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บทคัดยอ
ผลการรักษาหรืออาการที่ไมพึงประสงคจากการรับบริการทางดานสาธารณสุข ไมวาจะเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของผูใหบริการทางการแพทยก็ตาม นํามาซึ่งความสูญเสีย และความ
ขัดแยงระหวางผูรับบริการและผูใหการรักษา ซึ่งมีผลกระทบตอระบบการใหบริการดานสุขภาพของ
ประเทศ ที่ความศรัทธาและความเชื่อมั่นระหวางกันและกันกําลังจะสูญหายไป กระบวนการชดเชยใน
ปจจุบันที่ตองใชกระบวนการทางศาล ไมอาจเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ สวน
การชดเชยเบื้องตนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 ที่ใหเงิน
ชดเชยโดยไมตองมีการพิสูจนถูกผิด สามารถบรรเทาความเดือดรอนของผูเสียหายไดระดับหนึ่ง แต
ครอบคลุมเฉพาะผูใชสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถวนหนาเทานั้น ทําใหผูเกี่ยวของหลายฝายเกิดแนวคิดที่
จะขยายความคุมครองผูเสียหายจากบริการทางการแพทยใหครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนและราง
กฎหมายที่วาดวยเรื่องดังกลาว คณะวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะไดมีการสรุปทางเลือกเชิงนโยบาย และ
ชี้ใหเห็นผลดีผลเสีย เพื่อใหขอมูลแกสาธารณะ เพื่อใหทุกฝายมีองคความรูที่เทาทันกัน และสามารถ
ประเมิ น ความเป น ไปได ข องทางเลื อ กและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะยาว การศึ ก ษานี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องกองทุนสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในระบบบริการ
สาธารณสุข โดยใชวิธีการศึกษาแบบวิเคราะหเอกสาร และสรางสมการทํานายคาใชจายของกองทุน
ผลการศึกษาพบวาการชดเชยผูเสียหายจากการรับบริการทางการแพทยโดยไมพิสูจนความผิด
ผานกลไกที่มิใชศาลไดรับการยอมรับและนําไปใชในหลายประเทศ แถบสแกนดิเนเวียและประเทศ
นิวซีแลนด แนวคิดนี้อยูบนหลักการที่ตระหนักใน ความรับผิดชอบของผูที่ทําใหเกิดความเสียหายโดยไม
ตองพิสูจนความผิด รูปแบบของแหลงที่มาของเงินชดเชยโดยไมตองพิสูจนความผิด มี 2 แบบที่แตกตาง
กัน คือ 1) รายไดจากการเก็บจากผูใหบริการหรือกองทุนสุขภาพที่ดูแลสถานพยาบาล ซึ่งผูใหบริการใน
ภาครัฐมีแหลงเงินมาจากภาษีเงินได สวนผูใหบริการภาคเอกชนตองจายเบี้ยประกันเอง และ 2) เก็บ
ภาษีสมทบจากผูมีรายไดโดยมีเพดานรายไดระดับหนึ่ง และรัฐสมทบใหกับผูไมมีรายได และอนุญาตให
เรียกเก็บจากผูใหบริการทางการแพทยทั้งรายบุคคลและองคกรได (รูปแบบของประเทศนิวซีแลนด)
นักวิจัยเห็นวา ประเทศไทยควรเลือกรูปแบบที่อยูบนแนวคิดความรับผิดชอบของผูที่ทําใหเกิด
ความเสียหายโดยไมตองพิสูจนความผิด (No-Fault Liability) ซึ่งจะชวยลดความขัดแยงระหวางผูรับและ
ผูใหบริการได และควรสรางกลไกการชดเชยเต็มรูปและตัดสิทธิทางศาล (ไมตัดสิทธิทางศาลถาไมขอรับ
เงินชดเชยจากกองทุน) ซึ่งจะชวยเยียวยาความเสียหายจากการบริการสุขภาพของผูเสียหายไดอยาง
ครอบคลุมและรวดเร็ว ประเภทความเสียหายที่จะไดรับการชดเชย ควรครอบคลุม ความเสียหายแกชีวิต
การสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือทุพพลภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรถภาพทั้งรางกายและ
จิตใจ การขาดงานและคาขาดไรอุปการะ

สวนแหลงการคลังจากการศึกษานี้ เสนอใหกองทุนสุขภาพที่ดูแลหลักประกันสุขภาพของผูมี
สิทธิ์ จายแทนสถานพยาบาล สวนสถานพยาบาลเอกชนใหจายเบี้ยประกันเอง
นักวิจัยไดประมาณการรายจายของกองทุน และคาดประมาณเบี้ยสมทบหรืองบประมาณ ตาม
ทางเลือกของแหลงที่มาของเงิน เพื่อเปนขอมูลใหผูมีสวนเกี่ยวของไดพิจารณา พบวา คาใชจายของ
กองทุนมีคาอยูระหวาง 332 - 659 ลานบาทตอป เบี้ยประกันเฉลี่ยอยูระหวาง 5-10 บาท/ประชากรตอป
แตถาคํานวณหารดวยจํานวน ผูปวยในทั้งหมด จะอยูระหวาง 80 – 159 บาท / รายผูปวยใน ทั้งนี้ยัง
ไมไดนําจํานวนผูปวยนอกมาคิด
ถาเก็บเบี้ยประกันจากกองทุนประกันสุขภาพ ตามจํานวนผูมีสิทธิ์ 5-10 บาท/ประชากร กองทุน
หลักประกันสุขภาพถวนหนาตองจายสมทบระหวาง 247-492 ลานบาทตอป ที่เหลือ รัฐสมทบ 85-167
ลานบาทตอป และเก็บจากสถานพยาบาลเอกชน เฉพาะบริการที่อยูนอกหลักประกันสุขภาพของรัฐ
การถกเถียงในประเด็น ตางๆ ของผูมีสว นเกี่ยวของ จะชวยใหมีการนําขอมูลมาเปดเผยตอ
สาธารณะมากยิ่งๆขึ้น ดังนั้นการศึกษาใหไดขอมูลเชิงประจักษที่จะสามารถแสดงใหทุกฝายไดรับทราบ
ข อ มู ล อย า งเท า เที ย มกั น จะช ว ยให สั ง คมมี ส ว นในการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายร ว มด ว ยมากยิ่ ง ๆขึ้ น
นอกเหนือจากการแทรกแซงของผูที่มีสวนไดสวนเสียเทานั้น
ข อ ควรระวั ง คื อ หากระบบสุ ข ภาพด อ ยคุ ณ ภาพ มี ป ญ หาความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จาก
ภาวะแทรกซอนและจากความผิดพลาดของระบบสูง จะทําใหจํานวนการชดเชยความเสียหายจากกรณี
ของภาวะแทรกซ อ นและระบบ สู ง กว า จํ า นวนการชดเชยความเสี ย หายจากความผิ ด พลาดของผู
ใหบริการ และมีผลทําใหตนทุนการชดเชยในระบบสูงขึ้น นอกจากนี้ การดําเนินงานของกระบวนการ
ชดเชยในระบบไมพิสูจนผูกระทําผิด ตองปกปองชื่อเสียงของผูใหบริการ เพื่อไมใหบั่นทอนกําลังใจในการ
ใ ห บ ริ ก า ร แ ต มี ร ะ บ บ ข อ มู ล ย อ น ก ลั บ ใ ห ส ถ า น พ ย า บ า ล พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ เ พิ่ ม ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ
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1. บทนํา
ผลการรักษาหรืออาการที่ไมพึงประสงคจากการรับบริการทางดานสาธารณสุข ไมวาจะเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของผูใหบริการทางการแพทยก็ตาม นํามาซึ่งความสูญเสีย และความ
ขัดแยงระหวางผูรับบริการและผูใหการรักษา ซึ่งมีผลกระทบตอระบบการใหบริการดานสุขภาพของ
ประเทศ ที่ความศรัทธาและความเชื่อมั่นระหวางกันและกันกําลังจะสูญหายไป
การปฏิบัติงานสาขาการแพทยเปนสาขาหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟองรองทางกฎหมายจาก
การใหบริการ ไมวาการฟองรองนั้นจะเกิดจากความเขาใจผิด หรือเกิดจากความพลาดพลั้งของแพทยผู
ใหบริการเองก็ตาม จากสถิติของแพทยสภาพบวานับจากป 2534 ถึง 25501 มีเรื่องรองเรียนรวมทั้งสิ้น
2,880 คดี โดยสวนใหญเปนคดีที่เกี่ยวกับการไมรักษาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พบวา
มีสูงถึง 1,567 คดี รองลงมาคือ การโฆษณาประกอบวิชาชีพเวชกรรม 344 คดี
จากจํานวน 2,880 คดี แพทยสภาสามารถพิจารณาเสร็จสิ้นแลว 1,317 คดี โดยมีแพทยถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตถึง 10 ราย และถูกพักใชใบอนุญาต 119 ราย สวนใหญแพทยที่ถูกลงโทษมักจะเปน
แพทยที่ตั้งใจทําความผิด ใหการรักษาโดยประมาท ไมเอาใจใส ทําใหผูปวยไดรับความเสียหาย ซึ่งเปน
การกระทําผิดจริง
ความผิดพลาดที่เ กิดขึ้นระหวางการรักษานั้น นํามาซึ่ งความเดือดรอนของครอบครัวและผู
ใกลชิดของผูเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย ผูเสียหายและครอบครัวที่ตองประสบกับปญหา
ความเจ็บปวยตอเนื่อง , ทุพพลภาพ หรือ การตาย ตองประสบกับความสูญเสียเชน คาใชจายในการ
รักษา การขาดรายไดจากการทํางาน การสูญเสียโอกาสในการทํางาน ความสูญเสียทางดานจิตใจ
การฟองรองแพทยที่ปรากฎเปนขาวทางสื่อมวลชนนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง ยังมีผูไดรับความ
เสียหายจากบริการทางการแพทยอีกจํานวนมากที่ไมไดนําเรื่องเขาสูกระบวนการทางศาล นอกจากนี้ผูที่
ไดรับการชดเชยจากระบบฟองรองยังมีจํานวนนอยมากในขณะที่ตองเสียเวลากับกระบวนการทางศาล
เปนเวลายาวนานหลายป หากประเทศไทยไมมีระบบการคุมครองความเสียหายที่เปนธรรม ผูเสียหาย
เหลานี้ตองแบกรับภาระคาใชจายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉพาะคนยากจน คนดอยโอกาส
ขาดความรู ไมมีหนทางที่จะเรียกรองหรือแมแตจะรูวาตนมีสิทธิและควรไดรับการดูแลชวยเหลือเยียวยา
อยางไร
ไมใชแตเพียงผูเสียหายจากความผิดพลาดระหวางการรักษาและครอบครัวเทานั้น ที่ตองเผชิญ
กับความทุกข หากแตแพทยเองก็ไดรับความทุกขเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
จากการรักษาอยูไมนอย บางรายถูกฟองดําเนินคดีทั้งทางแพง และกรณีรองเรียนทางดานจริยธรรมกับ
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แพทยสภา และอีกหลายรายตองทุกขใจ เมื่อถูกรองเรียนเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพ จนตองขอยาย
หรือตองปดคลินิกแมยังไมไดมีการพิสูจนเลยวาความเสียหายนั้นแพทยเปนตนเหตุจริงหรือไม เรียกไดวา
ทั้งแพทยและผูปวยตางก็ทุกขเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ซึ่งสุดทายผลเสียก็คงจะตกอยูกับทั้ง
แพทยและผูรับบริการ รวมไปถึงผลเสียตอระบบการใหบริการดานสุขภาพของประเทศ ที่ความศรัทธา
และความเชื่อมั่นระหวางกันและกันกําลังจะสูญหายไป
จากความขัดแยงระหวางผูใหและผูรับบริการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
ผูสรางระบบและนโยบายในการดู แลสุขภาพซึ่งเกี่ยวโยงทั้ง ผู ใหและผูรับบริการด านสาธารณสุข ก็
พยายามที่จะหาทางออกใหกับความขัดแยง นับตั้งแตมีการตั้งศูนยสัน ติวิธี เพื่อทําหนาที่ไกลเกลี่ย
ระหวางแพทยกับผูปวย หรือญาติของผูปวยที่ไดรับความเสียหาย การจัดอบรมความรูดานกฎหมายแก
แพทยและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ จัดใหมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายประจําเขตตางๆ ของกระทรวง
สาธารณสุขทั้ง 12 เขต เพื่อใหคําปรึกษารวมทั้งชวยเหลือ2 อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีความพยายาม
ในการเสนอกฎหมายเพื่อเปลี่ยนหลักการในการจัดการความขัดแยง จากการมุงพิสูจนหาตัวคนผิด เพื่อ
นํ า ตั ว มาลงโทษมาเป น การเยี ย วยาผู เ สี ย หาย ในรู ป ของเงิ น ชดเชย โดยการออก พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 ที่มาตรา 41 ระบุถึงกองทุนชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูไดรับความเสียหาย
จากการบริการสาธารณสุขโดยไมตองมีการพิสูจนถูกผิด
สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ.2546 เริ่มมีการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนสําหรับผูเสียหายจาก
บริการสาธารณสุข ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติพ.ศ.2545แตเปน
การชวยเหลือผูรับบริการที่ใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาเทานั้น ทําใหเกิดแนวคิดที่จะขยายความ
คุมครองผูเสียหายจากบริการทางการแพทยใหครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนและเริ่มเปนรูปธรรมดัง
ปรากฎใน “รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ......” 3 ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเปน “รางพระราชบัญญัติสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในระบบบริการ
สาธารณสุข พ.ศ.....” (ณ เดือน มีนาคม 2552) และในชั้นของมติคณะรัฐมนตรี รางพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาวเปลี่ยนกลับมาใชชื่อเดิม ขณะนี้ รางพรบ.นี้ อยูในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
(เดือน กรกฎาคม 2553)
ดังนั้นคณะวิจัยจึงเห็นความจําเปนที่ตองใหขอมูลแกสาธารณะ เพื่อใหทุกฝายมีขอมูล และ
ประเมินความเปนไปไดของทางเลือก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว คณะวิจัยจึงทบทวนขอมูล
ประสบการณจากตางประเทศจากรายงานที่มีผูสืบคนมาแลว และวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นผลดีผลเสีย และ
ความสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย จากนั้นเสนอทางเลือกที่เปนรูปธรรมและประมาณการรายจาย
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มติชน สุดสัปดาห ฉบับประจําวันที่ 23-29 มกราคม พ.ศ.2552 ปที่ 29 ฉบับที่ 1484
อารยา ชูผกา. “ จากบทเรียนสูกฎหมาย:คุมครองผูเสียหายจากบริการสาธารณสุข”. ทําไมคนไขไมฟองหมอ.
