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	 ปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการนำระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด 
(No	 –	 fault	 compensation	 system)	 มาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการรับบริการ 
สาธารณสุขมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้โดยเหตุที่ระบบการเยียวความเสียหายโดยการใช้กลไกทางศาลนั้นยัง 
มีข้อบกพร่องทั้งในส่วนของภาระค่าใช้จ่าย	และระยะเวลาการดำเนินคดีที่ยืดเยื้อ	โดยประเทศ 
นิวซีแลนด์	 เป็นประเทศแรกที่นำระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขมาใช้	 และ 
ต่อมาได้ขยายไปยังประเทศในภูมิภาคอื่น	ๆ 	เช่น	สวีเดน	นอร์เวย์	และเดนมาร์ก	โดยแต่ละประเทศ 
ดังกล่าวได้มีวิธีการชดเชยค่าเสียหายที่อาจแตกต่างกันไปบ้างตามระบบสาธารณสุข	ระบบสวัสดิการ 
สังคม	ตลอดจนลักษณะทางสังคมของประเทศนั้น	ๆ 		
	 สำหรับประเทศไทย	 มีแนวความคิดที่จะนำระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความ 
รับผิดมาปรับใช้	ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๔๑	 
เพื่อเยียวยาความเสียหายที่ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการทาง 
สาธารณสุข	และปัจจุบันยังได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....	 ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ 
สภาผู้แทนราษฎร	 และหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใดก็อาจถือว่าเป็นการปฏิรูป 
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง	
	 ดงันัน้	เพือ่สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการชดเชยความเสยีหายจากการรบับรกิาร 
สาธารณสขุโดยไมต่อ้งพสิจูนค์วามรบัผดิ	โดยเฉพาะในประเดน็ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	และกรณศีกึษา 
ของตา่งประเทศในการนำระบบดงักลา่วมาใช	้จงึใครข่อเสนอบทความในเรือ่งดงักลา่วนี	้เพือ่เปน็แนวทาง 
ในการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขต่อไป		
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๑) ระบบการชดเชยจากการรับบริการสาธารณสุขของประเทศไทย  
	 นับแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข	 ซึ่งได้กำหนดให้การบริการ 
สาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	โดยได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ถือเป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของไทยเป็น 
ครั้งแรก	 ทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น	ประกอบกับ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	แต่อย่างไรก็ตาม	 
ปรากฏว่ายังมีการฟ้องร้องผู้ให้บริการทั้งทางแพ่งและทางอาญากันอยู่เนือง	ๆ 	จะด้วยวิธีการรักษา 
พยาบาลที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง	 ทำให้โอกาสที่จะมีความผิดพลาดในการดูแลรักษา 
พยาบาลเกิดมากขึ้น	 ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหาย	 ผู้เสียหายก็จะดำเนินการ 
เพื่อขอรับค่าชดเชยจากผู้ให้บริการสาธารณสุขตามกลไก	โดยวิธีการ	ดังต่อไปนี้	
  ๑.๑) การฟ้องร้องทางแพ่ง  
		 	 	 ที่ผ่านมานอกเหนือจากการดำเนินคดีอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิต	ร่างกาย	และจิตใจ	
ผู้เสียหายก็มักจะนำคดีไปฟ้องต่อศาลเป็นคดีแพ่งหรือคดีละเมิดเพื่อให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย	 
โดยการฟ้องร้องทางศาลถือเป็นช่องทางหลักของผู้เสียหายในการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย 
ที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุข	 นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ยประนีประนอม	 โดยจากสถิตินับแต่ 
ป	ีพ.ศ.	๒๕๓๕	–	พ.ศ.	๒๕๕๔	พบวา่มคีดทีีย่ืน่ฟอ้งสถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	๑๖๙	คด	ี
เป็นคดีแพ่ง	๑๒๖	คดี	คดีอาญา	๑๔	คดี	และคดีผู้บริโภค	๓๙	คดี	และมีจำนวนเงินที่มีการเรียกร้อง 
เพื่อชดเชยความเสียหายประมาณ	๘๖๐	ล้านบาท๑  
		 	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการฟ้องร้องทางศาลจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 และสามารถ 
ลงโทษผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ประมาทเลินเล่อได้	 แต่กระบวนการต่อสู้ทางศาลก็อาจสร้างภาระ 
ใหแ้กผู่เ้สยีหายหลายประการ	ทัง้ในเรือ่งของภาระคา่ใชจ้า่ย	ระยะเวลาการดำเนนิคดทีีย่าวนาน	ตลอดจน 
ความยากลำบากในการพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของความเสียหายหรือเพื่อยืนยันความ 
ผิดพลาดของผู้ให้บริการ	ดังนั้น	เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว	 ในปี	 พ.ศ.	๒๕๕๑	จึงได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑	ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้โจทก์สามารถ 
ฟ้องคดีต่อศาลด้วยวาจา	 และแม้ไม่มีทนายความก็สามารถดำเนินคดีได้	 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศาล 
เปน็ผูช้ว่ยเหลอื	รวมทัง้ยงัไดม้กีารนำระบบไตส่วนมาใช	้ทำใหศ้าลมอีำนาจในการแสวงหาพยานหลกัฐาน 
ไดเ้อง	และนอกจากนีพ้ระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ยงัไดบ้ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจนวา่	 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และให้บริการแก่ผู้บริโภคมีภาระการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่อยู่ใน 
ความรูเ้หน็ของผูป้ระกอบธรุกจิโดยเฉพาะ	อนัเปน็การชว่ยเหลอืใหผู้เ้สยีหายสามารถเขา้ถงึกระบวนการ 
ยตุธิรรมไดส้ะดวกขึน้	แตก่ระนัน้กต็าม	เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่การตอ่สูต้ามกระบวนการทางศาลนัน้ตอ้งใช ้
ระยะเวลาทีย่าวนาน	ซึง่อาจทำใหค้า่ชดเชยทีค่วรจะไดร้บันัน้กลายเปน็คา่ใชจ้า่ยอืน่	ๆ 	ทีต่อ้งใชไ้ปในการ 
ดำเนินคดี	เช่น	ค่าเดินทาง	ค่าที่พักแทน

