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สารพันปัญหากฎหมาย

การให้บริการทางการแพทย์ของไทยในปัจจุบันนั้นแม้ว่าจะมีเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และเครื ่องไม้เครื ่องมือทีท่ันสมัย รวมทัง้การมีแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ 
ในแต่ละสาขามากกว่าในอดีตก็ตาม แต่ก็ยังมีข่าวคราวที่เกี ่ยวกับความเสียหาย 
ทีเ่กิดขึ ้นจากการให้การรักษาพยาบาลของแพทย์กับผู ้ป่วยทีม่าใช้บริการทาง 
สาธารณสุขเกิดขึ ้นอยูเ่สมอ ๆ ทัง้นี ้ก็เพราะว่าเป็นการบริการทีต่้องกระทำต่อ 
ร่างกายของมนุษย์ซึ ่งม ีความละเอียดอ่อนและค่อนข้างทีจ่ะสลับซับซ้อนของ 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทัง้ย ังมีปัญหาเกี ่ยวกับความซับซ้อนของพยาธิสภาพ 
การเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ 
ในการรักษานัน้ด้วย จนกลายเป็นชนวนเหตุทีท่ำให้สังคมเริ ่มมองว่าการแพทย ์
ส่วนหนึง่นัน้กำลังถูกดำเนินการในรูปแบบการบริการในเชิงธุรกิจ ดังนั ้นเมื ่อ 
เกิดปัญหาจากการรับบริการทางสาธารณสุขข้ึนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ย่อมจะมี 
ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและบรรดาญาติ ๆ ตามไปด้วย แต่หากมองในด้าน 
ของแพทย์ผูใ้ห้บริการแล้วจะพบว่าในการประกอบวิชาชีพของแพทย์นั ้น แพทย์ 
ทุกคนต่างก็มีความตั้งใจและมีความประสงค์ทีจ่ะให้ผู้ป่วยของตนหายจากอาการ 
เจ็บป่วยและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้มีการคิดริเริ่มทีจ่ะมีกฎหมายในลักษณะ 
ทีจ่ะให้ความคุ ้มครองผู ้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขขึ ้น ทัง้นี ้เพื ่อให้  
ผูไ้ด้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยรวดเร็ว 
และเป็นธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมือ่วันพุธที ่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....  
ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร และได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เมือ่วันอังคารที ่ ๒๗ 
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เมษายน ๒๕๕๓๑ เพื ่อให้รัฐสภาในฐานะทีเ่ป็นฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาต่อไป 
ดังนัน้ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบและมีความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของ 
รา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่วนี้ “สารพันปญัหากฎหมาย” จึงใครข่อนำเสนอ เรื่อง 
“การเยียวยาผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข” โดยลำดับ ดังนี้

๑. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุข
   ในอดีตก่อนที ่จะมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใช้บั งคับนั้น ผ ูป้ ่วยท ีไ่ด้ รับความเสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุข และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์หรือ 
โรงพยาบาลก็จะม ีการดำเนินคดีฟ้องร้องเพื ่อ เรียกร้อง 
ค่าเสียหายทางแพ่งและความรับผิดทางอาญาเพื ่อขอความ 
เป็นธรรมจากศาล ซึ ่งจะพบว่ามีความยุง่ยากลำบากมาก 
ในการที่จะพิสูจน์ความถูกผิดที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในพระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงได้มีการกำหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ในมาตรา ๔๑ ว่า  
“ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันเงินไม่เกิน 
ร้อยละ ๑ ของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ 
ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากการรกัษาพยาบาล 
ของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผดิมิได้แต่ยังไมไ่ด้รบัค่าเสยีหายภายในระยะเวลา 
อันสมควร” จะเห็นได้ว่าในกรณีทีผ่ ูป้ ่วยได้รับความเสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุขนั ้น คณะกรรมการไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครถูกหรือผิด ขอเพียงแต่เป็น 
ความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุข และความเสียหายนั้นไม่ได้ 
เกิดจากความเจ็บป่วยทีเ่ป ็นปกติของโรคนั ้น ๆ ก็เพียงพอแล้วทีจ่ะได้รับเงิน 
ชดเชยค่าเสียหาย ทัง้นี ้ ระบบหลักประกันสุขภาพได้จัดสรรงบประมาณไว้ 
ร้อยละ ๑ ของกองท ุนเพื ่อจ่ายให้แก่ผู ้ป่ วยท ีไ่ด้ รับความเสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุขแทนแพทย์ และโรงพยาบาลนั้นด้วยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มุง่คุ้มครองเฉพาะ 
ประชาชนทีอ่ยูใ่นระบบหลักประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนประชาชนทีอ่ยูใ่นระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว  
รวมทัง้ประชาชนผู้ซึ ่งต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง จะไม่ได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนัน้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองจาก 
การรับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและทัว่ถึงจะต้องมีการตรากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการรับบริการทางสาธารณสุข

  ๑บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๓ ปีที ่๓ ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญทัว่ไป) วันพุธที ่๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๓.

ร้อยละ ๑ ของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่
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๒. ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

   โดยทีป่ัจจุบันความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขเยียวยาอย่างเป็นระบบให้ทันท่วงที ทำให้มีการฟ้องร้องผู ้ให้บริการ 
สาธารณสุขทัง้ทางแพ่งและทางอาญา และทำให้ความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้รับและ 
ผูใ้ห้บริการสาธารณสุขเปลี่ยนไปจากเดิม อันส่งผลร้ายมายังผู้รับและผู้ให้บริการ 
สาธารณสุข ตลอดจนกระทบถึงการประกอบอาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  
รวมถึงระบบบริการสาธารณสุขด้วย สมควรจะได้แก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยรวดเร็วและ 
เป็นธรรมโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู ้เสียหาย รวมทัง้ 
เป็นการส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง 
ผูร้ับและผูใ้ห้บริการสาธารณสุข จัดให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยและ 
ป้องกันความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ทัง้เป็นการกำหนดให้ศาล 
ใช้ดุลพินิจในการลงโทษหรือไม่ลงโทษผู้ให้บริการสาธารณสุขในกรณีผู้ถูกฟ้องคดี 
อาญาข้อหากระทำโดยประมาท๒ จึงมีความจำเป็นทีจ่ะต้องมีกฎหมายฉบับดังกล่าว 
นี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

๓. หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

   ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข  
พ.ศ. . . . . ถือเป ็นเครื ่องม ือท ีส่ำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย ้งระหว่าง 
แพทย์และผูป้่วย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ เนื่องจากผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 
ความเสียหาย และจะได้รับการชดเชยความเสียหายทีเ่กิดขึ ้นจากหน่วยงาน 
ของรัฐทีเ่กี ่ยวข้อง ดังนั ้นบุคคลทีจ่ะได้รับประโยชน์โดยตรงจากกฎหมายฉบับนี้ 
ก็คือประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ รวมทัง้แพทย์และผู้ป่วยด้วย โดยกฎหมายฉบับนี้ 
มีหลักการสำคัญรวม ๕ ประการ กล่าวคือ 

   ประการแรก  การกำหนดให้มกีารชดเชยความเสยีหายจากการบรกิาร 
สาธารณสุข

   โดยในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ “ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงิน 
ช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย” จากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้อง 
พิสูจน์ความผิด๓ เพราะหากต้องรอการพิสูจน์ความถูกหรือความผิด ไม่เพียงแต่จะทำ 
ให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วย
กับแพทย์ผูท้ำการรักษาโดยไม่สมควร ในทางตรงกันข้ามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

   ๒เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ).

    ๓ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๕.
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เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วย และแพทย์ผู้ให้บริการด้วย  
เช่น ในกรณีผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการผ่าตัดรักษาดวงตาทีโ่รงพยาบาล แล้วได้รับความ 
เสียหายถึงขั้นตาบอด ก็จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจากโรงพยาบาล 
ได้เป็นอย่างดี ซึ ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู ้ป่วยแล้วยังช่วย 
ในเรื่องการเจรจาเพื่อขอความเห็นใจจากผู้ป่วยด้วย ทำให้สถานการณ์ทีย่่ำแย่นั้น 
กลับคลี่คลายลงไปได้ด้วยดีเป็นการลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้
อีกทางหนึ่งด้วย๔