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2550
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ของกองทุนและเสนอวิธีการไดมาของรายไดของกองทุน นอกจากนี้ ไดนําขอมูลเพื่อนําเขาที่ประชุม
ปรึกษาผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อประเมินความเปนไปไดของขอเสนอทางเลือกเชิงนโยบายดวย
2. ผลการศึกษาแนวคิดและรูปแบบกองทุน
2.1 สถานการณในไทยและบทเรียนในตางประเทศ
2.1.1 ปญหาและแนวคิดเรื่องการพิสจู นถูกผิดในการชดเชย
จากการศึกษาของ รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ และคณะ4พบวาแนวทางในการแกปญหาเพื่อลดความ
ขัดแยงไมใหสงผลกระทบตอการใหบริการดานสุขภาพในตางประเทศนั้น จะเปนในลักษณะของการ
ชดเชย ไมวาจะเปนการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพโดยไมตองพิสูจนถูกผิด (No fault
liability) มาใชเพื่อลดความขัดแยง โดยใชในหลายประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลียมีหนวยงานรองทุกข
ที่เปนอิสระ ไมไดขึ้นกับหนวยงานรัฐหรือองคกรวิชาชีพ มีอํานาจในการเจรจาประนีประนอมระหวางผู
ใหบริการดานสุขภาพ กับผูรับบริการ เพื่อใหมีการชดเชยในกรณีที่มีการไดรับบาดเจ็บ หรือความทุกข
ทรมานเกิดขึ้น ในประเทศอินเดีย ภายใตการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภค (The Consumer
Protection Act 1986: COPRA) มีการจัดตั้งหนวยงานหรือคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการชดเชยให
ผูบริโภค (Consumer Disputes Redressal Agencies or Commissions) ในลักษณะที่เปนกลไกกึ่ง
ศาล (quasi judicial machinery) ทั่วประเทศทั้งระดับรัฐบาลกลาง (National Commission) ระดับรัฐ
(State Commission) และระดับอําเภอ (District Forum) เพื่อทําหนาที่ใหความเห็นตามหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติและใหมีอํานาจในการใหความชวยเหลือชดเชยตามคํารองทุกขของผูบริโภค
(District Consumer Complaints Redressal Forum) ตั้งแต เรื่องความเสียหายของเครื่องใชในบาน ไป
จนถึงการบริการการแพทย โดยมีวัตถุประสงคหลักที่ตองการใหมีการชดเชยที่งายและรวดเร็วขึ้น และไม
จําเปนตองมีทนายความ และคาธรรมเนียมใดๆ นอกจากนี้กลไกกึ่งศาลนี้ ยังมีอํานาจในการลงโทษทาง
อาญาในคดีที่ไมซับซอนตอนักธุรกิจหรือบุคคลใดๆ ที่พิสูจนไดวากระทําผิดไดดวย อยางไรก็ตามบุคคล
นั้นสามารถที่จะใชสิทธิในการอุทธรณตอศาลสูงไดภายในเวลา 30 วันนับแตไดรับคําวินิจฉัยนั้น และใน
ประเทศสหราชอาณาจักร การรองทุกขเล็กๆ นอยๆ ทั่วไป ก็เปนอีกวิธีหนึ่งของการจัดการการรับรองทุกข
ที่เกี่ยวของกับการชดเชยในวงเงินไมเกิน 3,000 ปอนด หรือต่ํากวานี้ กระบวนการนี้ถือเปนสวนหนึ่งของ
ศาลทองถิ่นของประเทศสหราชอาณาจักรที่ไมจําเปนตองมีการพิจารณาในศาล หรือใชทนายความ แตผู
กลาวหาและผูถูกกลาวหาทั้ง 2 ฝาย จะตองแสดงเหตุผลและหลักฐานของตนเองตอศาล แตในประเทศ
ไทยถาไมนับมาตรา 41 ผูเสียหายตองพึ่งอํานาจศาล
4

รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศและคณะ. กลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ. ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรม
ทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
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การทบทวนประสบการณของประเทศไทย พบวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริการสุขภาพใน
บางกรณี เปนเรื่องที่เปนความผิดของผูใหบริการอยางชัดเจน เชน ลืมอุปกรณผาตัดไวในชองทอง ถอน
ฟนผิดซี่ แตในหลายๆกรณี ความเสียหายที่นําสูการพิจารณาคดีในชั้นศาลหลายลักษณะจะไมเขาขาย
เปนการกระทําความผิดฐานละเมิดเพราะผูใหบริการมิไดจงใจ5 แตไมมีกระบวนการในการใหขอมูลกับ
ผูเสียหายอยางโปรงใส และตรวจสอบได ทําใหเกิดความคับของใจและสงผลตามมาดวยการฟองรอง
2.1.2 มาตรการการปองกัน การเกิดความเสียหายและความขัดแยงจากการรักษาพยาบาล
จากการศึกษาของ นายแพทยไพโรจน บุญศิริคําชัย ผูชวยเลขาธิการแพทยสภา ดานกฎหมาย6
พบวาแนวทางการแกปญหาสัมพันธภาพดวยมาตรการอื่นๆ นั้นมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 4 ฝาย
ระหวาง หนวยงานหรือระบบ แพทย ผูปวย และสังคม ไมใช 2 ฝาย ที่วา แพทยเขาใจวา ผูปวยกับสังคม
คือฝายเดียวกัน และผูปวยเขาใจวาแพทยกับหนวยงานหรือระบบคือฝายเดียวกัน การศึกษา 15 ประเทศ
ในยุโรปมีผลสรุปวา Medical Error สามารถลดไดจากการพัฒนาระบบไดถึงรอยละ 30 คือ
ขั้นที่ 1 การคัดเลือกผูที่จะเปนนักเรียนแพทยและหลักสูตรแพทยมีความสําคัญทั้งในดานความรู
และจริยธรรม
ขั้นที่ 2 ความสัมพันธของแพทย การสื่อสาร แพทยตองอธิบายผูปวยและญาติ ทั้งกอนการรักษา
ระหวางการรักษาทุกขั้นตอนและหลังการรักษา แพทยตองชวยผูปวยสื่อสารรายละเอียดระบบการดูแล
รักษาตอหนวยงานสถานพยาบาลและระบบการใหสังคมเขาใจไดถึงการประกอบวิชาชีพที่ถูกตองดวย
ขั้นที่ 3 เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นแลว จําเปนจะตองมีกระบวนการใหความชวยเหลือผูเดือดรอน
ทั้งแพทยและผูปวยอยางรวดเร็ว เมื่อมีผลกระทบที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 4 การประสานความสัมพันธ คือ กระบวนการไกลเกลี่ย ที่มีเปาหมายใหความชวยเหลือซึ่ง
กัน และกั น ระหว า งคูก รณี การประสานความสัม พั น ธ โดยยิ น ยอมปรับเป า ประสงคข องฝ า ยตนให
สามารถที่จะยอมรับรวมกันไดตามเหตุและผล
นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ7 ไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาเบื้องตน 9 ประการเพื่อนําไปสูการแกปญหาสัมพันธภาพ เพื่อปองกันการฟองรอง คือ
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วิทูรย อึ้งประพันธ และคณะ, การศึกษาปญหาการฟองรองคดีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย,
กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2544.