 ๑ดวงกมล	สจิรวัฒนากุล,	ย้อนสถิติผู้ป่วยฟ้องแพทย์	สูติ	–	นรีเวชกรรมแชมป์ร้องเรียน,	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	วันที่	๒๙	
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓.	



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔ 61

  ๑.๒)  การได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
		 	 	 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มาตรา	 ๔๑	 ได้นำระบบ
การชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด	 (No	–	fault	 compensation	 system)	
มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก	โดยได้กำหนดให้จัดตั้ง	“กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”	ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ๒   
ตลอดจนได้กำหนดให้กันเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็น	“เงินช่วยเหลือเบื้องต้น”	 ให้แก่ผู้รับบริการซึ่งได้รับ 
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของผู้ให้บริการสาธารณสุข	 แม้ว่าจะหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหา 
ผู้กระทำผิดได้แล้ว	แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร๓ 
		 		 	 อยา่งไรกต็าม	ระบบการชดเชยตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตดิงักลา่วนี ้
จะให้การชดเชยแต่เฉพาะผู้เสียหายที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือผู้เสียหายที่มีบัตรทอง 
เทา่นัน้	ซึง่มอียูป่ระมาณ	๔๗	–	๔๘	ลา้นคนของประเทศ	หรอืรอ้ยละ	๗๕	ของประชากรไทย๔		โดยไมคุ่ม้ครอง 
ครอบคลุมไปถึงผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม	ตลอดจนข้าราชการ	และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	

๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
	 หลกัการสำคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	....	
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและ 
เงินชดเชยจากกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบสาธารณสุข	 เพื่อเยียวยาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	 นอกจากนี้ยังมีกลไกเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ป่วยกับแพทย์เชิงระบบ	และจะเป็นประโยชน์อีกหลายประการ	เช่น	
	 (๑)		ได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองผู้เสียหายเพิ่มจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๕	โดยจะใหก้ารคุม้ครองบคุคลซึง่ไดร้บัความเสยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	 
โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่ผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น	
	 (๒)	 ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อจ่ายค่าชดเชยจะมีความรวดเร็ว	 และมีกำหนดระยะเวลา 
ที่แน่นอน
	 (๓)	 ให้ความสำคัญกับระบบการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายและผู้ให้บริการสาธารณสุข	อันเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข	
	 (๔)	 กำหนดให้ศาลสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการลงโทษผู้ให้บริการสาธารณสุข	ซึ่งถูกฟ้อง 
คดีอาญาฐานกระทำโดยประมาท	น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้		
	 อย่างไรก็ตาม	ในขณะนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังมีความวิตกกังวลว่า	การนำระบบชดเชย 
ความเสยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุโดยไมพ่สิจูนค์วามรบัผดิมาใชจ้ะทำใหม้กีารฟอ้งรอ้งแพทย ์
เพิ่มมากขึ้น	และทำให้เกิดแนวโน้มการทำเวชปฏิบัติแบบปกป้องตนเอง	(defensive	medicine)	 

 ๒พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๓๘.	
 ๓พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๔๑.	
 ๔นายแพทย์วิชัย	โชควิวัฒน,	ความเท็จและความจริงเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข,	 
สิงหาคม	๒๕๕๓,	หน้า	๑๑.
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โดยแพทย์จะสั่งการตรวจวินิจฉัยและการรักษามากเกินความจำเป็น	 เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง	 
ซึ่งในที่สุดผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	เป็นต้น

๓) กรณีศึกษาระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขของต่างประเทศ 
 ระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด	 
เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ	โดยปัจจุบันมีบางประเทศนำระบบดังกล่าวมาบัญญัต ิ
เปน็กฎหมายเพือ่บงัคบัใชอ้ยา่งเบด็เสรจ็	เชน่	สวเีดน	นวิซแีลนด	์และนอรเ์วย	์เปน็ตน้	และมบีางประเทศ 
นำระบบนี้มาใช้เฉพาะกรณี	 เช่น	 อังกฤษ	 ซึ่งจะใช้เฉพาะการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก 
การรบัวคัซนี	(Vaccine	damage	payment	scheme)	โดยไมต่อ้งพสิจูนค์วามรบัผดิ๕	หรอืสหรฐัอเมรกิา	 
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขมากที่สุด 
ในโลก	 ก็ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้เฉพาะกรณีที่มีการชดเชยแก่ผู้เสียหายที่ต้องพิการทางสมอง 
เนือ่งมาจากการคลอด	(Birth	–	related	neurological	impairments)	ในรฐัฟลอรดิาและรฐัเวอรจ์เินยี	 
เพื่อให้คนที่มีฐานะยากจนสามารถได้รับการชดเชยความเสียหาย	 โดยไม่ต้องฟ้องคดีแพ่งเนื่องจาก 
มคีา่ใชจ้า่ยทีส่งูมาก๖	และในบางประเทศกไ็ดน้ำระบบดงักลา่วมาปรบัใชใ้นกระบวนพจิารณาคดขีองศาล 
แต่ไม่ได้บัญญัติเป็นกฎหมายอย่างชัดเจน	เช่น	ไต้หวัน๗ 
	 อนึ่ง	 จากการศึกษาพบว่ามีประเทศที่มีระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุข	 โดยไม่พิสูจน์ความผิดที่ใกล้เคียงกับระบบที่ประเทศไทยได้มีแนวความคิดที่จะนำมาใช้ 
ในการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้รับบริการสาธารณสุข	และมีแนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจ	คือ