   ประการที่สอง กำหนดให้มีคณะกรรมการกลาง 
และสำนักงานที่เป็นอิสระ

    โดยการกำหนดให้มี “คณะกรรมการสร้างเสริม 
ความสมัพันธท์ี่ดีในระบบบริการสาธารณสขุ” อนัประกอบดว้ย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  
ป ล ดั ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุข  ป ล ดั ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภค และผูอ้ำนวยการสำนักงบประมาณ (เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) 
ผู้แทนจากสถานพยาบาล จำนวน ๓ คน ผู้แทนองคก์รพฒันาเอกชนท่ีทำงานดา้นคุ้มครอง 
สิทธิผูบ้ริโภค ด้านบริการสุขภาพ จำนวน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน  
ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั ้งจากผู ้ท ีม่ ีความเชี ่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
สือ่สารมวลชน สิทธิมนุษยชนและการเจรจาไกลเกลี่ยสาธารณสุข ด้านละ ๑ คน 
เป็นกรรมการ๕  โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผูแ้ทนจากสมาคมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ  
เพราะบทบาทอำนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการนั้น คือการพิจารณาความเสียหาย
ทีเ่กิดขึ้นว่าเกิดจากการรับบริการสาธารณสุขจริงหรือไม่ ไม่ได้ทำหน้าทีพ่ิสูจน์และ 
สอบสวนความถูกผิดของผู้ให้บริการแต่อย่างใด 

   โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ
หน้าที ่ ในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย พัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย และการสนับสนุนการไกล่เกลี ่ยและ 
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ท ีด่ีในระบบบริการสาธารณสุข กำหนดประกาศ 
การจ่ายเงินสมทบกองทุน ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน 
การย ืน่คำขอรับเงินค่า เส ียหาย การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายกำหนด 
หล ักเกณฑ์และวิธีการอ ุทธรณ์ รวมท ัง้วิธีพิจารณาวินิจฉัยอ ุทธรณ์ กำหนด 
ระเบ ียบเกี ่ยวกับการทำส ัญญาประน ีประนอมยอมความ  การไกล่ เกลี ่ย  

คุ้มครองผูบ้ริโภค และผูอ้ำนวยการสำนักงบประมาณ (เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) 

  ๔ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓.

   ๕ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๗.
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ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการสนับสนุนการไกล่เกลี ่ย  
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ทีด่ีในระบบบริการสาธารณสุข และพิจารณาอนุมัติ 
เงินกองทุน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานพยาบาลและผู้รับบริการ 
สาธารณสุข ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด๖  

นอกจากนี ้ ยังได้กำหนดให้มีสำนักงานที ่เป็นอิสระ โดยกำหนดให้ 
“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข โดยมีอำนาจหน้าที ่
ในการรับและตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเสียหายและคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติน้ี  
ประสานงานกับสถานพยาบาลเพื ่อให้ส่งเวชระเบียนของผู ้เสียหาย หรือข้อมูล 
หลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการฯ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
หรือคณะอนุกรรมการ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือบุคคลใด ๆ  
เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทัง้การรับ  
การจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนการเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าเสียหายและวิธีป้องกันความเสียหายเพื ่อเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทำรายงานประจำปี สนับสนุนการดำเนินงาน 
ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาระบบความปลอดภัย และป้องกันความเสียหาย  
รวมทัง้การสร้างเสริมความสัมพันธ์ทีด่ีในระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนการ 
ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู ้ยืน่คำขอและประชาชนทัว่ไปเข้าใจในหลักการและ 
เหตุผล ขั้นตอนวิธีการ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด๗

   ประการที่สาม การพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความ 
เสียหาย

    กำหนดให้คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยทำหน้าทีว่ิเคราะห์ 
สาเหตุแห่งความเสียหายเพื ่อแจ้งให้สถานพยาบาลทีเ่กี ่ยวข้องกับความเสียหาย 
พิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายรวมทั้ง 
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ท ีด่ี ในระบบบริการสาธารณสุข แล้วให้สถาน 
พยาบาลน ัน้ทำรายงานการปรับปรุงแก้ไขและส่งให้กรมสนับสนุนบริการ 
สาธารณสุขภายใน ๖ เดือน เพื ่อให้คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทีด่ี 
ในระบบบริการสาธารณสุขนำมาประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงิน 
สมทบเข้ากองทุนในทางที่เป็นคุณให้แก่สถานพยาบาลนั้นก็ได้

  ทั้ งนี้  ย ัง ได้ กำหนดให้กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ  ส นับสนุน 
สถานพยาบาล หน่วยงาน หรือองค์กรทีด่ำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

   ๖ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๑๐.

