สถาบันทางการแพทย” ดวย ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดดังตอไปนี ้

ก.  บุคคลที่ไดรับการยกเวนมี 2 ประเภทคือ 
 (1)  นักเรียนนักศึกษา ทีท่าํการฝกหัดวชิาชพีเวชกรรมหรือการประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงมิไดความ

เฉพาะนักศึกษาวิชาแพทยเทาน้ัน  ยังรวมถึงนักศึกษาวิชาชพีสาขาอื่นๆ ที่ฝกหัดการปฏิบัตทิี่อยูในขอบเขต
ของการประกอบวิชาชพีเวชกรรมตามนิยามศัพทในมาตรา 4 ดวย เชน นักศึกษาพยาบาลหัดฉดียา เปนตน 

 (2)  ผูรับการฝกอบรมที่เขาฝกอบรมวิชาชีพเวชกรรมหรือการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งพจิารณา
จากถอยคําทีบ่ัญญัติไวนี ้ นับวากินความกวาง คอืหมายความถึงผูที่พนจากการเปนนักเรียนนักศึกษาแลวมา
รับการฝกอบรมเพิ่มเติม สําหรับทางการแพทยไดแกแพทยฝกหัดและผูเขารับการฝกอบรมหลกัสูตรพิเศษ



ตางๆในวิชาชพีเวชกรรมรวมถึงการเขารบัการฝกอบรมของผูประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ ดวย 
ตัวอยางเชน การฝกอบรมโรคผิวหนังของสถาบันตางๆ  ผูเขารับการฝกอบรมอาจจะมีแพทยหรือพยาบาล
จากตางประเทศสมัครเขามาดวย ผูนั้นจะไดรับการยกเวนใหประกอบวิชาชพีเวชกรรมไดในฐานะผูเขารับการ
ฝกอบรมในอนุมาตรานี้ หรือการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานตามหลักสูตรของแพทยสภา ถามีแพทย
ตางประเทศขอเขารบัการฝกอบรมโดยไมขอสิทธิสอบวุฒบิัตร โดยเปนการหาประสบการณสวนตัว (ทีเ่รียก
กันวา Fellowship) เชนนี ้กถ็ือวาผูนั้นเปนผูรับการฝกอบรม 

ข.  สถาบันทีจ่ะใหบุคคลในขอ ก. เขาฝกหัดหรือฝกอบรม มี 2 ประเภทเชนเดียวกัน คอื  
 (1) ประเภททีทํ่าการฝกหัดหรือฝกอบรมไดโดยตัวเองมีอํานาจตามกฎหมายไดแก

สถาบันการศกึษาของรัฐบาล (ไดแก มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยตางๆ)  สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอนุมัติให
จัดตั้ง (มหาวทิยาลัยหรือวทิยาลัยเอกชน) สถาบันการแพทยของรัฐบาล(คือสวนราชการทางการแพทยที่
สังกัดกระทรวงตางๆ) 

 (2)  ประเภทที่ตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภาเสียกอน ไดแก 
สถาบันการศกึษาหรือสถาบันทางการแพทย  นอกเหนือจากใน (1) ขางตน ตัวอยางเชนโรงพยาบาลเอกชน
จะเปดการฝกอบรมพิเศษทางศัลยกรรมตกแตงหลักสตูร 3 เดือน  และมีแพทยจากตางประเทศหรือมีนักเรียน
แพทยภายในประเทศขอเขาฝกอบรม เชนนี้ ตองขอใหคณะกรรมการแพทยสภารับรองโรงพยาบาลนั้นกอน  
แพทยจากตางประเทศหรอืนักเรียนแพทยจึงเขารบัการฝกอบรมได  แตถาเปนสถาบันใน (1) สามารถรับ
บุคคลดังกลาวเขาฝกอบรมไดเองทันท ีตามดุลพินจิของตน (วาสมควรจะรับหรือไมรับ) 

ค.  “ในความควบคุม”  หมายความวา  นักศึกษาหรอืผูเขารับการอบรมไมจําเปนตองสังกัดสถาบันที่
ควบคุมดูแลนัน้ แตสถาบันตองรบัผิดชอบควบคุมดูแลได เชน นักศกึษาแพทย (หรือสาขาอื่น) ของ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศขอเขามาฝกหัดงาน “ในความควบคุม” ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรอื
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศถูกสงไปฝกงาน “ในความควบคุม”  ของสถาบันทางการแพทยของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนที่คณะกรรมการแพทยสภารับรองใหแพทยฝกหัดเขาไปทําการ
ฝกอบรม “ในความควบคุม” เปนตน 

ง.  “ภายใตความควบคุม”  หมายความวา สถาบันในขอ ข. ตองจัดเจาหนาที่ควบคุมการฝกหัดหรือ
การฝกอบรมนั้น  และเจาหนาที่ดังกลาวตองเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะตาม
สภาพของงานที่จะฝกหัดหรือฝกอบรมนัน้ เชนการฝกหัดผาตัดในชองทอง ผูควบคุมก็ตองเปนผูประกอบ
วิชาชพีเวชกรรม การฝกอบรมเร่ืองการถอนฟนผาเหงอืก ผูควบคุมก็ตองเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขาทันตก
รรม ชั้นหน่ึง (ทันตแพทย) การฝกเรื่องทําคลอกทาปกติ  ผูควบคุมนอกจากเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม
แลว อาจเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาผดุงครรภชั้นหน่ึงก็ได 

อยางไรก็ดี อาจมีผูเขาใจอนุมาตราน้ีไปอีกแนวหน่ึงในเรื่องการควบคุมผูฝกหัดหรือผูรับการฝกอบรม 
ดังน้ีคือ เจาหนาที่ควบคุมการฝกหัดหรือการฝกอบรมนั้น  ถาผูฝกหดัหรือผูรับการฝกอบรม ทางวิชาชพีเวช
กรรมตองใชผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ถาผูฝกหัดหรือผูเขารบัการอบรมทางสาขาใดของโรคศิลปะเจาหนาที่



ผูควบคุมตองเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขาเดียวกบัผูฝกหัด หรือผูเขารับการอบรม แตผูเขียนเห็นวา  ถา
กฎหมายมีเจตนารมณดงความเห็นที่เพิ่งอธบิายมานี้นาจะมีคําวา “แลวแตกรณี” ตอทายความในอนุมาตรานี้
ดวย 

อนุมาตรา 4 ขอยกเวนขอนี้ มีหลักการเหมือน พ.ร.บ. วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 กลาวคอืจะตอง
ประกอบดวยองคประกอบของการยกเวน ดังนี้ 

