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 งาน บรกิาร โลหติ ถอื เปน งาน ที ่ม ีความ สาํคญั อยาง มาก
ใน การ เอื้อ ประโยชน ให กับ มนุษยชาติ เปน การ ชวย ชีวิต
เพือ่น มนษุย ที ่ประสบ เคราะห กรรม จาก อบุตัเิหต ุหรอื โรค
ราย ให พน ทุกข และ รอด พน จาก ความ ตาย จึง ถือ ได วา
บคุลากร ที ่ทาํงาน ทาง ดาน นี้ เปน บคุลากร ที ่ม ีคณุคา และ
ม ีความ หมาย ของ ชวีติ ใน งาน ที ่ได ทาํ ใน แต ละ วนั ใน ขณะ
เดียว กัน บุคลากร ที่ ทํางาน ทาง ดาน นี้ ก็ จะ ตอง ใช ความ
ระมดั ระวงั เปน พเิศษ ใน การ ปฏบิตั ิหนาที ่ดวย เพราะ หาก
เกดิ ความ ผดิพลาด ยอม หมายถงึ ความ สญูเสยี แก ชวีติ ของ
ผูปวย และ อาจ นาํ มา ซึง่ ปญหา กฎหมาย การ ปฏบิตั ิงาน
ใน แต ละ ขั้นตอน ไม วา จะ เปน กระบวน การ รับ บริจาค
โลหิต  การ ตรวจ หา มาตรฐาน การ นํา โลหิต ไป ให แก
ผูปวย  แต ละ ขั้นตอน เหลา นี้ จะ ตอง มี ระบบ ของ การ
ทาํงาน และ ใช ความ ระมดั ระวงั สวน บคุคล ประกอบ กนั
เพือ่ ความ ปลอดภยั แก ผู ที ่เกีย่วของ โดย เฉพาะ ผู รบั โลหติ
มฉิะนัน้ อาจ นาํ มา ซึง่ ความ เสยี หาย และ กอ ให เกดิ ความ รบั
ผิด ทาง กฎหมาย ได ดังนี้

1.  ความ เสยี หาย ที ่เกดิ จาก ระบบ  การ จดั ระบบ หรอื
มี ขั้นตอน การ ทํางาน ที่ ได มาตรฐาน ถือ วา มี สวน สําคัญ
มาก ใน การ ปองกนั ความ เสยี หาย ที ่จะ เกดิ ขึน้ โดย เฉพาะ
ขัน้ตอน การ ตรวจ สอบ วา โลหติ ที ่รบั มา ได มาตรฐาน และ
ความ ปลอดภยั เพยีง พอ ที ่จะ นาํ ไป ใช หรอื ไม ขาว คราว ที่