     ๗ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๑๙.
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  ๘ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓.

   ๙ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๔๕. 

ระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของผู ้รับบริการสาธารณสุข  
เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย 
ของผูร้ับบริการสาธารณสุข และกิจกรรมด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทีด่ี 
ในระบบบริการสาธารณสุข โดยเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เงินกองทุน๘

   ประการที ่สี ่ การฟ้องร้องเพื ่อดำเนินคดีกับผู ้ให้บริการ ทีผ่่านมา 
การฟ้องร้องสว่นใหญ่จะเปน็การฟ้องโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 
การฟ้องร้องแพทย์ผูใ้ห้บริการ ซึ่งกระบวนการดำเนินคดีอาญา 
ต่อแพทย์นัน้เป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชนในฐานะทีเ่ป็น 
พลเมืองไทยอยูแ่ล้ว การฟ้องคดีอาญาจึงเป็นช่องทางหนึ ่ง 
ของผูเ้สียหายเพื่อใช้สิทธิทางศาลจึงไม่มีความจำเป็นทีจ่ะต้อง 
มีการตราพระราชบัญญัติออกมารองรับในเรื ่องการฟ้องคดี 
ต่อศาลแต่อย่างใด เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุง่ทีจ่ะ 
แกไ้ขปัญหาความขดัแย้งระหว่างแพทย์และผู้ปว่ย และจะชว่ยลด 
การฟ้องคดีอาญาต่อแพทย์ลง ทีส่ำคัญคือการช่วยเหลือและ 
เยียวยาผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยทีจ่ะไม่ต้องมีการพิสูจน์ความผิด 
และพิสูจน์ตัวผู้กระทำความผิด รวมถึงเป็นระบบทีมุ่ง่ชดเชยความเสียหายให้แก่ 
ผู้เสียหายอย่างแท้จริง ไม่ใช่การมุ่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่อย่างใด จึงได้ 
กำหนดไว้ว่าในกรณีท่ีผู้ให้บริการสาธารณสุขถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาฐานกระทำ 
ความผิดโดยประมาทเกี ่ยวเนื ่องกับการให้บริการสาธารณสุขหากศาลเห็นว่า 
จำเลยกระทำความผิดก็ให้ศาลนำข้อเท็จจริงต่างๆ ของจำเลยเกี่ยวกับประวัติ 
พฤต ิการณ์แห่ งคด ี มาตรฐานทางวิชาชีพ การบรรเทาผลร้ายแห่งคด ี 
การรูส้ำนึกในการกระทำความผิด การที ่ได้มีการทำสัญญาประนีประนอม 
ยอมความ การไกล่เกลี ่ยระหว่างผู ้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องกับความเสียหายและผู ้เสียหาย การชดใช้เยียวยาความเสียหาย  
และการที่ผู้เสียหายไม่ติดใจให้จำเลยได้รับโทษ ตลอดจนเหตุผลอื่นอันสมควร 
มาพิจารณาประกอบด้วย โดยศาลจะลงโทษน้อยกว่าทีก่ฎหมายกำหนดไว้สำหรับ 
ความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้๙

   ประการท่ีห้า วิธีดำเนินการเพ่ือขอรับค่าเสียหายตามร่างพระราชบัญญัติ
   ๑) การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหาย
     ในกรณีทีผ่ ูเ้สียหายจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื ้องต้นและเงิน 

ชดเชยจากกองทุนตามร่างพระราชบัญญัตินี ้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดนั้น  

เยียวยาผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยทีจ่ะไม่ต้องมีการพิสูจน์ความผิด
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จะต้องไม่ใช่กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้น แม้มีการ 
ให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือความเสียหายซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้ 
จากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือเป็นความเสียหายที่
เมื ่อสิ ้นสุดกระบวนการให้บริการสาธารณสุขแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำรง 
ชีวิตตามปกติของผู้เสียหาย๑๐ เพราะหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวผู้เสียหายจะ 
ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยจากกองทุนเลย 