 (1) บุคคลนั้นไดรับมอบหมายจากทางราชการหรือสภากาชาดไทย 
 (2) ใหทําการประกอบวชิาชีพเวชกรรมหรือประกอบโรคศิลปะ 
 (3) ในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศลิปะ

ในสาขาทีบุ่คคลในขอ 1 กระทําอยู 
 (4)  ตองมีระเบียบรฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขวางไวในเรื่องน้ี และระเบียบน้ันตองประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา 
ตามที่ไดอธิบายไวในอนุมาตรา (3) แลววา พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 มีขอยกเวนเฉพาะ

นักเรียนของสถานศึกษาเทาน้ัน เม่ือมีการสงแพทยฝกหัดไปปฏิบัติงาน  จึงตองอาศัยขอยกเวนท่ีตรงกับ
อนุมาตรานี ้ โดยถือวาแพทยฝกหัดนั้นเปนบุคคลที่ซึ่งทางราชการหรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบ
วิชาชพีเวชกรรมตามขอยกเวนนี้ ดังนั้นระหวางมีการใช  พ.ร.บ. วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 แพทยสภาจึง
ไมอาจจัดสรรแพทยฝกหัดไปฝกอบรมในโรงพยาบาลเอกชนได20 

อนุมาตรา (5)  ยกเวนสําหรับผูประกอบโรคศิลปะซึ่งมีสิทธิประกอบโรคศิลปะตาม พ.ร.บ.  ควบคุม
การประกอบโรคศิลปะอยูแลว  เหตทุี่มีขอยกเวนนี้ไวกเ็พราะการประกอบโรคศลิปะสาขาตางๆ นั้น  ตาม
นิยามศัพท  ของคําวาวชิาชีพเวชกรรมยอมถือไดวาเปนการประกอบวิชาชพีเวชกรรม ตาม พ.ร.บ. ฉบบัน้ีได
ดวย ดังนั้น เพือ่มิใหเกิดปญหาในการตคีวามวาผูประกอบโรคศิลปะเหลาน้ันจะกระทําผิดมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญตัินี้  จึงกําหนดขอยกเวนน้ีไวใหชัดเจน 

อนุมาตรา (6) ขอยกเวนนี้สาํหรับที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการเทาน้ันซึ่งตองมีลักษณะ 
2 ประการ คอื 

 (1)  ผูน้ันตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชพีเวชกรรมของตางประเทศ 
 (2)  ตองไดรบัอนุมัตจิากคณะกรรมการแพทยสภา 
อนุมาตรา (7)  ขอยกเวนนี้ สําหรับผูประกอบโรคศิลปะที่เปนท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทาง

ราชการ  ซึ่งไดรับการยกเวนตาม พ.ร.บ.  ควบคุมการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2479  แลว (ตามเงื่อนไข
เชนเดียวกบัทีบ่ัญญัติไวในอนุมาตรานี้)  แตไดนํามากําหนดเปนขอยกเวนใน พ.ร.บ. น้ีอีก ก็ดวยเหตุผล
เดียวกับอนุมาตรา 5 น่ันเอง 

นอกจากขอยกเวนตาม 7 อนุมาตราทีอ่ธิบายมาแลว ความผิดตามมาตรา 26 นี ้ผูกระทําผิดอาจไม
ตองไดรับโทษตามาตรา 5 น่ันเอง 

“มาตรา 67 ผูใดกระทําผิดดวยความจําเปน 



 (1) เพราะอยูในที่บังคับหรอืภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงหรอืขัดขืนไดหรือ 
 (2)  เพราะเพือ่ใหตนเองหรอืผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึง และไมสามารถหลีกเลี่ยงให

พนโดยวธิีอื่นใดได  เม่ือภยนัตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 
ถาการกระทํานั้นไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลว ผูนัน้ไมตองรับโทษ” 
ตัวอยางเชน นาย ก มีเซรุมแกพิษงูติดตวัไปขณะเดินปาไปพบชาวบานถูกงพูิษกดัจําตองฉีดเซรุมนั้น

เพือ่ชวยชวีิตผูปวยไว  และไมอาจรอจนนําผูปวยไปหาแพทยได  การกระทําของนาย ก นี้ ไมอาจหลีกเลีย่ง
ชวยเหลือโดยวิธอีื่นได และไมเขาขอยกเวนตามอนุมาตรา (2) ดวยเชนนี้ นาย ก. แมจะมีความผิดตามมาตรา 
26 แหง พ.ร.บ.  นี้ก็ไดรับการยกเวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 น้ี 

อธิบาย  มาตรานี้กับมาตรา 28  เปนบทบัญญตัิท่ีคณะกรรมาธกิารวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรได
รางเพิ่มขึ้นจากรางเดิมภายหลังที่ไดมีคําพพิากษาฎีกาที่ 282/2523  ออกมาแลวทัง้นี้เพือ่เปนการอุดชองโหว
จากกรณีที่ศาลวินจิฉัยไวในคดีนั้นดวย 
 ลักษณะของขอหามตามมาตรานี้  เม่ืออานดูโดยละเอียดแลวจะมีปญหาที่ตองพจิารณาหรือท่ีตอง
ตีความที่สําคญัในเบ้ืองตนก็คือคําวา “วฒุิการศึกษาทางแพทยศาสตร” กบั “ปริญญาหรือประกาศนียบตัรใน
วิชาแพทยศาสตร”  ที่อยูในตอนทายน้ันแตกตางกันอยางไรและวฒุิการศึกษาทางแพทยยอมไมใชปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตรแนนอน 
 คําวา “วฒุิการศึกษาทางแพทยศาสตร” น้ันดูเหมือนผูรางจงใจใชทํานองเดียวกบัที่ศาลฎีกากลาวไว
ในคดีตามคําพพิากษาฎีกาที่ 282/2523  วา  “จําเลยเจตนาเพียงแสดงวิทยฐานะทางการศึกษา”  ดังนั้น “วฒุิ
การศึกษาทางแพทยศาสตร”  นาจะหมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาตางๆท่ีเกี่ยวกับการแพทย แต
ไมเกี่ยวกับแพทยศาสตรโดยตรง 
 เม่ือเปนเชนน้ี (ถาการตีความหมายยอหนาขางบนนี้ถูกตอง) ปญหาตอมาก็คือลักษณะของขอหามใน
มาตรานี้ตอนแรกน้ันจะตองมีองคประกอบท่ีวา “ที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม” 
เขาไปดวยหรอืไม ซึ่งถาพจิารณาจากวรรคตอนทีพ่ิมพในราชกิจจานุเบกษานั้น  ไมนาจะรวมองคประกอบ
ดังกลาวเขาไปดวย  คอื ความผิดในตอนแรกจะมอีงคประกอบดังนี้ 
 (1)  ผูใด (ท่ีไมไดรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาแพทยศาสตร) 
 (2)  ใชถอยคาํเต็มหรือยอ (ที่ กม.กําหนด) 
 (3)  ประกอบชื่อหรอืนามสกุลของตน 