เคย เกดิ ขึน้ และ ก ็ยงั คง เกดิ ซ้าํ ก ็คอื การ ให เลอืด ที ่ม ีเชือ้
HIV  แก ผูปวย ซึง่ เกดิ จาก ระบบ ตรวจ สอบ ที ่ม ีปญหา
ปญหา เชน นี้ อาจ เกดิ ขึน้ ได จาก ความ ประมาท เลนิเลอ ของ
บุคคล หรือ ความ บกพรอง ของ ระบบ ใน ดาน ของ ระบบ
ทราบ มา วา ใน งบประมาณ ของ รฐั ที ่ให อยาง จาํกดั ทาํให
สภา กาชาด หรอื แม แต หนวยงาน บรกิาร โลหติ ของ รฐั ไม
สามารถ ตรวจ เลือด ที่ บริจาค วา ปลอดภัย ถึง มาตรฐาน
สากล คือ ขาด การ ทํา NAT Test (Nucleic Acid
Amplification  Technology) ปญหา เชน นี้ ถอื เปน หนาที่
โดย ตรง ของ ภาค รัฐ ที่ จะ ตอง ดูแล บริการ สาธารณสุข ให
เกดิ ความ ปลอดภยั แก ประชาชน เปน ความ จาํเปน ที ่ภาค
รฐั จะ ตอง จดัสรร งบประมาณ มา ให เพยีง พอ แก การ ทาํงาน
เพื่อ ให ได มาตรฐาน หาก จะ ตอง ระงับ โครงการ อื่น ๆ 
ของ รัฐ และ ผัน เงิน มา ใช ใน กิจการ ดัง กลาว เพื่อ ความ
ปลอดภยั ของ ประชาชน ก ็เปน เหตผุล ที ่เพยีง พอ แก การ
ดําเนิน งาน เพราะ ถือ วา ปญหา สาธารณสุข ก็ ดี ปญหา
การ ศึกษา ก็ ดี เปน เรื่อง ที่ รัฐบาล จะ ตอง ให ความ สําคัญ
มาก กวา กิจการ ใน ดาน อื่น  ๆ  สําหรับ เรื่อง มาตรฐาน การ
ตรวจ สอบ เรือ่ง นี้ ทาง สภา กาชาด จะ ตอง หมัน่ เสนอ เรือ่ง
ให ภาค รฐั ได ทราบ ถงึ มาตรฐาน ที ่พฒันา ไป และ กระตุน
ให เห็น อันตราย ที่ จะ เกิด แก ประชาชน เพราะ หาก ได
ปฏิบัติ เชน นั้น แต ภาค รัฐ ยัง เพิก เฉย หาก มี ความ เสีย
หาย เกิด ขึ้น ยอม ชัดเจน วา เปน ความ บกพรอง ของ ภาค
รฐั  ซึง่ จะ ตอง ชดใช คา เสยี หาย ทัง้ หมด แก ผู ที ่ไดรบั ความ
เสยี หาย จาก บรกิาร ดงั กลาว จะ มา โทษ เจาหนาที ่ไม ได

2. ความ เสยี หาย ที ่เกดิ จาก ตวั บคุคล
 ใน การ ปฏบิตั ิงาน หาก ปรากฏ วา ความ เสยี หาย ที ่เกดิ

บทความ พเิศษ
ขอ ควร ระวงั ทาง ดาน กฎหมาย ของ บคุลากร ศนูย บรกิาร โลหติ*

แสวง บุญ เฉ ลิม วิภาส**
ผูอํานวยการ ศูนยกฏหมาย สุขภาพ และ  จริยศาสตร คณะ นิติ ศาสตร   มหาวทิยาลยั ธรรม ศาสตร

* บรรยาย ใน การ ประชมุ วชิา การ งาน บรกิาร โลหติ ระดบั ชาต ิและ ประชมุ เชงิ
ปฏบิตั ิการ เพือ่ เฉลมิ พระ เกยีรต ิเนือ่ง ใน พระ ราช พธิ ีฉลอง สริ ิราช สมบตัิ
ครบ 60 ปณ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย (25-26
เมษายน 2549)
** ศาสตราจารย  ประจํา คณะ นิติ ศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรม ศาสตร
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ขึน้ เกดิ จาก ความ จงใจ หรอื ประมาท เลนิเลอ ของ บคุคล
บุคคล นั้น ยอม ตอง รับ ผิด ชดใช คา เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น จาก
การ นัน้ ซึง่ ใน บท บญัญตั ิของ ประมวล กฎหมาย แพง และ
พาณิชย มาตรา 420 เรียก วา ละเมิด ดังที่ กฎหมาย
บญัญตั ิวา

“ ผู ใด จงใจ หรอื ประมาท เลนิเลอ ทาํ ตอ บคุคล อืน่ โดย
ผดิ กฎหมาย ให เขา เสยี หาย ถงึ แก ชวีติ ก ็ดี แก รางกาย ก ็ดี
อนามัย ก็ ดี เสรี ภาพ ก็ ดี ทรัพยสิน หรือ สิทธิ อยาง หนึ่ง
อยาง ใด ก็ ดี ทาน วา ผู นั้น ทํา ละเมิด จํา ตอง ใช คาสินไหม
ทดแทน เพื่อ การ นั้น”

 การ ชดใช คา เสีย หาย จะ เปน ประการ ใด นั้น มาตรา
438 บญัญตั ิวา

“ คาสนิไหม ทดแทน จะ พงึ ใช โดย สถาน ใด เพยีง ใด นัน้
ให ศาล วนิจิฉยั ตาม ควร แก พฤตกิารณ และ ความ ราย แรง
แหง ละเมิด