   ๒) ขัน้ตอนในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย  
       ผูเ้สียหายอาจยืน่คำขอรับเงินค่าเสียหายนั้นด้วยตนเอง หรือในกรณี 
ท ีผ่ ูเ้ส ียหายถึงแก่ชีวิต ตกเป็นผู ้ไร้ความสามารถ หรือไม ่สามารถย ืน่คำขอ 
ด้วยตนเองได้ ให้บิดามารดา คู่สมรส ทายาท หรือผู้อนุบาล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ยืน่คำขอรับเงินชดเชย 
แทนผ ูเ้ส ียหายได้ โดยยื ่นคำขอต่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กร 
ที ่สำนักงานกำหนด ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่ว ันที ่รู ้ถึงความเสียหาย 
และรูต้ัวผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๑๐ ปี นับแต่วันที ่ร ูถ้ึงความเสียหายนั ้น โดยการยืน่คำขอรับเงินค่าเสียหาย 
ดังกล่าวนี้สามารถกระทำได้ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้๑๑

   ๓) การพิจารณาคำขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย 
     เม่ือสำนักงานไดร้บัคำขอจากผู้เสยีหายแลว้ ใหส้ง่คำขอของผู้เสยีหาย 

นัน้ไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน ๗ วันนับแต่ 
วันทีไ่ด้รับคำขอของผูเ้สียหาย เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ 
เบือ้งต้นวินิจฉัยคำขอดังกล่าวนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทีไ่ด้รับคำขอ 
หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าเป็นผู้เสียหายทีม่ีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
หรือเงินชดเชยจากกองทุนตามกฎหมายนี้ก็ให้วินิจฉัยจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
ให้แก่ผูเ้สียหายหรือทายาทนั้น๑๒ จากนั้นให้ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการประเมิน 
เงินชดเชยภายใน ๗ วันนับแต่วันทีม่ีคำวินิจฉัยเพื ่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชยแก่ 
ผ ูเ้ส ียหายโดยการพิจารณานั ้นให้อาศัยหลักการเกี ่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยต้องวินิจฉัยคำขอ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันทีไ่ด้รับเรื่องจากคณะอนุกรรมการเงินช่วยเหลือ  
หรือคณะกรรมการอุทธรณ์แล้วแต่กรณี๑๓ ดังนี้

  ๑๐ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๕ และ มาตรา ๖.

  ๑๑ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๒๕.

  ๑๒ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๒๗.

  ๑๓ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๐.
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     (๑) ในกรณ ีท ีผ่ ูย้ ืน่คำขอไม ่เห็นด้วยกับจำนวนเงินชดเชยท ี ่
คณะอนุกรรมการเงินชดเชยได้วินิจฉัยให้ ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุ 
กรรมการประเมินเงินชดเชย๑๔ และในกรณีทีค่ณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชย 
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้กำหนดจำนวนเงินชดเชยแล้ว หากผู้เสียหาย 
หรือทายาทไม่ตกลงยินยอมรับเงินชดเชยและได้ฟ้องผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือ 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับความเสียหายเป็นคดีต่อศาล ให้สำนักงานยุติการดำเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และ“ผู้เสียหายหรือทายาทไม่มีสิทธิ 
ที ่จะยื ่นคำขอตามพระราชบัญญัตินีไ้ด้อีก” หากศาลได้ม ี
คำพิพากษาหรือคำสัง่ถึงทีส่ ุดให้ผูใ้ห้บริการสาธารณสุขหรือ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผ ูเ้ ส ียหาย ให้คณะอน ุกรรมการประเม ิน เงินชดเชย
พิจารณาว่ าจะจ่ ายเงินจากกองท ุนเพื ่อชำระค่าสินไหม
ทดแทนตามคำพิพากษาหรือไม ่เพียง ใด  ในกรณีท ีศ่ าล 
ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงทีสุ่ดยกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้ให ้
บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานทีเ่กี ย่วข้องกับความเสียหายไม่ต้องรับผิด  
คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ก็ได้๑๕