6
ความไมขัดแยงที่ขัดแยง เอกสารประกอบการจัดการสุนทรียเสวนา เรื่อง ทางออกเชิงระบบ ปญหาความสัมพันธ
ระหวางผูปวยกับแพทย 11 กุมภาพันธ 2551
7
ปญหาความสัมพันธผูปวยกับแพทย ตองแกเชิงระบบ เอกสารประกอบการจัดการสุนทรียเสวนา เรื่อง ทางออกเชิง
ระบบ ปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทย 11 กุมภาพันธ 2551
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1.กลไกการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เสนอวาไมวาจะเปนโรงพยาบาลขนาดใหญหรือเล็ก หรือสถานพยาบาลระดับใด เปนการเพิ่มคุณภาพ
ลดความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายหรือปญหาไมพึงประสงคทั้งปวง ปจจุบันมีระบบพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล รัฐบาลเห็นชอบใหออกพระราชกฤษฎีกาจัตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) เปนองคกรมหาชน เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณสุข และลดปญหาทีเ่ กิดจากการ
ใหบริการลงใหไดมากที่สุด
2.กลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริการ ไมวาจะเปนการวางแผนกําลังคนใหมี
การผลิตและกระจายที่เหมาะสม การดูแลระบบที่เอื้อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีคุณภาพ มีความสุขไม
วาจะในเมืองหรือชนบท ตลอดจนการฝกอบรมใหแพทยและบุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีทักษะในการ
สื่อสาร การพูดคุยกับผูปวยหรือญาติเกี่ยวกับปญหาหรือการสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอ
3.กลไกบริหารความเสี่ยงระดับสถานพยาบาลและระดับพื้นที่ การตั้งกรรมการบริหาร
ความเสี่ย งของโรงพยาบาล หรื อ การตั้ ง กลไกบริห ารความเสี่ ย งระดั บจั ง หวั ด เพื่อทํา งานวิ เ คราะห
ติดตาม เฝาระวังปญหาแทรกซอนที่ผูปวยไดรับจากการบริการ หรือปญหาความขัดแยงระหวางผูป ว ยกับ
แพทยที่เกิดขึ้นในจังหวัด ไมใหปญหาลุกลามใหญโตเกินการแกไขไดดวยสันติวิธี
4. กลไกความรวมมือระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน ทุกโรงพยาบาลควรมี คณะกรรมการ
โรงพยาบาล ที่มีภาคประชาชนเขามารวมวางแผน รวมรับรูการทํางานของโรงพยาบาลอยางใกลชิด
เพราะกลไกนี้จะชวยสรางสัมพันธภาพระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนไดเปนอยางดี
5.กลไกไกลเกลี่ย เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนา
ศูนยสันติวิธีสาธารณสุข ขึ้นมาทําหนาที่ไกลเกลี่ยกรณีตางๆ กลไกเชนนี้ควรไดรับการสนับสนุนและ
พัฒนาใหมีสาขาและใหสามารถทํางานอยางครอบคลุม
6.กลไกคุมครองการทํางานของแพทยและทีมงาน ไดเสนอวา ควรจะมีการตั้งกลไกโดยทีม
นี้จะตองเห็นใจและเขาใจแพทยบนหลักการการอยูรวมกันอยางสันติและเคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของกัน
และกัน
7.กลไกขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขดวยหัวใจของความเปนมนุษย ไดเกิดการพัฒนาขึ้น
แลวโดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะศี ไดเสนอแนวคิด “การพัฒนาบริการสาธารณสุขที่มีหัวใจของความปนม
นุษย” (Humanized Health Care) ซึ่งขณะนี้มีการขับเคลื่อนกันไปแลวในระดับตน
8.กลไกการจัดการความรูและขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนใหเกิด “สํานัก
งานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ” (สวค.) ขึ้นมาทํางานวิชาการที่เกี่ยวกับกําลังคนดานสุขภาพ
และในขณะเดี ยวกัน สํา นักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
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แหงชาติ พ.ศ.2550 ก็ไดตั้งกลไกทํางานเชิงนโยบายและยุทธศาสตรขึ้น เรียกวา “คณะกรรมการกําลังคน
ดานสุขภาพแหงชาติ”
9.กลไกเยียวยา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรวมกันในการเสนอกฎหมายตั้ง กองทุนสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข โดยไม
ตองพิสูจนถูกผิด ซึ่งโดยหลักการของรางกฎหมายฉบับนี้ คือ8
1.ผูที่ไดรับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพทางสุขภาพสามารถไดรับการเยียวยาความ
เสียหายอยางสะดวกและรวดเร็ว ปราศจากการพิสูจนถกู ผิด
2.เพื่อรักษาความสัมพันธทดี่ ีระหวางบุคลากรทางการแพทยและผูปวย
3.สรางโอกาสใหมีการพัฒนาระบบเพื่อเพิม่ ความปลอดภัยแกผูปวยมากขึ้น
2.2 แนวคิดการชดเชยความเสียหาย
แนวคิดการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการประกอบวิชาชีพในการบริการทางการแพทยมีมานานแลว โดยทั่วไปใชแนวคิด “การพิสูจนถูกผิด”
โดยกลไกของศาลตามหลักกฎหมายละเมิด (Tort Law) แตมีขอจํากัดในการอํานวยความยุติธรรมตอฝาย
ผูเสียหายหรือโจทกในการเขาถึงซึ่งการตอสูคดีในชั้นศาล ในระยะหลังจึงมีการพัฒนาแนวคิดการชดเชย
ความเสียหายทางการแพทยมาสูความรับผิดชอบของผูที่ทําใหเกิดความเสียหายโดยไมตองพิสูจนความผิด
(Liability without Fault or Strict Liability or No-Fault Liability ) โดยการออกแบบกลไกที่มิใชศาลใหมี
อํานาจหนาที่ในการไกลเกลี่ยและวินิจฉัยขอโตแยงที่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
ระหวางผูปวยหรือผูรับบริการกับบุคลากรทางการแพทยหรือผูใหบริการใหสามารถยุติลงไดกอนถึงชั้น
ศาล ภายใตกฎหมายหรือ กฎระเบียบเกี่ยวกับการบาดเจ็บของผูปวยที่มีการกําหนด ปรัชญา แนวคิด
วัตถุประสงค สิทธิหนาที่ขององคกรและบุคคล ตลอดจนขอบเขต เงื่อนไข และกระบวนการพิจารณาใน
การชดเชยไวเปนการเฉพาะ9 และไดมีการนําไปใชในหลายประเทศ ทั้งแบบบังคับและสมัครใจ โดยมี
พัฒนาการที่แตกตางกันไป บางประเทศมีการใชมาเปนเวลากวา 20 ป ในขณะที่บางประเทศเพิ่งเริ่ม
ใชไดไมนาน
นิวซีแลนด
เริ่มในป พ.ศ.2515 เปนระบบหนึ่ง ในระบบประกันสังคม
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อารยา ชูผกา. “ จากบทเรียนสูกฎหมาย:คุมครองผูเสียหายจากบริการสาธารณสุข”. ทําไมคนไขไมฟองหมอ.