 อนึ่ง คาสินไหม ทดแทน นั้น ไดแก การ คืน ทรัพยสิน
อัน ผู เสีย หาย ตอง เสีย ไป เพราะ ละเมิด หรือ ใช ราคา
ทรพัยสนิ นัน้ รวม ทัง้ คา เสยี หาย อนั จะ พงึ บงัคบั ให ใช เพือ่
ความ เสยี หาย อยาง ใด ๆ  อนั ได กอขึน้ นัน้ ดวย”

 นอก จาก นี้ หาก ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น กอ ให เกิด
อันตราย แก ชีวิต หรือ รางกาย ของ บุคคล จะ โดย เจตนา
หรอื ประมาท ก ็ตาม ถอื เปน ฐาน ความ ผดิ อาญา ดวย หาก
พิสูจน ได วา เปน ผล โดย ตรง จาก การ กระทํา ดัง กลาว
สาํหรบั ความ หมาย ของ การ กระทาํ โดย ประมาท ประมวล
กฎหมาย อาญา มาตรา 59 วรรค สี่ ได บญัญตั ิไว วา

“ กระทาํ โดย ประมาท ไดแก กระทาํ ความ ผดิ ม ิใช โดย
เจตนา  แต กระทํา โดย ปราศจาก ความ ระมัด ระวัง ซึ่ง
บคุคล ใน ภาวะ เชน นัน้ จกั ตอง ม ีตาม วสิยั และ พฤตกิารณ
และ ผู กระทาํ อาจ ใช ความ ระมดั ระวงั เชน วา นัน้ ได แต หา
ได ใช ให เพียง พอ ไม”

 การ ทํางาน ของ บุคลากร ทุก ระดับ จึง ถือ วา มี ความ
สําคัญ ไม ยิ่ง หยอน กวา กัน ตั้งแต ขั้นตอน การ รับ บริจาค
โลหิต  การ สอบ ถาม ขอมูล จาก ผู บริจาค เพื่อ ให ทราบ วา
เปน บุคคล ใน กลุม เสี่ยง หรือ ไม และ การ กรอก ราย

ละเอียด  เกี่ยว กับ ประวัติ ของ ผู บริจาค ซึ่ง ถือ เปน ขั้นตอน
แรก ที่ จะ ตอง กระทํา แต ใน การ ปฏิบัติ งาน ก็ จะ ตอง ใช
ศลิปใน การ พดู คยุ เพือ่ ม ิให ผู บรจิาค เกดิ ความ รูสกึ วา
เขา เปน บคุคล ที ่นา สงสยั หรอื นา รงัเกยีจ ทัง้ ๆ  ที ่เขา มา ดวย
เจตนา ที ่เปน กศุล

 ใน ขั้นตอน ของ การ นํา เลือด ออก จาก รางกาย ก็ จะ
ตอง แน ใจ วา เครื่องมือ ตาง ๆ  ที่ ใช เปน ของ ใหม มี ความ
ปลอดภยั ใน การ เจาะ เลอืด จาก ผู บรจิาค การ ตดิ ฉลาก ถงุ
หรอื ขวด ที ่ใส โลหติ จะ ตอง เขยีน ชือ่ นามสกลุ กอน ที ่จะ
บรรจ ุเลอืด ลง ไป และ จะ ตอง ตรวจ สอบ ชือ่ นามสกลุ กบั
ผู บริจาค อีก ครั้ง สวน การ เจาะ เลือด กอน และ ติด ฉลาก
ภาย หลัง ตอง ถือ เปน ขอหาม เพราะ ความ ผิดพลาด มี
โอกาส เกิด ขึ้น ได ใน ขั้นตอน เหลา นี้ ทาง กาชาด หรือ
หนวยงาน ที ่เกีย่วของ ม ีกฎ ระเบยีบ และ วธิ ีปฏบิตั ิอยู แลว
หาก บคุลากร ถอื ปฏบิตั ิอยาง เครงครดั ยอม จะ เกดิ ความ
ปลอดภัย ใน การ ทํางาน