      (๒) ในกรณีทีผู่ ้เสียหายหรือทายาทได้นำเหตุแห่งความเสียหาย 
ฟ้องคดีต่อศาลเพือ่เร ียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู ้ให้บริการสาธารณสุข 
หรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับความเสียหาย โดยขอรับเงินค่าเสียหายตาม 
พระราชบัญญัตินีไ้ม่ว่าจะขอรับเงินค่าเสียหายก่อนหรือหลังฟ้องคดี ให้ดำเนินการ 
ให้มีการพิจารณาเฉพาะการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท 
เท่านัน้ และเมือ่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั ่งถึงทีสุ่ดแล้วให้คณะอนุกรรมการ 
ประเมินเงินชดเชยพิจารณาว่าจะจ่ายเงินจากกองทุนชำระค่าสินไหมทดแทน 
ตามคำพิพากษาหรือไม่แต่หากศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงทีสุ่ดยกฟ้องโดย 
ไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหาย 
ไม่ต้องรับผิด คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ก็ได้๑๖  
ในกรณ ีท ีม่ ีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื ้องต้นให้แก่ผู ้เสียหายแล้ว  หากศาลม ี 
คำพิพากษาหรือคำสัง่ถึงทีสุ่ดให้ผูใ้ห้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
กับความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ให้หักเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
 ออกจากค่าสินไหมทดแทนด้วย 

บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานทีเ่กี ย่วข้องกับความเสียหายไม่ต้องรับผิด 

  ๑๔ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๑.
  ๑๕ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๔.

  ๑๖ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๖.
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๔. บทสรุป
   แม้ว่าปัจจุบันผู้ป่วยทีไ่ด้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถ 

ทีจ่ะดำเนินการฟ้องร้องคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายจาก 
แพทย์หรือสถานพยาบาลทีแ่พทยนั์้นสังกัดอยูไ่ด้ก็ตาม แต่ในคดีอาญานั้นศาล 
มักจะไม่รับฟ้องหรือถ้ารับฟ้องไว้ก็จะไม่ลงโทษเพราะถือว่าแพทย์น้ันประกอบวิชาชีพ 
ทีเ่ป ็นการช่วยเหลือเพื ่อนมนุษย์อย ูแ่ล้ว เว้นแต่ในกรณีท ีม่ีหลักฐานให้ศาล 
เห็นสมควรว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลจึงจะ 
ลงโทษทางอาญาแก่แพทย์ผู้นั้นได้ ในขณะทีร่่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ฉบับนี้ได้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ 
ผูป้ ่วยและญาติในการได้รับความเสียหายจากการรักษาโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ 
ความถูกผิด โดยมีเจตนาเพื ่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนทุกคนใน 
ทุกระบบและครอบคลุมการรักษาทัง้ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และเพื่อ 
ต้องการให้ผูท้ ีไ่ด้รับความเสียหายจากการรักษานั ้นได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ 
ในจำนวนทีเ่หมาะสมและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น พร้อมทัง้ลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ 
ลงไปได้อีกด้วย ตลอดจนเพิ่มช่องทางใหม่สำหรับผู้ป่วยและแพทย์ โดยใช้ระบบ 
การไกล่เกลีย่แบบสมัครใจอันเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทีด่ี 
ต่อกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ซ่ึงระบบน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยแต่อย่างใด 

  นอกจากนีห้ากจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู ้ป่วย 
ยังคงมีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่อย่างในปัจจุบันจะมีแพทย์คนใดท่ีจะทำการรักษาผู้ป่วย 
ด้วยความสบายใจคงมีแต่ความหวาดระแวงว่าตนอาจถูกผู้ป่วยฟ้องเพื่อเอาผิดได้
เมือ่เกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล ดังนั้นเมือ่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีบทบัญญัติทีเ่ป็นคุณทัง้สถานพยาบาล แพทย์ และผู้ป่วย ตลอดจนหน่วยงานที ่
เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว การทีร่่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา 
เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายได้หรือไม่นั ้น ย่อมขึ้นอยูก่ับผู้มีหน้าทีเ่กี ่ยวข้องทุกฝ่าย 
ทีจ่ะได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องและการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายในสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ต่อไป