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2550
9
รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศและคณะ. กลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ. ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรม
ทางสุขภาพ คณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
11

สวีเดน

ใชแบบสมัครใจในป พ.ศ.2518 และบังคับในป พ.ศ.2540ใหสถานพยาบาล
ของรัฐทําประกันกับ บริษัทประกันรวมของเขต และสถานพยาบาลของเอกชน
ทั้งหมดจะตองทําประกันกับ บริษัทประกันเอกชน
ฟนแลนด
ออกกฎหมายกองทุนประกันความเสียหายผูปวย(The Patient Injuries Act)
ตั้งแตป พ.ศ.2530 และไดมีการแกไขในป พ.ศ.2542 ขยายสิทธิและใหคํา
นิยามที่ชัดถอยชัดคําในสิทธิของการชดเชยกวาเดิม หลีกเลี่ยงการฟองรองบน
พื้นฐานของกฎหมายละเมิด
นอรเวย
มีกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายชื่อ Rules for Provisional of
Compensation for Injury to Patients กฎหมายนี้ใชสําหรับโรงพยาบาลรัฐ
และแผนกผู ป ว ยนอก เป น การชดเชยในสถานการณที่ มี ส าเหตุม าจากการ
บาดเจ็บทางกาย อยูในความรับผิดของโรงพยาบาลภายใตความสอดคลอง
สัมพันธกันกับกฎการชดเชยทั่วไป
เดนมารก
มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายชื่อ The Patient Insurance Act
พ.ศ.2540 ซึ่งตอมามีการแกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ.2542 ขยายสิทธิในการชดเชย
ที่เทียบไดกับความรับผิดในความผิด แตการชดเชยเขาถึงไดงายกวา
ไอซแลนด
มี Iceland Patient Insurance Scheme เริ่มในป พ.ศ.2544 เพื่อคุมครอง
ผูปวยจากการบริการทางการแพทย โดยทุกเรื่องการรองเรียนจะถูกสงไปยัง
กระทรวงสาธารณสุขของไอซแลนด
สหราชอาณาจักร ความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพสุขภาพอยูภายใตกฎหมายทั่วไปวาดวย
สั ญ ญาและละเมิ ด มี เ พี ย งส ว นน อ ยที่ จ ะนํ า ไปสู ก ฎหมายว า ด ว ยสั ญ ญา
โดยเฉพาะการใหบริการรักษาพยาบาลของภาคเอกชนเนื่องจากการใหบริการ
ทางการแพทยสวนใหญถูกจัดโดย National Health Service (NHS) ซึ่งเปน
ความสั ม พั น ธ โ ดยพื้ น ฐานตามพั น ธกิ จ ทางกฎหมายของผู ใ ห บ ริ ก าร
(provider’s statutory obligation) ปจจุบันอังกฤษยังไมมีกองทุนชดเชยความ
เสียหายโดยอยูระหวางการพัฒนาเพื่อนําไปสูการออกเปนกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา สมาคมแพทยแหงสหรัฐอเมริกา(AMA American Medical Association )
ผลักดันใหมีการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกผูปวย คือThe Patient
Safety and Quality Improvement Act of 2005 ทั้งนี้เพื่อจะใหแพทยและ
โรงพยาบาลรายงานความผิดพลาดทางการแพทย (โดยสมัครใจ) เพื่อเปน
ขอมูลในการวิเคราะหวิจัย เปนกรณีศึกษาเพื่อเปนบทเรียนในการพัฒนาการ
ดูแลรักษาประชาชนใหปลอดภัย และปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดซ้ําอีกใน
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อนาคต และผูปวยก็จะไดรับการชวยเหลือเยียวยาผลเสียหายที่เกิดจากความ
ผิดพลาดนี้ โดยไมตองไปฟองรอง
อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดดังกลาวมาใช พบวา มีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามบริบทของแต
ละประเทศ และมีการพัฒนามาตามลําดับ รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศและคณะ (2550) แบงรูปแบบเปน 3
ลักษณะ ไดแก คือ 1) การชดเชยโดยการใชกลไกศาล, 2) การชดเชยกอนศาลและการใชศาล และ 3)
การชดเชยเต็มรูปแบบและตัดสิทธิ์ทางศาล 10 หลังจากที่นักวิจัยไดทบทวนกรณีศึกษาตางๆแลว เห็นวา
ควรดัดแปลงชื่อกลุมรูปแบบการชดเชยเพื่อใหสื่อสารไดเขาใจงายขึ้นเปนดังนี้
1) การชดเชยโดยการใชกลไกศาล
2) การชดเชยโดยการประกัน รวมกับการใชกลไกศาล
3) การชดเชยโดยสวัสดิการสังคม และตัดสิทธิ์การฟองศาล
การชดเชยโดยการใชกลไกศาล
สามารถใชหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยละเมิดเปนกลไกในการอํานวยความยุติธรรมเกี่ยวกับ
ความเสียหายจากบริการสุขภาพไดอยางมั่นคงและสอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่ทุกคนมีสิทธิที่จะนําขอโตแยงที่เกิดขึ้นสูการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
ศาล
การชดเชยกอนศาลโดยการประกัน รวมกับการใชกลไกศาล
สามารถอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมในการแก ไ ขเยี ย วยาความเสี ย หายจากบริ ก ารสุ ข ภาพของ
ผูเสียหายไดรวดเร็วกวาการใชกลไกศาล ตัวอยางรูปแบบนี้ที่ชัดเจนพบไดในประเทศสวีเดน
การชดเชยกอนศาลโดยสวัสดิการสังคม และตัดสิทธิ์การฟองศาล
สามารถอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมในการแก ไ ขเยี ย วยาความเสี ย หายจากบริ ก ารสุ ข ภาพของ
ผูเสียหายไดอยางคลุมคลุมกวางขวางและรวดเร็วกวาการใชกลไกศาล ตัวอยางประเทศที่ใชรูปแบบนี้มี
เพียงประเทศเดียว คือ ประเทศนิวซีแลนด
2.3 กรณีศึกษา
การศึกษานี้จะขอยกกรณีศึกษา 3 ประเทศที่ใชรูปแบบการชดเชยที่แตกตางกัน โดยเลือก
ประเทศสหราชอาณาจักร, ประเทศสวีเดน, และ ประเทศ นิวซีแลนด เปนตัวแทนของรูปแบบกลไกการใช
ศาล, กลไกชดเชยกอนศาลโดยการประกันและควบคูกับการใชศาล, และกลไกชดเชยกอนศาลโดย
สวัสดิการสังคมและตัดสิทธิ์ทางศาล ตามลําดับ โดยกรณีศึกษาสามารถแสดงพัฒนาการ และบริบทของ
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รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศและคณะ. กลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ. ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรม
ทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
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แต ล ะประเทศเพื่ อ ให ผู อ า นสามารถทํ า ความเข า ใจ ถึ ง ความเป น ไปได ใ นการนํ า รู ป แบบต า งๆมา
ประยุกตใชกับประเทศไทย
2.3.1

กรณีศึกษารูปแบบการชดเชยโดยใชกลไกศาล: ประเทศสหราชอาณาจักร

ในประเทศสหราชอาณาจักร11 ความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพสุขภาพจะอยูภายใตกฎหมาย
ทั่วไปวาดวยสัญญาและละเมิด มีเพียงสวนนอยที่จะนําไปสูกฎหมายวาดวยสัญญา โดยเฉพาะการ
ใหบริการรักษาพยาบาลของภาคเอกชนเนือ่ งจากการใหบริการทางการแพทยสว นใหญถูกจัดโดย
National Health Service (NHS) ซึ่งเปนความสัมพันธโดยพืน้ ฐานตามพันธกิจทางกฎหมายของผู