          มาตรา 27  หามมิใหผูใดใชคําวา แพทย นายแพทย แพทยหญิง หรือนายแพทยหญิง หรือใช
อักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร หรือใชอักษรยอของวฒุิดังกลาว
ประกอบกับชือ่หรือนามสกลุของตน   หรอืใชคําหรือขอความอื่นใดทีแ่สดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผู
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  ท้ังนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวน
แตผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาแพทยศาสตร 



สําหรับความผิดในตอนหลงัจะมีองคประกอบดังนี ้
 (1)  ผูใด (เหมือนตอนแรก) 
 (2)  ใชถอยคาํหรือขอความอื่นใด (ประกอบชือ่หรือไมก็ได) 
 (3)  เพือ่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 แตถาจะถอืขอความในองคประกอบขอ (3) ของตอนหลังไปเปนองคประกอบขอ (4) ของตอนแรก

ดวย ความผิดในตอนแรกจะยังไมเกิดทันที  เม่ือใชคํา (ท่ีกฎหมายกําหนดหาม)  ไปประกอบชือ่หรือนามสกุล
ซึ่งถาความตามนัยหลังนี้  บทบัญญตัิในมาตรานี้จะไมสามารถแกปญหาดังในกรณีตามคําพพิากษาฎีกาที่ 
282/2523  ได 

 ในทํานองตรงกันขาม ถาจะตีความโดยถอืองคประกอบความผิดในตอนแรกเพยีง (1) (2) และ (3) 
เทาน้ัน  ผูท่ีใชทันตแพทยประกอบชือ่ของตนเองกจ็ะตองพลอยมีความผิดไปดวยหรือไม  เพราะคําวา “ทันต
แพทย”  จะถอืวาเปนวฒุิการศึกษาทางแพทยศาสตรไดหรือไม 

 เพราะฉะนั้น บทบัญญตัิมาตรานี้คงเปนปญหาที่จะตองติดตามพจิารณากันตอไปและขอหามของ
มาตรานี้ยังรวมถึง การใช จาง วาน หรือยนิยอมใหผูอื่นกระทําการดังกลาวแกตนดวย 

 อธิบาย หลักการของมาตรานี้ ผูเขียนไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะลักษณะขอหามในมาตรานี้มี
โทษอาญาดังท่ีบัญญตัิไวในมาตรา 44 และขอหามนี้มีเจตนาหามรวมถึงผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม  ผูท่ีไมได
รับวฒุิบัตรหรอืหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาหรือแพทยสภารับรองและผูที่ไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับแพทยสภาดวย  ทัง้น้ีเพราะผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมนั้นตองประพฤติปฏิบัตติามขอบังคับแพทย
สภาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพอยูแลว  (มาตรา 31) การหามแสดงตนเปนผูมีความรูความชํานาญตามมาตรา
นี้ควรกําหนดไวในขอบังคับ  ซึ่งถาผูใดฝาฝนก็มีมาตรการลงโทษไดอยูแลว  แตมากําหนดเปนขอหาม ซ่ึงมี
โทษอาญาถึงจําคุกและปรับนั้น  ในความรูสึกของผูเขยีนรูสึกวารุนแรงเกินความจําเปนและไมเปนไปตาม
หลักการของการควบคุมการประกอบวชิาชีพ 
 จริงอยูบทบัญญัติในมาตรานี้ มิไดหามแตเฉพาะผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมเทานัน้ผูที่ไมไดขึ้น
ทะเบียนและรบัใบอนุญาตฯ ถาแสดงตนวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมก็ตอง
มีความผิดตามมาตรานี้ดวย  แตถาไมมีมาตรานี้  การกระทําของผูนั้นก็ยอมเขาขายผิดตามมาตรา 26 หรือ 
27  ไดอยูแลว  และที่แปลกก็คือโทษทีล่ะเมิดของมาตรานี้ (มาตรา 44)  กลบัเบากวาโทษที่ละเมิดมาตรา 26 
(มาตรา 43)  หมายความวาผูที่ไมไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม  ถาแสดง

          มาตรา 28  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความทีแ่สดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความ
ชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ  ทัง้น้ี  รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่น
กระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับวฒุิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผูประกอบวชิาชีพเวช
กรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับแพทยสภา 



ตนวาพรอมทีจ่ะประกอบวชิาชพีเวชกรรมทั่วไปจะไดรบัโทษหนักกวาแสองใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมในสาขาตางๆ เสียอีก  เชนนี้คลายแสดงเจตนาวาตองการจะ
ลงโทษเฉพาะผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมเทานั้นเสียกระมัง 
 ผลจากบทบญัญัติในเรือ่งนี้ ทําใหแพทยสภาตองออกขอบังคับวาดวยอภิไธยผูมีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2526 และขอบังคบัวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชพี
เวชกรรม  ทีมี่สิทธิใชคําหรือขอความทีแ่สดงวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพสาขาตางๆ 
พ.ศ. 2526 ท่ีประกาศใชไปแลว 

 อธิบาย  มาตราน้ีตองอานรวมกับมาตรา 8 และมาตรา 21 แลวจะเหน็ไดวา อํานาจหนาที่ของแพทย
สภาที่กําหนดไวในมาตรา 8 นั้นเปนหลักการเทาน้ัน แตจะดําเนินการปฏิบัตใิหเปนไปไดตองอาศัยการ
ดําเนินการของคณะกรรมการแพทยสภาในการออกขอบังคับซ่ึงวางแนวทางปฏิบตัไิวและอํานาจของแพทย
สภาจะมีผลตามกฎหมายก็เฉพาะกระบวนการที่ดําเนินการไปตามขอบังคับเทาน้ัน  มาตรานีจ้ึงเปน
บทบัญญตัิรับรองไวอีกครั้งหนึ่ง ทําใหแพทยสภายอมไมอาจใชอํานาจไปในทางทีข่ัดกับมาตราน้ีได 