เมือ่ ได เลอืด มา แลว ก ็จะ ตอง ผาน ขัน้ตอน การ ตรวจ
สอบ เพื่อ ให แน ใจ วา มี ความ ปลอดภัย ใน การ นํา ไป ใช
ขัน้ตอน ที ่ถอื วา ม ีความ สาํคญั มาก ก ็คอื การ นาํ เลอืด ไป ให
แก ผูปวย การ ตรวจ สอบ ชือ่ สกลุ และ ความ ตรงกนั ของ
หมู เลือด จะ ตอง กระทํา อยาง เครงครัด ตาม แนว ที่
หนวยงาน กาํหนด เพราะ การ ให เลอืด ผดิ หมู ยอม หมายถงึ
ความ ตาย ของ บุคคล และ เปน ปญหา กฎหมาย ตาม มา
อยาง แนนอน

3.  พระ ราช บัญญัติ ความ รับ ผิด ทาง ละเมิด ของ
เจาหนาที่พ.ศ.  2539

กอน การ ประกาศ ใช พระ ราช บญัญตั ิความ รบั ผดิ ทาง
ละเมดิ ของ เจาหนาที่พ.ศ. 2539 หนวยงาน ของ รฐั หรอื
เจาหนาที ่ที ่ทาํ ละเมดิ ตอ บคุคล ภาย นอก จะ ตอง รบั ผดิ ตาม
บท บัญญัติ ของ ประมวล กฎหมาย แพง และ พาณิชย
ลกัษณะ  ละเมดิ โดย ผู เสยี หาย สามารถ เรยีก ให ผูทาํ ละเมดิ
และ นายจาง รบั ผดิ ดวย ตาม ประมวล กฎหมาย แพง และ
พาณชิย มาตรา 425 ซึง่ บญัญตั ิวา นายจาง ตอง รวมกนั
รับ ผิด กับ ลูกจาง ใน ผล แหง ละเมิด ซึ่ง ลูกจาง ได กระทํา ไป
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ทาง การ ที่ จาง นั้น แต การ ให หนวยงาน ของ รัฐ หรือ
เจาหนาที่ รับ ผิด ตาม กฎหมาย แพง ดู จะ ไม เหมาะสม
เพราะ ใน บาง กรณ ีกอ ให เกดิ ความ ไม เปน ธรรม ทัง้ แก ผู เสยี
หาย และ เจาหนาที ่และ ยงั เปน การ บัน่ ทอน  ขวญั และ กาํลงั
ใน การ ทํางาน ของ เจาหนาที่ ดวย   จน บาง ครั้ง กลาย เปน
ปญหา ใน การ บรหิาร เพราะ เจาหนาที ่ไม กลา ตดัสนิ ใจดาํ
เนนิ งาน เทา ที ่ควร เพราะ เกรง ความ รบั ผดิ ชอบ ที ่เกดิ แก
ตน อนึง่ การ ให คณุ ให โทษ แก เจาหนาที่ เพือ่ ควบคมุ
การ ทํางาน ของ เจาหนาที่ ยัง มี วิธีการ ใน การ บริหาร งาน
บุคคล และ การ ดําเนิน การ ทาง วินัย กํากับ ดูแล อีก สวน
หนึง่ อนั เปน หลกั ประกนั ม ิให เจาหนาที ่ทาํ การ ใด ๆ  โดย
ไม รอบคอบ อยู แลว ดังนั้น จึง สมควร กําหนด ให
เจาหนาที่ ที่ ตอง รับ ผิด ทาง ละเมิด ใน การ ปฏิบัติ งาน ใน
หนาที่ เฉพาะ เมือ่ เปน การ จงใจ กระทาํ เพือ่ การ เฉพาะ ตวั
 หรือ จงใจ  ให เกิด ความ เสีย หาย หรือ ประมาท เลินเลอ
อยาง แรง เทานั้น

การ ประกาศ ใช กฎหมาย ดงั กลาว กอ ให เกดิ ขวญั และ
กําลัง ใจ แก เจาหนาที่ ของ รัฐ เปน อยาง มาก เพราะ
หนวยงาน ของ รฐั ได เขา มา รบั ผดิ แทน  คาํ วา เจาหนาที ่ตาม
ที ่ระบ ุไว ใน กฎหมาย นี ้จะ หมายถงึ ใคร บาง และ หนวยงาน
ของ รฐั คอื หนวยงาน ใด บาง ใน มาตรา 4 ของ พระ ราช
บญัญตั ินี ้ได นยิาม ไว วา