ใหบริการ (provider’s statutory obligation) ปจจุบันสหราชอาณาจักรยังไมมกี องทุนชดเชยความ
เสียหายโดยไมพิสูจนถูกผิด หรือการประกันของบุคคลที่ไดรับการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุหรือตายทีเ่ กิด
จากการรักษาทางการแพทย อยางไรก็ตามมีการจัดตั้งกองทุนการชดเชยการบาดเจ็บโดยไมตองพิสจู น
ถูกผิดกับการบาดเจ็บที่เกิดจากอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักรไดออกกฎหมาย “The Vaccination
Damage Payments Act 1979” เพื่อชดเชยบุคคลที่ไดรับการบาดเจ็บระหวางการดําเนินการเกีย่ วกับ
โรคที่มีการใหวัคซีนที่มีผลทําใหบุคคลนัน้ ตาย พิการอยางแรง ครอบคลุมทั้งมารดา เด็กอายุตั้งแต 2 ป
ขึ้นไป และบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการดําเนินการใหวัคซีนโดยไมมีขอกําหนดในการพิสจู นถูกผิด
(No requirement to prove fault) เปนพิเศษ เชน Poliomyelitis และ Rubella เปนตน
การดํ า เนิ น คดี ค วามประมาททางการแพทย ใ นความสั ม พั น ธ กั บ การรั ก ษาโรคโดย NHS
ครอบคลุมกวางขวางมาก ซึ่งเปนการคลังสาธารณะผานระบบภาษี บางครั้งการรับรูสาธารณะ การ
ฟ อ งร อ งถู ก กระตุ น โดยผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย ที่ ผู ป ว ยจะเข า ไปใช ป ระโยชน สํ า หรั บ การ
รักษาพยาบาลซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร
เกณฑในการรองขอการชดเชย ยัง อยูภายใตก ฎหมายละเมิด การพิจารณาความผิดของผู
ใหบริการทางการแพทย ตั้งแต ป ค.ศ.1998 ใชเกณฑ Bolitho มาพิจารณาแทนเกณฑ Bolam’s test ที่
ใชมาตั้งแตปค.ศ.1957 ซึ่งการตัดสินอยูภายใตดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญทางการแพทยครอบคลุม การ
ชดเชยการบาดเจ็บ การสูญเสียรายไดและรายจายในการดูแลที่ผานมา และการสูญเสียรายไดและ
รายจายในการดูแลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากความเห็นของแพทยไมสมเหตุสมผลทางตรรกะถือวาเปน
ความผิดพลาดของแพทย หลังจากนั้นอํานาจตัดสินใจก็จะกลับไปอยูที่ผูพิพากษาแทน กระบวนการ
ชวยเหลือ กระบวนการรองเรียนตอ NHS มี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย
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ลือชัย ศรีเงินยวง นฤพงศ ภักดี และจิราภร ชมศรี เรื่อง“การชดเชยกรณีผิดพลาดจากการรักษาทางคลินิก:
Compensation for Clinical Negligence in England” เพื่อทบทวนสถานการณระบบการชดเชยกรณีความผิดพลาด
จากการรักษาทางคลินิกในระบบสุขภาพของประเทศสหราชอาณาจักร
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1.ผูเสียหายรองเรียนดวยวาจาในระดับสถานพยาบาล หนวยงานระดับตนใหเปนผูคลี่คลาย
(Local Resolution)
2.หากการรองเรียนระดับตนไมไดรับการแกไข ผูเสียหายตองเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรตอ
Chief Executive เรื่องรองเรียนจะไดรับการจัดการภายใน 2 วันทําการ และจะตองมีการสอบสวนหา
สาเหตุความผิดพลาดและหาขอสรุปชี้แจงตอผูเสียหายภายใน 21 วัน (Management Resolution)
3.หากผูเสียหายยังไมพอใจสามารถอุทธรณไดภายใน 21 วัน หลังจากวันที่รับเรื่องชี้แจงจาก
Chief Executive ในกรณีนี้ NHSLA จะนําเรื่องเขาสูคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณา เรื่องจะอุทธรณ
แลวเสร็จภายใน 21 วัน
ประเทศสหราชอาณาจักรยังคงยึดระบบกฎหมายละเมิดและไมเห็นดวยกับการใชระบบชดเชยที่
ไมตองพิสูจนความผิดแบบเบ็ดเสร็จอยางเชนที่เปนอยูในสวีเดนหรือนิวซีแลนด แตตระหนักในปญหาที่
ประชาชนสว นหนึ่ง ยัง ไม สามารถเขา ถึง ได จึงมีการทบทวนกระบวนการชดเชยความผิดพลาดทาง
การแพทยเพื่อเสนอแนวทางปฏิรูปอยางตอเนื่อง คือ ในป ค.ศ. 2001 มีการเสนอรายงานชื่อ Access to
Justice เพื่อเสนอทางออกในการเขาถึงระบบกฎหมาย ตอมาในกลางป ค.ศ. 2003 ไดมีการเสนอ
รายงานชื่อ “Making Amends” เพื่อเสนอแนวทางปฏิรูปที่ระบบกฎหมายโดยมีการนําระบบชดเชยที่
ไมตองพิสูจนความผิดมาผสมอยูดวย ไดแก การรองเรียนที่มีมูลคาการชดเชยที่ไมเกิน 30,000 ปอนด ให
มีระบบการชดเชย โดยการผสมผสานระหวางระบบกฎหมายละเมิดกับระบบการชดเชยไมตองพิสูจน
ถูกผิด และการจายเงินโดยมีเพดานกําหนด ทั้งนี้จะตองเปนความผิดพลาดจากการรักษาทางการแพทย
ที่หลีกเลี่ยงได และไมไดเกิดจากความเปนไปตามปกติของโรค มีการเสนอระบบการชดเชยโดยไมตอง
พิสูจนถูกผิด กรณีที่มีการบาดเจ็บทางระบบประสาทอยางรุนแรงไวเฉพาะ เชน การบาดเจ็บทางสมองที่
เกิดจากการคลอด แตจะถูกตัดสินการรองเรียนตามระบบกฎหมาย ซึ่งในกรณีปกติผูเสียหายที่ไมไดรับ
การจ า ยเงิ น ช ว ยเหลื อ ตามแผนการชดเชย จะไม ถู ก ตั ด สิ ท ธิ ใ นการร อ งเรี ย นตามระบบกฎหมาย
นอกจากนี้ประเทศสหราชอาณาจั กรไดนําระบบการชดเชยโดยไมตองพิสูจนความผิดมาใชในสาม
แผนงาน คือ การบาดเจ็บในโรงงาน การบาดเจ็บจากอาชญากรรม และแผนงานความเสียหายจากการ
รับวัคซีน
แหลงที่มาของเงิน การชดเชยความผิดพลาดทางการแพทยของประเทศสหราชอาณาจักรอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานยอย ของ National Health Service (NHS) เรียกวา National Health
Service Litigation Authority (NHSLA) ปจจุบัน NHSLA ดูแลพิจารณาจายเงินชดเชยที่เกิดจากความ
ผิดพลาดทางการแพทยสามแผน คือ Existing Liability Scheme (ELS), Clinical Negligence
Scheme for Trust (CNST) และ EX-RHAs โดยที่ ELS และ EX-RHAs ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐทั้งหมด สวน CNST ไดงบประมาณจากการเก็บจากสมาชิกหรือ Trust ตางๆ โดยจะเก็บเงิน
สมทบตั้งแต 2,000 - 6,000 ปอนด
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ขอดี
1.ศาลเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสูงสุด เปนการตรวจสอบ
การโตแยงสิทธิระหวางรัฐกับเอกชนและระหวางเอกชนกับเอกชนโดยผูมีความรูความเชี่ยวชาญที่ไมมี
สวนไดสวนเสียและมีวิธีการพิจารณาคดีที่กําหนดไวอยางเปนระบบในชั้นศาล ที่สามารถประกันความ
ยุติธรรมดวยระบบการตรวจสอบกันเองโดยองคคณะพิจารณาและพิพากษาที่มีอยู 3 ระดับไดแก ศาล
ชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกา
2. การพิจารณาวงเงินการชดเชยโดยศาล ศาลจะพิจารณาชดเชยใหตามจํานวนความเสียหายที่
คาดคะเนไดและไมอาจคาดคะเนไดโดยการวินิจฉัยใหใกลเคียงกับความเสียหายที่เปนจริงมากที่สุด