 อธิบาย  มาตรานี้กําหนดคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพเวช
กรรมไว 2 ประการคือ 
 1.  ตองเปนสมาชิกแพทยสภา 
 2.  คุณสมบัตอิื่นๆ  ตามที่กาํหนดไวในขอบังคบั  ซ่ึงมีคุณสมบัติขอนี้เปดโอกาสไวใหคณะกรรมการ
แพทยสภาออกขอบังคับกําหนดคุณสมบัติตางๆ ไดตามตองการ 
 ใน พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 น้ัน  นอกจากกําหนดวาผูขอขึ้นทะเบยีนตองเปนสมาชิก
(สามัญ)ของแพทยสภาแลวยังไดกําหนดความรูในวิชาชีพเวชเอาไวดวย  ซึ่งบทบญัญัตินั้นไดกาํหนดการ
ปฏิบัติงานเพิม่เติมอีกหนึ่งปภายหลังไดรับปริญญาแลวดวย  ซึ่งขอกําหนดเกี่ยวกับความรูในวชิาชพีดังกลาว
ทําใหกฎหมายไมมีความยดืหยุน  การเปดชองใหกําหนดความรูของผูขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตไวใน
ขอบังคับตามมาตราน้ีจะทําใหกฎหมายมีความยืดหยุนไดพอควร  เพราะขอบังคบัแพทยสภานั้นสามารถ
แกไขเปลีย่นแปลงไดงายกวาตัวบทในพระราชบัญญัติมาก 
 สําหรับวรรคสองของมาตรานี้ไดกําหนดใหใบอนุญาตฯ ตองสิ้นสุดลงทันทีที่ผูน้ันขาดจากสมาชกิภาพ 
เปนการสิ้นสดุโดยอัตโนมัต ิ

          มาตรา 29  การขึน้ทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัต ิหรือวฒุิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาตาง ๆ  และหนังสือแสดงวฒุอิืน่ ๆ ในวิชาชพีเวช
กรรม ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา 

          มาตรา 30  ผูขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงแพทยสภา และมีคณุสมบัติอื่น
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา 
          เม่ือผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง 



 อธิบาย  บทบัญญัตใินมาตรานี้ กําหนดไวโดยถือเปนหนาที่ของผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม (ดู
คําอธบิายมาตรา 7(1) และมาตรา 12(4) ประกอบดวย 

 อธิบาย  มาตรา 32-40  น้ีเปนกระบวนการที่จะควบคุมการรักษาจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของ
ผูประกอบวชิาชีพโดยเปดโอกาสใหมีการรองเรียนตอแพทยสภาได 
 มาตรา 32 นี ้เปนเร่ืองการรองเรียนและอายุความซึ่งจะแยกอธบิายไดดังตอไปน้ี 
 1.  ผูเสียหายโดยตรงถารองเรียน เรียกวา กลาวหา  ใหทําเรื่องยื่นตอแพทยสภาและการกลาวหานี้
จะตองกระทําภายใน 1 ป  นับแตวันไดรับความเสยีหายและรูตัวผูประพฤตผิิดและตองไมเกินสามปนับแต
วันที่มีการประพฤตผิิดนั้น 
 2.  บุคคลอื่นท่ีรูเห็นเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมก็มีสิทธิรองเรียนแพทยสภาไดเชนกัน การ
รองเรียนดังกลาว เรียกวา กลาวโทษ และอาจทําโดยยื่นเรื่องตอแพทยสภาเชนเดยีวกัน  การกลาวโทษเชนนี้
ตองอยูภายในอายุความ 1 ป นับแตวันท่ีผูกลาวโทษรูเรื่องและรูตวัประพฤติผิดนั้นและตองภายในไมเกินสาม
ป นับแตวันท่ีมีการประพฤติผิดนั้นเชนเดียวกัน 
 3.  คณะกรรมการแพทยสภาเองอาจ กลาวโทษ   ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูใดวามีพฤตกิารณ
สมควรใหมีการสืบสวนหาขอเท็จจริงเกีย่วกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม  หมายความวา
คณะกรรมการมีมติใหหาขอเทจ็จริงโดยสงเร่ืองใหอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพดําเนินการ (ดังบัญญัติไว
ในมาตรา 33-34) การกลาวโทษของคณะกรรมการนี้ตองอยูภายในอายุความเชนเดียวกับในขอ 1และขอ 2 
เชนกัน 

มาตรา 31  ผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับแพทยสภา 

        มาตรา 32  บุคคลผูไดรับความเสยีหายเพราะการประพฤติผดิจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมของผู
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผูใด มีสิทธิกลาวหาประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูนั้นโดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา 
          บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมวาประพฤตผิิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม โดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา 
          คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูมีพฤติการณที่สมควรใหมีการสืบสวน
หาขอเทจ็จริงเกี่ยวกับการประพฤตผิิดจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
          สิทธกิารกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ สิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหาย
หรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรมดังกลาว และรูตวัผูประพฤติ
ผิด  ทั้งนี ้ไมเกินสามปนับแตวันท่ีมีการประพฤตผิิดจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
          การถอนเรือ่งการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวนัน้ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้



 วรรคสุดทายของมาตรานี้ยงับังคับไววา : ถามีการถอนเรื่องกลาวหาหรือกลาวโทษที่ยื่นไวแลว (ซึ่ง
หมายถึงการกลาวหาในขอ 1 และการกลาวโทษในขอ 2 เทานั้น)  กไ็มทําใหกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ตอไปตองระงบัลงแตอยางใด 

 อธิบาย  กระบวนการดําเนนิการสืบสวนสอบสวน ประกอบการรองเรียนในมาตรา 32 นั้น 
พระราชบัญญตัิฉบบันี้มีขั้นตอนแตกตางไปจาก พ.ร.บ. วิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511  กลาวคอื ในมาตราน้ี  
ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีขึ้นและใหเลขาธิการเปนผูสงเรื่องรองเรยีนตาง ๆ ใหประธาน
อนุกรรมการจริยธรรมแหงวชิาชพีดําเนินการไดโดยทันทีเลย เปนการทําใหการสืบสวนเร่ืองราวสามารถทําได
โดยฉับพลัน 

 อธิบาย  มาตราน้ี กําหนดหนาที่และองคประกอบของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวช
กรรมไวและในการปฏิบัติหนาที่ของอนุกรรมการตามมาตรานี้  อนุกรรมการมีอํานาจตามทีบ่ัญญัติไวใน
มาตรา 37 ในการท่ีจะหไดมาซึ่งขอเท็จจริงตางๆ  

 อธิบาย  เน่ืองจากหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมจํากัดอยูเฉพาะการ
แสวงหาขอเท็จจริงเทานั้น  รายงานความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรมตาม

       มาตรา 33  เม่ือแพทยสภาไดรับเรือ่งการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา 32 ใหเลขาธิการ
เสนอเรือ่งดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมโดยมิชักชา 

มาตรา 34  คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และ
อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคน คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเทจ็จริงในเร่ืองที่ไดรับตามมาตรา 33 แลวทํารายงาน
พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพือ่พิจารณา 

มาตรา 35  เม่ือคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง
วิชาชพีเวชกรรมแลว  
ใหคณะกรรมการพจิารณารายงาน และความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
           (1) ใหคณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเทจ็จริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพจิารณา 
           (2) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นมีมูล 
           (3) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นไมมี
มูล 