“ เจาหนาที่” หมาย ความ วา ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง  หรือ ผู ปฏิบัติ งาน ประเภท อื่น ไม วา จะ เปน การ
แตง ตั้ง ใน ฐานะ เปน กรรมการ หรือ ฐานะ อื่น ใด”

“ หนวยงาน ของ รฐั” หมาย ความ วา กระทรวง ทบวง
กรม หรอื สวน ราชการ ที ่เรยีก ชือ่ อยาง อืน่ และ ม ีฐานะ เปน
กรม ราชการ สวน ภูมิภาค ราชการ สวน ทอง ถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ที่ ตั้ง ขึ้น โดย พระ ราช บัญญัติ หรือ พระ ราช
กฤษฎกีา และ ให หมาย ความ รวม ถงึ หนวยงาน อืน่ ของ รฐั
ที ่ม ีพระ ราช กฤษฎกีา กาํหนด ให เปน หนวยงาน ของ รฐั ตาม
พระ ราช บัญญัติ นี้ ดวย”

 เมือ่ ม ีการ ฟอง รอง จาก ผู เสยี หาย กฎหมาย ฉบบั นี ้ได
กาํหนด ให หนวยงาน ของ รฐั รบั ผดิ แทน ตาม ที ่บญัญตั ิไว

ใน มาตรา 5 ดงันี้
“ มาตรา 5 หนวยงาน ของ รฐั ตอง รบั ผดิ ตอ ผู เสยี หาย

ใน ผล แหง ละเมิด ที่ เจาหนาที่ ของ ตน ได กระทํา ใน การ
ปฏบิตั ิหนาที ่   ใน กรณ ีนี ้ผู เสยี หาย อาจ ฟอง หนวยงาน ของ
รัฐ ดัง กลาว ได โดย ตรง แต จะ ฟอง เจาหนาที่ ไม ได

ถา การ ละเมิด เกิด จาก เจาหนาที่ ซึ่ง ไม ได สังกัด
หนวยงาน  รัฐ แหง ใด ให ถือ วา กระทรวง การ คลัง เปน
หนวยงาน  ของ รัฐ ที่ ตอง รับ ผิด ตาม วรรค หนึ่ง”

การ ม ีบท บญัญตั ิดงั กลาว เทากบั ยกเวน หลกั ทัว่ ไป ใน
ประมวล กฎหมาย แพง และ พาณิชย ดังนั้น เจาหนาที่ ใน
หนวยงาน ของ รัฐ ทุก ประเภท เมื่อ ทํา ความ เสีย หาย ตอ
บุคคล ภาย นอก ใน ขณะ ทํางาน ตาม หนาที่ ยอม พน จาก
การ ถกู ฟอง รอง ให รบั ผดิ ใน กรณ ีละเมดิ แต หาก ม ิใช การ
กระทาํ ใน หนาที ่กฎหมาย ฉบบั นี ้ไม ได ให ความ คุมครอง
ดังที่ บัญญัติ ไว ใน มาตรา 6 ดังนี้

“ ถา การ กระทาํ ละเมดิ ของ เจาหนาที่ ม ิใช การ กระทาํ
ใน การ ปฏิบัติ หนาที่ เจาหนาที่ ตอง รับ ผิด ใน การ นั้น เปน
การ เฉพาะ ตวั ใน กรณ ีนี ้ผู เสยี หาย อาจ ฟอง เจาหนาที ่ได โดย
ตรง แต จะ ฟอง หนวยงาน ของ รัฐ ไม ได”

การ ประกาศ ใช กฎหมาย ฉบับ นี้ จึง เปน การ คุมครอง
เจาหนาที ่ของ รฐั ที ่กระทาํ การ ใน หนาที่ ใน ขณะ เดยีว กนั
ก ็เปน ผล ด ีแก ผู เสยี หาย อกี ดวย ที ่สามารถ เรยีก คาสนิไหม
ทดแทน ได โดย ตรง จาก หนวยงาน ของ รฐั

