
๑ 

(รา่ง) 
พระราชบัญญัติ 

วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 
 

  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “วิชาชีพเวชกรรม” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ในการบริบาลเวชกรรม รวมทั้งการอ่ืนใดที่ก าหนดในข้อบังคับแพทยสภา  
   
  มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  ““บริบาลเวชกรรม” หมายความว่า การดูแล รักษา บ าบัดโรคและความเจ็บป่วย การ
ช่วยชีวิตในภาวะวิกฤติของมนุษย์ การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้วยวิชาชีพเวช
กรรม อันรวมถึง การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็มหรือฝังเข็มเพ่ือบ าบัดโรคหรือระงับ
ความรู้สึก การจัดและจ่ายยาหรือชีววัตถุ การกระท าทางศัลยกรรม การใช้รังสีหรือคลื่นใดๆ ตลอดจนการเจาะหรือ
ผ่าตัด การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ การให้ยาหรือสารอ่ืน หรือการสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย
มนุษย์ การคุมก าเนิด การช่วยการเจริญพันธุ์ การเสริมสวย การบ ารุงร่างกาย การให้ค าแนะน าปรึกษา การ
ควบคุมการปฏิบัติงานหรือวิธีการอ่ืนใดทางการแพทย์ การตรวจ การวินิจฉัย การกระท าต่อร่างกายของมนุษย์
ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ หรือสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัย” 
 

  มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา 5 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
   
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1  นพ.พินิจ หิรัญโชติ 



๒ 

 
  มาตรา 6 ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(1) รับขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม” 

 
มาตรา 7 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 8 (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช 

กรรม พ.ศ. 2525 
  “(7) สั่งระงับหรือจ ากัดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับแพทยสภา 
  (8) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น” 
 
  มาตรา 8 ให้ยกเลิกความใน (3) (ค) (จ) และ (ฌ) ของมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(ค) การก าหนดค่าจดทะเบียนสมชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

  (จ) หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาตแบบ และ 
ประเภทใบอนุญาต 

  (ฌ) การจัดตั้ง การด าเนินการ และการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ รวมทั้ง 
องค์กรเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย”  
  
  มาตรา 9 ให้ยกเลิกความใน (5) และ (6) ของมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(5) ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข หรือผู้
ประกอบโรคศิลปะตามก าหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์
ฉุกเฉิน ซึ่ปงระกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะหรือปฏิบัติการฉุกเฉินตามขอบเขต ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  (6) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ ของทางราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ตาม
ข้อบังคับแพทยสภา 
 
  มาตรา 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 30/1 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2525 
  “มาตรา 30/1 ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปี และให้ต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ 
ใบอนุญาตนั้นได้ต่อไป โดยผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องมีการขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 



๓ 

คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดใบอนุญาตประเภทหนึ่งได้ไม่เกินห้าปีรวมทั้งจ ากัดขอบเขต 
และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพเวชกรรมบางประการของใบอนุญาตประเภทดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ
แพทยสภา” 
      
  มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓1 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
  “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษาจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพภายใต้
ความสามารถ ข้อจ ากัด ภาวะ วิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช 
กรรมตามวรรคหนึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้พ้น 
จากความรับผิดทางอาญา เว้นแต่ได้กระท าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” 

 
  มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓2 และมาตรา ๓3 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓2 ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าหรือการบริบาลเวชกรรมที่อาจฝ่าฝืน
มาตรฐานหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด มีสิทธิร้องเรียนผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผู้นั้น โดยท าเรื่องยื่นต่อแพทยสภา 
  สมาชิกแพทยสภามีสิทธิร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่อาจฝ่าฝืนม าตรฐาน          
หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
  สิทธิร้องเรียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งการกล่าวโทษตามวรรคสามสิ้นสุด 
เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นทราบเรื่องท่ีอาจมีการฝ่าฝืนมาตรฐานหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมดังกล่าว
และรู้ตัวผู้ที่อาจฝ่าฝืนมาตรฐานหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่อาจมีการ     
ฝ่าฝืนมาตรฐานหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
  การถอนเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือกล่าวโทษตามวรรคสามนั้น ไม่เป็นเหตุ
ให้ระงับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยุติการด าเนินการดังกล่าว
ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุม 
  มาตรา 33 เมื่อแพทยสภาได้รับเรื่องร้องเรียนหรือกล่าวโทษตามมาตรา 32 ให้เลขาธิการ
แพทยสภาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนโดยมิชักช้า 
 
  มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525 
 
  มาตรา 14 ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 
 
 



๔ 

  “มาตรา 37 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน ให้อนุกรรมการดังกล่าวเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า และมีหนังสือแจ้งให้บุคคล
ใดๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน 

มาตรา 38 ให้ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวน แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวโทษพร้อม 
ทั้งส าเนาเรื่องท่ีร้องเรียนหรือกล่าวโทษให้สมาชิกแพทยสภาผู้ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวโทษไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันเริ่มท าการสอบสวน” 
  ผู้ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใดๆ เพ่ือโต้แย้ง        
ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งยื่นต่อประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในก าหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้ 
  หากผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ถูกกล่าวโทษไม่ด าเนินการตามวรรคสองให้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนด าเนินการต่อไปได”้ 
  
  มาตรา 15 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 38/1 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2525 
  “มาตรา 38/1 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคดีมาตรฐานและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนตามข้อบังคับแพทยสภา ให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองส านวนการพิจารณาคดีมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด” 
 
  มาตรา 16 ให้ยกเลิกความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา 39 ให้คณะกรรมการพิจารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นที่ได้รับตามมาตรา 
38 และมาตรา 38/1 ทั้งนี้คณะกรรมการอาจให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดดังต่อไปนี้ 
(1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 
(2) ลงโทษทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีสามสถาน ได้แก่  

(ก) ภาคทัณฑ์ 
(ข) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี 
(ค) เพิกถอนใบอนุญาต 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดได้ประพฤติผิดมาตรฐานหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม   
อันเป็นความผิดหลายกรรมในเรื่องเดียวกัน หากมีการลงโทษพักใช้ใบอนุญาตทุกรรมให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาต
ของผู้นั้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินตามที่ก าหนดในวรรคสอง (2) (ข) 

ในกรณีสมาชิดผู้ใดประพฤติผิดมาตรฐานหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเล็กน้อยและเป็น 
ความผิดครั้งแรก หากคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ อาจงดโทษและให้สมาชิกนั้นท าทัณฑ์บนเป็น
หนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง 
ดังกล่าวให้ฟ้องศาลปกครองภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง” 
 
 
 
 



๕ 

 
  มาตรา ๑7  บรรดาข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยื่นต่อแพทยสภา 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือและด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปจนกระทัง่สิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว 
   
  มาตรา 18  พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลบังคับกับนักศึกษาหรือนิสิตแพทย์ที่เข้าศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์บัณฑิตหลังจากพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ 
 
  มาตรา 19  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
                                                                     ……………………………………… 
                                                            ………………………………… 
 