มาตรา 34  ควรจะใหความเห็นตอคณะกรรมการแพทยสภาวา  ขอเท็จจริงที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษ
นั้นมีมูลหรือไม 
 จากรายงานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม คณะกรรมการแพทยสภาจะตองนํา
พจิารณาแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งคือ 
 1.  ถารายงานของคณะอนกุรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  ไมเปนทีพ่อใจของ
คณะกรรมการแพทยสภา  คณะกรรมการแพทยสภาจะสงเร่ืองกลบัไปใหคณะอนกุรรมการจริยธรรมแหง
วิชาชพีเวชกรรม  หาขอเทจ็จริงเพิ่มเติมแลวทํารายงานเสนอคณะกรรมการแพทยสภาใหมอีกก็ได 
 2.  ถาคณะกรรมการแพทยสภา  ไมติดใจรายงานของอนุกรรมการจริยธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรม ที่
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาก็จะลงมติกันในประเด็นที่วาขอกลาวหาหรือกลาวโทษนั้นมีมูลความผิด
หรือไมและดําเนินการไปดังนี้ 
 2.1  ถาคณะกรรมการมีมติวามีมูลกต็องใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไป 
 2.2  ถาคณะกรรมการมีมติวาไมมีมูล  ก็ตองยกขอกลาวหาหรือกลาวโทษน้ันเสยี 
 เม่ือพิเคราะหดูถอยคําในมาตรา 34 และ 35 ประกอบกันแลว  จะเปนไดวาเจตนารมณของกฎหมาย
ที่กําหนดขอบเขตของการปฏิบัติหนาทีข่องคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมไวนัน้นาจะจํากัด
เพียงวาใหอนกุรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอมูลวา  มีมูลกรณีเกิดขึ้นตามขอกลาวหา หรือ
กลาวโทษนั้นหรือไมเพียงใด แตคณะอนกุรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมไมควรชี้มูลกรณีความผิดไป
ในรายงานความเห็นที่เสนอคณะกรรมการแพทยสภา  เพราะมิฉะนั้นคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพี
เวชกรรมจะกลายเปนผูวินจิฉัยความผิดเสียเอง  เลยคลายทําหนาทีเ่ปนศาลชั้นตนและคณะอนกุรรมการ
สอบสวนจะทาํหนาที่คลายศาลอุทธรณ ซ่ึงมิใชเจตนารมณของกฎหมาย 
 เพือ่ใหเห็นเปนรูป จะขอยกตัวอยางประกอบ เชน มีผูกลาวหาวานายแพทยผูหน่ึงประพฤติผิด
จริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม โดยไมรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชพีเวชกรรม กระทาํใหเกิดการ
เสียหายตอผูปวย  ลักษณะการกลาวหาเชนนี้ ตองมีผูเสียหาย เพราะผูเสียหายเปนผูรองเรียนกลาวหา 
อนุกรรมการจริยธรรมควรมหีนาที่หาขอเท็จจริงในประเด็นที่วา ผูเสยีหายที่กลาวหามีตัวตนจรงิหรือไมและ
ผูเสียหายไปรบัการรักษาจาแพทยท่ีถูกกลาวหาจริงหรือไม  ผูเสียหายไดรับความเสียหายอยางใด ขอเทจ็จริง
ดังกลาวจะเปนเครื่องชีป้ระกอบการพจิารณาขอกลาวหาน้ันวามีมูลกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือไม  อนุกรรมการ
จริยธรรมไมควรเสนอความเห็นในทํานองชี้วาการกระทาํของแพทยผูถูกกลาวหามีมูลหรือไมมีมูล  วาไม
รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชพีเวชกรรม เพราะประเด็นนี้เปนหนาที่วินจิฉัยของอนุกรรมการ
สอบสวน 
 ในขอหาเดียวกันนี้  ถาเปนการกลาวโทษจากใครกไ็ดท่ีอางมาวา นายแพทยผูหนึ่งประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมโดยไมรักษามาตรฐาน ของการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  ถาผูกลาวโทษไมปรากฏตวั อนุกรรมการ
จริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม  กต็องหาขอเท็จจริงวา  ผูถูกกลาวโทษทําการรักษาผูปวยรายใดที่ถูก
รองเรียนวา  การรักษาแบบนั้นไมรักษามาตรฐานของการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  การหาขอมูลกรณี



เกิดขึ้นหรือไม  เปนหนาที่ของอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม   การพจิารณาวินิจฉัยความผิด 
เปนหนาที่ของอนุกรรมการสอบสวน  ดังนั้นเม่ืออนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมเสนอความเห็นวา  
มีมูลกรณีเกิดขึ้น  อนุกรรมการกรรมการสอบสวนอาจวินิจฉัยวามีมูลกรณีท่ีเกิดขึน้นั้นไมเปนการละเมิด
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมก็ได  แตถาอนุกรรมการแพทยสภากลับเห็นวามีมูลนาจะไมได
เพราะถาคณะกรรมการแพทยสภายังเห็นวาอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมหาขอมูลไมเพียงพอ 
ก็เห็นชอบทีจ่ะสั่งใหอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม หาขอมูลเพิ่มเตมิได  ถาอนุกรรมการ
จริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมหาขอเทจ็จริงไมไดเพียงพอก็ไมควรสัง่ใหอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพี
เวชกรรมและอนุกรรมการสอบสวนไวดังไดอธิบายมาแลว 
 อีกตัวอยางหน่ึงที่มีการกลาวโทษกันมากก็คือ เรือ่งผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมโฆษณาการประกอบ
วิชาชพีเวชกรรม  ความผิดในเรื่องนี ้ มักไมมีการกลาวหาเพราะไมมีผูเสียหาย แตจะมีการกลาวโทษกันมาก
คือ  หมายความวามีผูไมปรากฏตัวรองเรียนโดยการถายสําเนาหนังสือพิมพ หรือประกาศแจงความที่ลง
โฆษณาไปยังแพทยสภา  ในขอหานีอ้นุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม นาจะพจิารณาหาขอเทจ็จริง
วาเอกสารที่สงมานั้นหาเอกสารตนเหตทุีแ่ทจริงไดหรือไม  เพราะภาพถายสําเนานั้น ถึงแมจะเหมือนของจริง
แตก็ตัดตอแตงเติมได  การจะพจิารณาวามีมูลกรณีเกิดขึ้นนาจะตองหาตนฉบับจริงมาดู  การพจิารณาจาก
สําเนารูปถายเปนอันตรายอยางยิ่ง  เม่ือไดขอเท็จจริงวา  มีการโฆษณาจริงแลวก็ตองดูขอความดวยวาเปน
การโฆษณาการประกอบวชิาชีพเวชกรรมความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมหรือไม  ถาไม
ก็ไมมีมูลการโฆษณาการประกอบวิชาชพีเวชกรรม  ถาเปนก็คงถอืไดวามีมูล  สวนประเด็นที่วาโฆษณาเอง รู
เห็นเปนใจหรือยอมใหผูอื่นโฆษณาใหหรือใช จางวานใหผูอื่นโฆษณาหรือไม  อันเปนประเด็นการประพฤติ
ผิดขอบังคบัวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมขอใดนั้น  เปนหนาที่ของอนุกรรมการสอบสวนจะเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการแพทยสภาตามมาตรา 36 

 อธิบาย  มาตราน้ีกําหนดหนาที่และองคประกอบของคณะอนุกรรมการสอบสวนและมีบัญญตัวิา
หนาที่สอบสวนในที่นี้  หมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งมวลเพือ่จะพิสจูนความผิดตามขอกลาวหาหรือ
กลาวโทษนั้น  มูลกรณีที่เกดิขึ้นนั้น ไมเปนการละเมิดขอบังคบัวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมก็ได  แต
ถาอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมเสนอความเห็นวาไมมีมูลกรณีเกิดขึน้คณะกรรมการสภากลับ
เห็นวามีมูลนาจะไมไดเพราะถาคณะกรรมการแพทยสภายังเห็นวาอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม  หาขอมูลเพิ่มเติมได  ถาอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม  หาขอเทจ็จริงไมไดเพียงพอก็ไม

มาตรา 36  คณะอนุกรรมการสอบสวนประกอบดวยประธานคนหนึง่และอนุกรรมการที่
คณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคน  คณะอนุกรรม  การสอบสวนมีหนาที่
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพือ่
วินิจฉัยชีข้าด 



ควรสั่งใหอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการ  เพราะจะไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งไดแบงหนาที่
อนุกรรมการจริยธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรมและอนุกรรมการสอบสวนไดดังไดอธิบายมาแลว 

 อธิบาย  มาตราน้ีใหอํานาจอนุกรรมการจริยธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรมและอนุกรรมการสอบสวนใน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  

 อธิบาย  มาตราน้ีไดวางหลกัเกณฑการสอบสวนไววา 
 1.  ประธานอนุกรรมการสอบสวน  ตองแจงขอกลาวหา หรือกลาวโทษพรอมท้ังสงสําเนาเรื่องท่ี
ถูกกลาวหา หรือกลาวโทษน้ัน  ใหกับผูถกูกลาวหา หรอืถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบวันกอนเร่ิมทําการ
สอบสวน 
 ในทางปฏิบตั ิประธานอนุกรรมการสอบสวน จะสงหมายเรียกผูกลาวหาหรือถูกกลาว มาใหการ
ตอคณะอนุกรรมการ พรอมกับการแจงขอกลาวหา  หรือขอกลาวโทษไปดวยกัน 
 2.  ผูถูกกลาวหา หรือกลาวโทษมีสิทธทิําคําชี้แจงมาใหอนุกรรมการ หรือจะนําพยานหลักฐาน
ใดๆ มาใหอนกุรรมการดวยก็ได  การสงคาํชี้แจงมีกําหนดระยะเวลา  สวนการนําพยานหลักฐานไมมี
กําหนดเวลา  แตถาสงชาคณะอนุกรรมการสอบสวนอาจไมรับก็ได ถาคณะอนุกรรมการสอบสวนสรุปสํานวน
เสนอคณะกรรมการแพทยสภาไปแลว 
 
 
          
 
 

มาตรา 37  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรม และของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี ้ใหอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมและ
อนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให
ถอยคํา และมหีนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการสืบสวนสอบสวน 

มาตรา 38  ใหประธานอนกุรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนา
เรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบ
หาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 
          ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชีแ้จงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให
คณะอนุกรรมการสอบสวน 
          คําชี้แจงใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวนัไดรับแจงประธาน
อนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาทีค่ณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 



อธิบาย  เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวน สรุปผลของการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวน 
พรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการแพทยสภาตามมาตรา 36 นั้น คณะอนุกรรมการสอบสวนจะเสนอ
ความเห็นวา 

 ก.  ผูถูกกลาวหาหรือกลาวโทษมีความผิดหรือไม 
 ข.  ถาไมมีความผิดก็สมควรยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ ถามีความผิดตองเสนอความเห็น

วาควรจะลงโทษระดับใดใน (2)-(5) น้ัน 
เม่ือคณะกรรมการแพทยสภาพจิารณาสํานวนและความเห็นจากคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ตอง

พจิารณาวาสาํนวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนรัดกมุ หรือครบถวนพอทีจ่ะวินิจฉัยชี้ขาดได
หรือยัง  ถายงัก็อาจขอใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทาํการสอบสวนเพิ่มเติมอีกก็ได หรือจะกําหนดประเด็น
ใหคณะอนุกรรมการทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได แตถาคณะกรรมการแพทยสภาพอใจสํานวนการสอบสวน
แลวกจ็ะตองทําการวินิจฉัยชี้ขาดตอไป  โดยจะตองพจิารณาประเดน็ที่จะวินจิฉัยเหมือกับขอเสนอของคณะ
อนุกรรมสอบสวนที่กลาวมาแลวขางตนนี้ 

เม่ือคณะกรรมการแพทยสภาวินิจฉัยช้ีขาดแลว  ตองเสนอขอความเห็นจากสภานายกพิเศษกอนแลว
จึงทําเปนคําสัง่แพทยสภาตอไป 

คําพพิากษาฎีกาที่ 43/2503  ศาลวินิจวา “คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศลิปะซึ่งตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2479  มีสิทธิ และหนาที่ตามกฎหมายนี้โดยเด็ดขาดขาด
เกี่ยวกับการสัง่พักหรือเพิกถอนใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะ  ศาลไมอาจเขาไปวนิิจฉัยซอนการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดังกลาว  เวนแตจะเปนเรือ่งที่คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ผิดกฎหมายในเรื่องของโจทยนี้  
คณะกรรมการไดพจิารณาเห็นวาโจทกกมี็ความประพฤติไมดี  โดยตองคําพพิากษาใหจําคุกฐานแจงความ
เท็จ  แตใหรอการลงโทษจําคุกและตองคดีฐานขมขืนกระทําชําเราเดก็หญิง อัยการถอนฟองเพราะโจทกใช
คาเสียหายใหแกผูเสียหาย ผูเสียหายถอนคํารองทุกขก็ดี  คณะกรรมการถือวาโจทยมีความประพฤติเสียหาย  