อนึ่ง หาก หนวยงาน ของ รัฐ ได ชดใช คา เสีย หาย ไป
แลว จะ ไล เบีย้ จาก เจาหนาที ่ได ใน กรณ ีใด ตาม มาตรา 8
และ มาตรา 9 ของ พระ ราช บัญญัติ นี้ ได ระบุ ไว วา

“ มาตรา 8 ใน กรณี ที่ หนวยงาน ของ รัฐ ตอง รับ ผิด ใช
คาสินไหม ทดแทน แก ผู เสีย หาย เพื่อ การ ละเมิด ของ
เจาหนาที่  ให หนวยงาน ของ รัฐ มี สิทธิ เรียก ให เจาหนาที่
ผูทาํ ละเมดิ ชดใช คาสนิไหม ทดแทน ดงั กลาว แก หนวยงาน
ของ รัฐ ได  ถา เจาหนาที่ ได กระทํา การ นั้น ไป ดวย ความ
จงใจ หรือ ประมาท เลินเลอ อยาง ราย แรง

สิทธิ เรียก ให ชดใช คาสินไหม ทดแทน ตาม วรรค หนึ่ง
จะ มี ได เพียง ใด ให คํานึง ถึง ระดับ ความ ราย แรง แหง การ
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กระทาํ และ ความ เปน ธรรม ใน แต ละ กรณ ีเปน เกณฑ โดย มิ
ตอง ให ใช เต็ม จํานวน ของ ความ เสีย หาย ก็ ได

 ถา การ ละเมดิ เกดิ จาก ความ ผดิ หรอื ความ บกพรอง ของ
หนวยงาน ของ รัฐ หรือ ระบบ การ ดําเนิน งาน สวน รวม ให
หกั สวน แหง ความ รบั ผดิ ดงั กลาว ออก ดวย

ใน กรณ ีที ่การ ละเมดิ เกดิ จาก ที ่เจาหนาที ่หลาย คน มิ
ให นาํ หลกั เรือ่ง ลกู หนี ้รวม มา ใช บงัคบั และ เจาหนาที ่แต ละ
คน ตอง รับ ผิด ใช คาสินไหม ทดแทน เฉพาะ สวน ของ ตน
เทานั้น”

 แม กฎหมาย จะ ให ความ คุมครอง ดงั กลาว แต ก ็เปน
เพียง การ คุมครอง ใน ระดับ หนึ่ง เพราะ ถา เปน ความ
ประมาท เลินเลอ อยาง ราย แรง ผู นั้น ก็ ยัง ไม พน ความ
ผดิ รวม ทัง้ อาจ กลาย เปน ฐาน ความ ผดิ อาญา ดวย การ

ปองกัน ไม ให เกิด ความ ผิดพลาด จึง เปน หน ทาง ที่ ดี ที่
สุด ผู ที่ ทํางาน ทาง ดาน นี้ จึง ตอง ใช ความ ระมัด ระวัง ใน
การ ทํางาน ใน ขณะ เดียว กัน จะ ตอง วิเคราะห วา ความ
เสยี หาย ที ่เกดิ ขึน้ แต ละ ครัง้ เกดิ จาก ความ บกพรอง ของ
ระบบ หรอื เกดิ จาก ความ ประมาท เลนิเลอ ของ บคุคล ถา
เปน ปญหา ที ่เกดิ จาก ระบบ เชน ขาด เครือ่งมอื หรอื ขาด
งบประมาณ ใน การ ตรวจ มาตรฐาน ของ เลือด ก็ จะ ตอง
แจง ปญหา เหลา นี ้ให ผู บรหิาร และ ภาค รฐั ได ทราบ แต ถา
ความ เสยี หาย ที ่เกดิ ขึน้ เกดิ จาก บคุคล ที ่ทาํงาน ก ็จะ ตอง
แกไข ที่ บุคคล โดย การ ทํางาน ใน แต ละ ขั้นตอน จะ ตอง
ยึด ระเบียบ หรือ แนว ปฏิบัติ ที่ หนวยงาน กําหนด ไว อยาง
เครงครดั และ ที ่สาํคญั บคุลากร ที ่ทาํงาน นี ้จะ ตอง เจรญิ
สติ ใน การ ทํางาน เพื่อ มิ ให เกิด เหตุ ที่ ไม พึง ประสงค ขึ้น