 ๕Report	of	the	expert	group	on	financial	and	other	countries,	The	Scottish	Government.	(ปรากฏที่		 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/03/16844/20533)
 ๖J	Horwitz	and	T	A	Brennan,	No	–	fault	compensation	for	medical	injury	:	a	case	study,	Health	Affairs,	๑๔,	
no.	๔	(๑๙๙๕)	หน้า	๑๖๔	–	๑๗๙.	
 ๗ศาล	Taipei	District	court	ได้ยอมรับหลักการชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดมาใช้ในคด	ีBo	–	Li	v.	 
Mackay	Memorial	Hospital.	The	Applicability	of	The	Consumer	Protection	law	in	Medical	Malpractice	Disputes	in	
Taiwan,	Pacific	Rim	Law	&	Policy	Journal	Association,	Vol.๑๖	:	No.๓,	หน้า	๘๐๕	-	๘๓๔.	
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 ๘Marie	Bismark	และ	Ron	Peterson,	No	–	fault	Compensation	In	New	Zeland	:	Harmonizing	Injury	Compensation, 
Provider	Accountability,	And	Patient	Safety,	Health	Affairs,	๒๕,	no.	๑	(๒๐๐๖),	หน้า	๒๗๙.

 ๓.๑) ประเทศนิวซีแลนด์ 
	 		 	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๗๔	ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการนำระบบการชดเชยความเสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด	 หรือ	No	-	fault	 compensation	system	มาใช้	
โดยได้ตรากฎหมาย	 Accidental	 Compensation	 Act	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการชดเชยแก่ผู้ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	 ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์	แต่ทว่า 
ยังไม่ได้มีการกำหนดประเภทของความเสียหายทางการแพทย์ที่จะได้รับการชดเชยไว้	 โดยหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชย	คือ	Accidental	Compensation	Appeal	Authority	หรือ	 ACC	 
จะเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไปว่าผู้เสียหายรายใดควรจะได้รับการชดเชย	 และต่อมาในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๒	
ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย	 Injury	Prevention	Rehabilitation	and	Compensation	Act	๒๐๐๒	
(แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	 ค.ศ.	 ๒๐๑๐)	ซึ่งกำหนดให้มีการชดเชยความเสียหายเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น 
จากการดูแลรักษา	(treatment	 injury)	และความเสียหายที่เกิดจากผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ 
ที่เกิดจากการรักษา๘	สำหรับขั้นตอนในการจ่ายค่าชดเชย	 ผู้เสียหายจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องผ่าน 
ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ	เพือ่ใหส้ง่คำรอ้งไปยงั	Medical	Misadventure	Unit	(MMU)	ซึง่เปน็หนว่ยงาน 
รับผิดชอบการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุข	ต่อจากนั้น	MMU	ก็จะส่งเรื่อง
ไปยังคณะที่ปรึกษาอิสระเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยจากกองทุนเพื่อการชดเชยความเสียหายจากการ 
รบับรกิารสาธารณสขุ	ซึง่กองทนุดงักลา่วมรีายไดจ้ากภาษขีองประชาชน	และจากเงนิสมทบของรฐับาล	
โดยปัจจุบันนิวซีแลนด์ไม่ได้เรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ให้บริการทางการแพทย	์ เนื่องจากมีความกังวล 
ว่าการเรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ให้บริการจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการให้บริการมากขึ้น	ซึ่งจะ 
ส่งผลให้เกิดการรักษาแบบดำเนินการรักษาแบบปกป้องตนเอง	(defensive 