          มาตรา 39  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพจิารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว 
          คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเตมิกอนวินจิฉัยชี้ขาดก็ได 
          คณะกรรมการอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
            (1) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
            (2) วากลาวตักเตอืน 
            (3) ภาคทัณฑ 
            (4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามทีเ่ห็นสมควรแตไมเกินสองป 
            (5) เพิกถอนใบอนุญาต 
          ภายใตบังคบัมาตรา 25 คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานีใ้หเปนท่ีสุด และใหทําเปน
คําสั่งแพทยสภา 



อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์แหงวิชาชพี คณะกรรมการเห็นวาโจทกขาดคุณสมบตัิตามมาตรา 14 
(2) จึงมีมติใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะของโจทกและมติของคณะกรรมการไดรับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงซึ่งทําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ตามพระราชกฤษฎีกามอบให
ปลัดกระทรวงทําการแทนแลว ยอมเด็ดขาดเพียงนี้ศาลไมอาจพจิารณาเรื่องนี้ได” 

          อธิบาย  มาตรานีบั้ญญัตใิหแจงผลของการวินจิฉัยของคณะกรรมการแพทยสภาใหผูถกูกลาวหา 
หรือกลาวโทษไดรับทราบพรอมท้ังทําใหปรากฏเปนประวตัิไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมดวย 

 อธิบาย  การที่มาตรานี้บัญญัติใหผูถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ ใหถอืวามิไดเปนผู
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี นับแตวันที่คณะกรรมการสั่งพกัดังน้ันระหวางน้ัน ถาผูน้ันไป
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ยอมจะเปนการฝาฝนมาตรา 26  ซ่ึงมีโทษตามมาตรา 43  หมายความวา การ
กระทําเชนนัน้จะถูกพนักงานสอบสวนดาํเนินคดีทางศาลและถาถูกศาลพพิากษาลงโทษคดีถึงที่สุด  แสดงวา
ในระหวางถูกสั่งพักยังประพฤติฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการแพทยสภาในวรรคสองของมาตรานี้  จะ
กําหนดใหคณะกรรมการแพทยสภาสั่งเพกิถอนใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะของผูนั้นเสียเลย  

 อธิบาย  มาตรนี้เปดโอกาสใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมไปแลว  เม่ือ
พนระยะเวลาหนึ่งอาจขอรบัใบอนุญาตใหใหมได แตอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการแพทยสภาวาจะออก
ใบอนญุาตใหอีกหรือไม 
 ถาคณะกรรมการแพทยสภาปฏิเสธไมออกใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะใหถึง 2 คร้ัง ผูนั้นหมดสิทธิ
จะไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมอกีตอไป ตองเปลี่ยนอาชพีเปนอยางอื่น 
 

มาตรา 40  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งแพทยสภาตามมาตรา 39 ไปยังผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบ และใหบันทึกคาํสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมดวย 

มาตรา 41  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตใหถือวา มิไดเปนผูประกอบ
วิชาชพีเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้นับแตวันท่ีคณะกรรมการสั่งพกัใชใบอนุญาตนั้น 
          ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมซึ่งอยูในระหวางถกูสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดถกูศาลพพิากษาลงโทษ
ตามมาตรา 43 และคดีถึงท่ีสุดแลว ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา 42  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนญุาตอาจขอรบัใบอนุญาตอีกได
เม่ือพนสองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเม่ือคณะกรรมการไดพจิารณาคําขอรับใบอนุญาตและ
ปฏิเสธการออกใบอนญุาต ผูน้ันจะยื่นคําขอรบัใบอนุญาตไดอีกตอเม่ือสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ี
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะ-กรรมการปฏิเสธการออกใบอนญุาตเปนครั้งที่สอง
แลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 



          อธิบาย  โทษในมาตรานี้เปนโทษทางอาญา ผูกระทําผิดตามมาตรานี้จะตองถูกเจาพนักงาน
สอบสวนดําเนินการและถกูฟองตอศาล โดยศาลจะเปนผูพพิากษาลงโทษ 

           อธิบาย โทษตามมาตรานี้เบากวามาตรา 43  เพราะความผิดตามมาตรา 27 นั้นมีลักษณะรุนแรง
นอยกวาความผิดมาตรา 26 สวนความผิดมาตรา 28 นั้น ถาผูกระทาํผิดมิใชผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมกจ็ะมี
ความผิดตามมาตรา 26 ดวย  ซ่ึงตองรับโทษตามมาตรา 43 ซึ่งเปนบทหนักอยูแลว (ดูคําอธิบายมาตรา 28 
ประกอบดวย)           
           
 
           
 
 

บทเฉพาะกาล 

          ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและเงินงบประมาณของแพทยสภาทีมี่อยูในวันทีพ่ระราชบัญญตัิ
นี้ใชบังคบัเปนของแพทยสภาตามพระราชบัญญตัินี ้

อธบิาย  มาตรานี้เปนตนไปนับวาเปนบทเฉพาะกาลซึ่งเปนบทบญัญัติที่ใหใชระหวางหัวเลีย้วหัวตอ
ระหวางการยกเลิก พ.ร.บ. วิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 กับการเริ่มใชบังคับพระราชบัญญตัิฉบบันี้แตบาง
มาตราในบทเฉพาะกาลนี้กมิ็ไดมีผล “เฉพาะกาล” เทานั้น หากยังมีผล “ตลอดกาล” ดวย เชน มาตรา 45 นี ้
เปนมาตราที่รับรองฐานะของแพทยสภาที่ไดจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511  ใหมีฐานะ
ตอเนือ่งมาเปนแพทยสภาตามพระราชบญัญัติฉบับน้ีตอไป การรับรองฐานะใหเกดิการตอเน่ืองของแพทย
สภาเชนนี้เปนการรับรองตลอดไป ไมเฉพาะชวงเวลาใดเทานั้น แมกระนั้นบทบัญญัติทํานองนี้กมั็กจะนํามาไว
ในบท “เฉพาะกาล” ดวย 

มาตรา 43  ผูใดฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหม่ืน
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา 44  ผูใดฝาฝนมาตรา 27 หรือมาตรา 28 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

        มาตรา 45  ใหแพทยสภาซึ่งตั้งขึน้ตามพระราชบัญญติัวชิาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2511 เปนแพทย
สภาตามพระราช-บัญญติันี ้



อธิบาย  มาตราน้ีมีลักษณะของบทบัญญติั “เฉพาะกาล” จริงๆ เพราะใชบังคบัในระหวางที่ยังไมมี
การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา 14 เทานั้น คอืใหคณะกรรมการแพทยสภา ตาม พ.ร.บ. วิชาชพีเวชกรรม 
พ.ศ. 2511 ปฏิบัติหนาทีต่อไปไดในชวงระยะเวลาดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันท่ี
พระราชบัญญตัิฉบบันี้ใชบังคับ 