ครอบคลุมทั้งความเสียหายที่เปนความเสียหายทางเศรษฐกิจ เชน คารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เดินทาง คาขาดงาน คาขาดไรอุปการะ ฯ และความเสียหายที่ไมใชทางเศรษฐกิจ เชน คาเจ็บปวดทุกข
ทรมาน คาขาดความสุขสําราญในชีวิต
ขอเสีย
1. การนําคดีขึ้นสูศาลมีคาใชจายสูงจากกระบวนการทางกฎหมาย เชน คาธรรมเนียมศาล คา
ทนายความ หากผูเสียหายไมมีทรัพยสินเพียงพอจะมีปญหาในการจางทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อดําเนินการ ในขณะที่มีความไมแนนอนในผลลัพธที่จะออกมา
2.คดีที่ขึ้นสูศาลมีจํานวนนอยและมีคําตัดสินออกมามีจํานวนที่ต่ํามากหากเปรียบเทียบกับคดี
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสวนใหญไมใชกระบวนการทางกฎหมายหรือเลือกใชบางสวน เชน การเจรจาตอรอง
3.ขั้นตอนในการดําเนินการหรือวิธีพิจารณาความเพื่อใหผูเสียหายไดรับสิทธิตามที่กฎหมาย
บัญญัติรับรองไวมีเทคนิคยุงยาก มีระยะเวลาที่ยาวนาน และอาจเปนเงื่อนไขประการสําคัญที่ทําใหไม
เกิดการบังคับใชกฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ
4.การดําเนินคดีกับผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย มีผลกระทบทางลบตอคุณภาพการดูแล
ผูปวย ทําใหมีการรักษาแบบปองกันตัวเอง การสงตอผูปวย และการปฏิเสธการใหบริการในกรณีไมใช
เหตุฉุกเฉินมากขึ้น และเกิดการยอนกลับมาสูการใชงบประมาณที่ไมเปนสัดสวนในการจัดบริการสุขภาพ
กรณีศึกษารูปแบบการชดเชยโดยการประกัน รวมกับการใชกลไกศาล: ประเทศสวีเดน
กลไกการชดเชยโดยการประกัน รวมกับการใชกลไกศาล ในประเทศสวีเดน12 เปนกลไกของฝาย
บริหารที่ตองการแกไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขอโตแยงเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานใน

2.3.2

12

ลือชัย ศรีเงินยวง, นฤพงศ ภักดี และ และพันตรี หญิง จิราภร ชมศรี, “การชดเชยความเสียหายจากบริการทาง
การแพทยโดยไมตองรับผิด (NO-Fault Compensation Schemes):การทบทวนประสบการณใน 6 ประเทศ, คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
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การจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนทั้งในสวนที่เปนการบริการโดยสถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชนกอนที่ผูเสียหายจะใชสิทธิทางศาลตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยละเมิด หนวยงาน
เยียวยาของฝายบริหารนี้เปนหนวยงานของรัฐ ที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิตบิ คุ คล มี
ความเปนอิสระ แตอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่ใหความชวยเหลือชดเชยความ
เสียหายแกผูเสียหายใหสามารถกลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงกับสถานะภาพเดิมกอนการเสียหายใน
ระดับที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะเดียวกันตองการรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางผูรับบริการ
และผูใหบริการใหคงอยูตลอดไป
มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือตามสิทธิของผูเสียหายที่ไดรับทั้งทาง
รางกาย จิตใจ เพื่อลดความขัดแยงระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ แตตองไมเปนความเสียหายทีเ่ กิด
จากการดําเนินไปตามปกติของพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซอนที่เปนผลมาจากการวินิจฉัยหรือ
รักษาโรคตามปกติ หรือเปนความเสียหายเล็กนอย ที่ไมมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน โดย
กําหนดใหมีการชวยเหลือผูรับบริการตามประเภทความเสียหายที่ไดรับจากการรับบริการสุขภาพ ไดแก
ความเสียหายแกชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือทุพพลภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรถ
ภาพทั้งรางกายและจิตใจ การขาดงานและคาขาดไรอุปการะ และคาเจ็บปวยและทุกขทรมาน ตามอัตรา
ที่เหมาะสม (โดยมีแหลงเงินสนับสนุนมาจากหลายภาคสวนของสังคม ไดแก รัฐ ทองถิ่น เอกชน ผู
ประกอบวิชาชีพ ภาษีบุหรี่และสุรา ภาษีสุขภาพและสิ่งแวดลอม ฯ) ครอบคลุมการบริการสาธารณสุขทุก
ประเภท เชน การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ความเสียหายที่เกิดจากการบริการการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก ทั้งนี้ โดยไมมีการพิสูจนถูกผิด ซึ่งหมายถึงการจายโดยไมตองมีการแสวงหา
ผูกระทําผิดหรือไมตองรอผลการพิสูจนทางการแพทย
โดยใหมีการเสนอคํารองเปนหนังสือจากผูไดรับความเสียหายภายในกําหนด 3-5 ป นับแตวันที่
รับทราบความเสียหาย ตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับคํารองในระดับ
จังหวัดทุกจังหวัด อาจมีหนวยยอยที่จัดตั้งอยูประจําสถานพยาบาลในระดับอําเภอทุกอําเภออยางนอย
หนึ่ ง แห ง คํ า ร อ งต อ งได รั บ การพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาคํ า ร อ งขอรั บ เงิ น ชดเชย(มี
องคประกอบ 5-7 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตร ดานการแพทยและสาธารณสุข ดาน
สังคมศาสตรจํานวน 3 คน ผูแทนสถานพยาบาลและผูแทนผูรับบริการฝายละเทาๆกัน) ภายใน 7 วัน
หากมีมูลเหตุแหงความเสียหายเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ผูเสียหายตองไดรับการชวยเหลือเบื้องตน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง ในกรณีที่ไมแลวเสร็จ อาจใหขยายเวลาออกไดอีกไมเกิน 30
วัน และหากพนกําหนดเวลาที่ขยายแลว ใหถือวาผูเสียหายไดรับความเสียหายเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณสุขและตองไดรับการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนภายใน 30 วันนับแตวันพนกําหนดเวลาที่ขยาย
หลังจากนั้นใหสงคํารองและผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองขอรับเงินชดเชย ไป
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ยังคณะอนุกรรมการประเมินคาชดเชย(มีองคประกอบ 5-7 คน อยางนอยตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ดานเศรษฐศาสตร ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานสังคมศาสตร ดานคนพิการ ดานการคุมครอง
สิทธิ ทั้งนี้ การพิจารณาจายเงินชดเชยของคณะอนุกรรมการชุดนี้ ใหคํานึงถึงสภาพความเสียหาย สภาพ
จิ ต ใจของผู เ สี ย หาย สิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน ท ดแทนตามกฎหมายอื่ น รวมถึ ง สภาวะแวดล อ มอื่ น ๆ