medicine)	เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง	 และอาจส่งผลให้ 
แพทย์ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ได้
	 	 	 ทั้งนี้	เมื่อศึกษาระบบการจ่ายค่าชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ 
ความรับผิดของประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็จะพบว่า	กฎหมายที่ 
เกีย่วขอ้งกบัการชดเชยความเสยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ 
ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจ่ายค่าชดเชย 
แกผู่เ้สยีหาย	ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัระบบชดเชยความเสยีหายโดยไมต่อ้ง 
พิสูจน์ความรับผิด	 ที่ต้องการให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยเร็ว 
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  ๓.๒) ประเทศสวีเดน 
	 		 	 ประเทศสวีเดนได้นำระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด	หรือ	No	-	fault	compensation	system	มาใช้ภายใต้กฎหมาย	Patient	 
Insurance	System	๑๙๗๕๙		และตอ่มาไดต้รากฎหมาย	Patient	Injury	Act	๑๙๙๗	ซึง่มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้รับค่าชดเชย	โดยผู้ให้บริการต้องซื้อประกันเพื่อเป็น 
ค่าชดเชยแก่ผู้เสียหาย๑๐  
	 	 กฎหมาย	Patient	Injury	Act	๑๙๙๗	ของประเทศสวีเดนได้บัญญัติให้ผู้เสียหายได้รับ 
ค่าชดเชยในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากการตรวจ	การดูแล	การรักษา	หรือการให้บริการอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
ซึ่งความเสียหายดังกล่าวสามารถจะหลีกเลี่ยงได้	หรือความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง 
ของผลิตภัณฑ์	เครื่องมือทางการแพทย์	การวินิจฉัยผิดพลาด	การทำให้เกิดการแพร่เชื้อเข้าสู่ผู้ป่วย 
จากการตรวจ	รักษา	ดูแล	หรือการให้บริการอื่นที่เทียบเท่า	รวมทั้งอุบัติเหตุจากการตรวจ	รักษา	ดูแล	 
หรือการให้บริการอื่นที่ เทียบเท่า	ตลอดจนความเสียหายที่ เกิดจากการจ่ายยา	หรือขั้นตอน 
การเตรียมยาที่ไม่เป็นไปตามปกติ๑๑  
		 	 สำหรับขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยของประเทศสวีเดน	บริษัทประกันจะเป็นผู้ประเมินและ 
จ่ายค่าชดเชย	ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	๙๐	ของคำร้องทั้งหมด	บริษัทประกันรายใหญ่	คือ	County	
Council’s	Mutual	Insurance	Company	จะเปน็ผูด้ำเนนิการรบัผดิชอบประเมนิและจา่ยคา่เสยีหาย 
ซึ่งเกิดจากการรับบริการสาธารณสุขแก่ผู้เสียหาย๑๒	แต่ในกรณีที่ผู้เสียหายรายใดไม่พอใจการพิจารณา 
คา่เสยีหายของบรษิทัประกนั	ผูเ้สยีหายกส็ามารถยืน่คำรอ้งตอ่คณะกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของ
ผู้ป่วย	(The	patient	claims	panel)๑๓	เพื่อพิจารณาให้ความเห็น	ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกัน 
มักจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ป่วยดังกล่าว
	 		 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่ากฎหมายของสวีเดนจะอนุญาตให้ผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้	 
หากผู้เสียหายไม่พอใจการจ่ายค่าชดเชยของบริษัทประกัน	หรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน	 แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากการยื่นฟ้องคดีต่อศาลมีค่าใช้จ่าย 
ที่ค่อนข้างสูง	คือประมาณ	๒๒,๐๐๐	ยูโร	หรือประมาณ	๙๕๐,๐๐๐	บาท	แต่การดำเนินการร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ	๙๐๐	–	๑,๐๐๐	 ยูโร	หรือประมาณ	
๓๙,๐๐๐	–	๔๓,๐๐๐	บาท๑๔	ทำให้มีผู้เสียหายจำนวนน้อยรายเลือกใช้วิธีการฟ้องร้องต่อศาล	อีกทั้ง 