อธิบาย  สมาชิกของแพทยสภาตาม พ.ร.บ. วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 นั้น มีทัง้สมาชิกสามัญและ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ดังน้ัน มาตรานี้จึงใหสมาชิกเดิมซ่ึงมีสองประเภทนั้นมามีฐานะเปนสมาชิกตาม
พระราชบัญญตัินี้ ซึ่งสมาชกิที่ไมระบุประเภท แตสมาชกิของแพทยสภาที่มีมาแตเดิมนั้นมีเพียงสมาชิกสามัญ
เทาน้ัน ดังนั้นตามมาตรานี้ สมาชิกสามัญของเดิมจะกลายเปนสมาชกิของแพทยสภาตามพระราชบัญญตัิน้ี 

อธิบาย  มาตราน้ีรับรองฐานะของผูไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม
และผูท่ีไดรับวุฒบัิตรหรอืหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม 
พ.ร.บ. วิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511  ใหคงสถานภาพอยูตอไป 

อธบิาย  ความจริงเม่ือมาตรา 45 ไดรับฐานะของแพทยสภาเดิมตอเนื่องมาเปนแพทยสภาใหมแลว 
ลูกจางของแพทยสภาเดิมก็ตองผูกพันตอเนือ่งมาดวยอยางไมปญหา แมไมมีมาตรานี้ยอมไมทําใหฐานะของ
ลูกจางแพทยสภาตองเสยีไปแตอยางใด การคํานวณระยะการจางเพือ่นํามาคิดบาํเหน็จ ก็ตองคิดยอนหลังไป
ถึงระยะเวลาที่ลูกจางทํางานกับแพทยสภาเดิมดวย 

มาตรา 46  ใหคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งอยูในตําแหนงในวันทีพ่ระราชบัญญตันิี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  คงปฏิบตัิหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา 14 แหง
พระราชบัญญตัินี ้

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสบิวันนับแตวันที่
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 

มาตรา 47  ใหผูซ่ึงเปนสมาชิกของแพทยสภาอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนสมาชิกของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 48  ใหผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม หรือเปนผู
ไดรับวฒุิบตัรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขา
ตาง ๆ ตามพระราชบัญญตัวิิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 อยูแลวในวนัที่พระราชบญัญัติน้ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือผูไดรับวุฒิบตัรหรือหนังสืออนมัุติตามพระราชบัญญตัินี ้

          มาตรา 49  ใหบรรดาลูกจางของแพทยสภาทีมี่อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ ใชบังคับคงเปน
ลูกจางเปนลูกจางของแพทยสภาตามพระราชบัญญตันิี้ 



ดังนั้นตามความเห็นของผูเขียน มาตราน้ีไมจําเปนตองมีก็ได แตการมีบทบัญญตัิมาตรานี้คงมุงหมาย
เพือ่ไมใหเกิดปญหาในการตีความและทาํใหเห็นไดชัดเจน 

           อธิบาย  มาตรานี้เปดโอกาสใหแพทยสภานําขอบังคบัเดิมที่มีอยูแลวมาใชบังคบัได เม่ือยังไมมีการ
ออกขอบังคับในเรื่องน้ันขึ้นใหม  และขอบังคับที่นํามาใชนั้นตองไมขัดกับตัวบทบัญญัติในพระราชบัญญัตนิี้ 
ตัวอยางเชน ขอบังคับแพทยสภา พ.ศ. 2511 หมวด 3 ขอ 4 บัญญตัไิววา 

“สมาชิกสามัญของแพทยสภา ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบวชิาชพี
เวชกรรม ใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไวพรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี ้

 1.  หลักฐานการเปนสมาชิกสามัญของแพทยสภา 
 2.  หลักฐานแสดงความรูในวิชาชพีเวชกรรม  ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวชิาชพีเวข

กรรม พ.ศ. 2511  
ท้ังนี้ ใหยื่นพรอมกับรูปถายของผูขออยางชัดครึ่งตัวหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก ขนาด 4 x 5 

เซนติเมตร จาํนวนสองรูป ตอเลขาธิการแพทยสภา 
ขอบังคับน้ียังสามารถใชบังคับไดตอไปตามมาตรานี้เพราะ ไมมีขอความใดขัดกับบทบัญญตัิใน

กฎหมาย แมวาขอความในมาตรา 24 แหงพระราชบญัญัติวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2511 จะไมมีอยูใน
พระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 กต็ามตองถือวาขอความในมาตรา 24 แหง พ.ร.บ.วิชาชพีเวช
กรรม พ.ศ. 2511 เปนสวนหน่ึงของขอบังคับขางตน ซึง่ไมขัดกับตวับทบัญญตัิในมาตราใดแหง
พระราชบัญญตัินี้เลย (ดูคําอธบิายมาตรา 30 ประกอบดวย) 

อีกขอหนึ่งของขอบังคบัแพทยสภา ฉบับที่ 5 (พ.ศ..2515) ซึ่งไดยกเลิกขอความขอ 19 ในหมวด 3 
แหงขอบังคบัแพทยสภา พ.ศ. 2512 และใชขอความใหมดังน้ี 

“ขอ 19 ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมอาจขอหนังสืออนุมัติหรือวฒุิบตัรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมไดตามหลักเกณฑและระเบียบทีค่ณะกรรมการแพทยสภาไดวางไว”  และตอมา
แพทยสภาไดออกหลักเกณฑและระเบียบในการออกหนังสืออนุมัติและวฒุบัิตรเพือ่แสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2515 กต็องถือวาหลักเกณฑและระเบียบดงักลาวเปนสวนหนึ่งของ
ขอบังคับขอ 19 น้ีดวย ในขณะที่คณะกรรมการแพทยสภายังมิไดมีขอบังคบัวาดวย “หลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัตหิรือวฒุิบตัรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือ

          มาตรา 50  ในระหวางที่แพทยสภายังมิไดออกขอบังคบัเพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให
นําขอบังคับแพทย-สภาที่ใชอยูในวันทีพ่ระราชบัญญตันิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคบัโดย
อนุโลม 
          ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวงกําหนดอตัราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญตัินี ้ให
กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ออกตามพระราชบัญญตัิวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2511 คงใชบังคบั
ไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมที่ออกตามความพระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 



แสดงวุฒอิื่น ๆในวชิาชพีเวชกรรม”  ตามมาตรา 21 (ฉ) แหงพระราชบัญญัตินี ้แพทยสภาก็ยอมออกหนังสอื
อนุมัติและวฒุบัิตรโดยอาศยัขอบังคับและหลักเกณฑทีมี่อยูเดิมโดยอนุโลมได โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 
50 นี ้ 
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