 ๙Susan	Herhberg	และ	Li	Westerland,	The	Swedish	Patient	Compensation	System	:	A	viable	alternative	to	
the	U.S.	tort	system?,	Bulletin	of	the	American	College	of	surgeons,	Vol.	๘๙	Number	๑	:	มกราคม	๒๐๐๔,	หน้า	๒๖.			
 ๑๐The	Patient	Injury	Act	๑๙๙๗,	Section	๑.	
	 ๑๑The	Patient	Injury	Act	๑๙๙๗,	Section	๖.	
	 ๑๒Henry	Johansson,	The	Swedish	System	for	compensation	of	patient	injuries,	Upsala	
Journal	of	Medical	Science,	May	๒๐๑๐,	๑๑๕	(๒),	หน้า	๘๘.		
	 ๑๓คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน	 (Patient	Claims	Panel)	ประกอบด้วย	ประธาน	ซึ่งเป็นผู้	พิพากษาผู้มีความรู้ความ 
เชี่ยวชาญ	๑	คน	และสมาชิกอื่นๆ	อีก	๖	คน	ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับบริการ	๓	คน,	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์	๑	คน,	ผู้มีประสบการณ์ 
ทางด้านการประกันภัยจากการรับบริการสาธารณสุข	๑	คน	และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุขของสวีเดน	๑	คน.
 ๑๔Carl	Espersson,	The	Swedish	Patient	Injury	Act,	หน้า	๗.	
(ปรากฏที่		http://commongood.org/assets/attachments/Carl_Espersson_USA.pdf ) 
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เมือ่มรีะบบการจา่ยคา่ชดเชยโดยไมต่อ้งพสิจูนค์วามรบัผดิดงักลา่วแลว้	กท็ำใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการชดเชย 
ที่รวดเร็ว	โดยผู้เสียหายร้อยละ	๕๐	ได้รับการชดเชยภายใน	๖	เดือน	และภายใน	๑	ปี	ผู้เสียหายกว่า 
ร้อยละ	๘๐	ได้รับการชดเชย๑๕		ในขณะที่การยื่นฟ้องต่อศาลจะใช้เวลายาวนานหลายปี	
	 	 ดงันัน้	จะเหน็ไดว้า่ระบบการจา่ยคา่ชดเชยโดยไมต่อ้งพสิจูนค์วามรบัผดิของประเทศสวเีดน
เปน็สว่นสำคญัในการชว่ยเหลอื	เยยีวยาผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	
ซึ่งสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการสาธารณสุขและผู้รับบริการเป็นอย่างดี		

บทสรุป  
	 จากการศึกษาหลักการและแนวทางการใช้ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุข	 โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดทั้งของไทยและต่างประเทศ	 พบว่าระบบดังกล่าวไม่ได้ 
เอื้อประโยชน์ให้แต่เฉพาะประชาชนผู้ที่ ได้รับความเสียหายให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 
ด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเงินชดเชยเท่านั้น	 แต่ยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
ทางสาธารณสุขอีกด้วย	กล่าวคือ	เมื่อผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเงินชดเชย	 และพอใจ 
การช่วยเหลือเยียวยาแล้ว	ก็อาจไม่ต้องการดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อขอรับค่าเสียหายอีกต่อไป	 
หรอืหากมกีารฟอ้งรอ้งในทางแพง่เกดิขึน้	กย็งัสามารถนำเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้หรอืเงนิชดเชยจากกองทนุ 
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบสาธารณสุขไปจ่ายเพื่อเยียวยาให้แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้	นอกจากนี้	 
หากมกีารฟอ้งคดอีาญาในความผดิฐานประมาทเกดิขึน้	รา่งกฎหมายฉบบันีก้ไ็ดก้ำหนดใหศ้าลมอีำนาจ 
ในการใช้ดุลพินิจลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้	
	 จึงนับว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ....	 ฉบับนี้ 
ที่ได้นำเอาระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด 
มาปรับใช้	 นับเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขของไทยครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว 
ไมไ่ดเ้ปน็การปฏริปูระบบสาธารณสขุโดยเทคโนโลยทีางการแพทย์	แตเ่ปน็การปฏริปูระบบสาธารณสขุ 
ในด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	หรือแพทย์	พยาบาลกับผู้ป่วย ซึง่ความสมัพนัธ ์
ที่ดีดังกล่าวนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการระบบสาธารณสุข 
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 โดยมีเป้าหมาย 
ทีส่ำคญั	คอื	รฐัตอ้งจดัและสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บับรกิาร	สาธารณสขุ 
ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 โดยประชาชนผู้รับบริการ 
ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของรัฐ 
ที่ตนพึงได้รับอย่างแท้จริง	 อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	  

 ๑๕เพิ่งอ้าง,	หน้า	๘.	