ประกอบดวย)นับแตวันที่มีการวินิจฉัยใหมีการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน เพื่อประเมินและวินิจฉัยความ
เสียหาย และกําหนดจํานวนเงินที่ผูเสียหายควรไดรับภายในหกสิบวัน หากยังไมแลวเสร็จอาจขยายไดอกี
ไมเกิน 30 วันในระหวางการใชสิทธิของผูเสียหายตอกลไกดังกลาว ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะใชสิทธิทาง
ศาลเพื่อฟองรองดําเนินคดีแพงตามกฎหมายวาดวยละเมิด และหากผูเสียหายใชสิทธิทางศาลดังกลาว
ใหชะลอการพิจารณาคํารองหรือการจายเงินชดเชยไวกอนจนกวาคดีจะถึงที่สุด ในกรณีที่ผูเสียหายใช
สิทธิทางศาลภายหลังไดรับเงินชดเชยเบื้องตน ใหเปนหนาที่ของสถานพยาบาลและผูใหบริการที่ตกเปน
จําเลยมีหนาที่รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับการฟองรองของผูเสียหายใหสํานักงานคุมครองความ
เสี ย หายจากการรับบริ ก ารสาธารณสุข ทราบ และให สํา นั ก งานมีห นา ที่ ยื่น คํ า รอ งตอ ศาลเพื่อ แถลง
เกี่ยวกับการรับเงินชดเชยเบื้องตนของผูเสียหายใหศาลทราบ
ขอดี
1.ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยความเสียหายบางสวนที่รวดเร็ว และมีขั้นตอนไมยุงยากเขาถึง
ไดงายกวาศาล เนื่องจากไมตองมีการพิสูจนวาผูใหบริการมีความผิดหรือไม เพียงแตนําเสนอคํารองเพื่อ
เสนอมู ล เหตุ แ ห ง ความเสี ย หายจากการรั บ บริ ก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข ตามขั้ น ตอน
กระบวนการที่กําหนดไว หากเขาเกณฑการชดเชย
2.ผูเสียหายยังคงมีสิทธิเลือกระหวางระบบเดิมและระบบใหม (หากระบบใหมเปดสิทธิทางศาล
ไว) แมจะเลือกระบบใหม ผูเสียหายก็ยังคงมีสิทธิใชสิทธิทางศาลตามปกติ ทั้งในระหวางที่มีการเรียกรอง
คาชดเชยและหลังการไดรับคาชดเชย ในความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน หากผูเสียหายเขาสูชองทาง
ของกลไกการชดเชยและยุติไดก็จะทําใหจํานวนคดีที่จะขึ้นสูศาลลดลง
3.ตนทุนในการดําเนินการเรียกรองคาชดเชยลดลง เนื่องจากมีการใชจายเงินในระบบกฎหมาย
นอยลงลง และผูเสียหายไดรับเงินคาชดเชยมากขึ้น
4.ผูใหบริการ สบายใจในการรายงานความผิดพลาดที่แยกระบบออกจากการชดเชย
ขอเสีย
1.แนวโนมการรองเรียนจะมากขึ้น เพราะผูรับบริการรับรูขอมูลมากขึ้น และมีบทเรียนจากการ
ไดรับเงินชวยเหลือ อาจทําใหผูใหบริการหรือสถานพยาบาลละเลยเรื่องคุณภาพและมาตรฐานในการ
บริการทางการแพทยและกอใหเกิดการละเมิดงายขึ้น
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2.การคงไวซึ่งสิทธิในการฟองรองศาลแบบคูขนานอาจทําใหผูเสียหายที่ไมสุจริตยังคงใชกลไก
ศาลเปนชองทางหลักเชนเดิม กลไกการชดเชยกอนศาลอาจไปเอื้อตอการใชสิทธิทางศาลเพิ่มขึ้น
3.การกําหนดเกณฑและขอบเขตในการชดเชยที่ครอบคลุมคาเสียหายที่มิใชทางเศรษฐกิจโดย
ไมกําหนดเพดานขั้นสูงไวจะทําใหระบบใหมมีคาชดเชยสูงกวาระบบเดิม
กรณีศึกษารูปแบบการชดเชยโดยสวัสดิการสังคมและตัดสิทธิก์ ารฟองศาล: ประเทศ
นิวซีแลนด
จากการศึกษาของ รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ และคณะ (2550)13 พบวาประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปน
ประเทศแรกของโลกที่เริ่มนําเอาแนวคิด No-Fault มาดําเนินการอยางครอบคลุมตั้งแตป ค.ศ. 1974 โดย
พบวา มีการรองเรียนเพิ่มมากขึ้น มีเรื่องรองเรียนวินัยแพทยเพิ่มขึ้น แตยังไมมีขอมูลที่ชี้ชัดวาเปนผลมา
จากระบบการชดเชยดังกลาว ผูปวยไดรับการชดเชยมากกวาที่ไดรับจากระบบกฎหมาย โดยมีคาใชจาย
ในการชดเชยระหวางป ค.ศ.1975-1989 ในภาพรวมสูงขึ้นประมาณ 20% ตอป (ตนทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
ระหวางป ค.ศ. 1996 กับ ป ค.ศ. 2002 จาก 8.5$ เปน 15.3$) ซึ่งสูงกวาคาชดเชยในสหรัฐอเมริกาทีเ่ ปน
การชดเชยโดยระบบศาล และยังคงมีการใหบริการที่ต่ํากวามาตรฐาน และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่
มีระบบกฎหมายวาดวยละเมิดดวยกันแลว อัตราการเกิดความผิดพลาดจากการรักษาไมแตกตางกัน
ประสบการณของประเทศนิวซีแลนด พบวา จํานวนการชดเชยความเสียหายจากกรณีของ
ภาวะแทรกซอนและระบบ(Mishap) สูงกวาจํานวนการชดเชยความเสียหายจากความผิดพลาดของผู
ใหบริการ (error) และมีผลทําใหตนทุนการชดเชยในระบบสูงขึ้น
2.3.3

ขอดี
1. สรางแรงจูงใจแกผูใหบริการหรือสถานพยาบาลไดโดยไมตองพึ่งพาบริษัทประกันโดยตรง แต
ใชระบบกองทุนมาบริหารความเสี่ยงซึ่งมีตน ทุนคาดําเนินการนอยและไมจําเปนตองมีคาทนายความ
คาธรรมเนียมศาลซึ่งเปนปจจัยสําคัญทีท่ ําใหตนทุนคาดําเนินการในการฟองรองคดีสูง
2.การใชกลไกการชดเชยความเสียหายแบบเบ็ดเสร็จโดยฝายบริหารแมวาจะเปนการตัดสิทธิใน
การฟองรองศาลตามระบบกฎหมายวาดวยละเมิด แตในกระบวนการเยียวยาของฝายบริหารตามกลไก
ใหม ยังใหสิทธิผูเสียหายสามารถใชสิทธิทางศาลปกครองในการที่จะยกเลิกเพิกถอนคําสั่งของฝาย
บริหาร หากผูเสียหายเห็นวากระทบตอสิทธิผูเสียหายตามที่กฎหมายที่จัดตั้งกลไกใหมและหลักกฎหมาย
มหาชนอื่ น ๆรั บ รองคุ ม ครองไว ไ ด ตามหลั ก การกระทํ า ของฝ า ยปกครองต อ งชอบด ว ยกฎหมาย
เชนเดียวกัน
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รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยและธนเสฎฐ กุลจิรมากันต.กลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ.ศูนยวิจัยและ
ติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2,2550
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3. การจายชดเชยลดลง โดยการจายผลประโยชนบนพื้นฐานของระบบกฎหมายเกีย่ วกับการ
ประกันสังคม
ขอเสีย
จํานวนการชดเชยความเสียหายจากกรณีของภาวะแทรกซอนและระบบ สูงกวาจํานวนการชดเชยความ
เสียหายจากความผิดพลาดของผูใหบริการ และมีผลทําใหตนทุนการชดเชยในระบบสูงขึ้น
3. แหลงที่มาของกองทุน
จากการศึกษาของ รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ และคณะ14 (2550) ในตางประเทศมีที่มาของเงินใน
กองทุนแบบ no fault ดังนี้
นิวซีแลนด แหลงที่มาของเงิน มาจากหลายแหลง เชน จากผูมีรายไดโดยจายภาษีสมทบหัก ณ ที่
จายในอัตราคงที่ในระหวางป ค.ศ. 2001-2004 มีการเรียกเก็บระหวาง 1.1-1.2 ตอ 100 NZD และมีการ
หักเงินสมทบจํานวนหนึ่งถารายไดถึงเพดานที่กําหนด และจากการสมทบโดยรัฐบาลสําหรับผูไมมีรายได
เชน ผูที่ไมอยูในภาวะการจางงาน นักเรียน ผูสูงอายุที่ไมมีรายได เปนตน มีขอสังเกตวา The Accidence
Rehabilitation and Compensation Insurance Act ค.ศ.1992 อนุญาตใหสามารถเรียกเก็บเงินจากผู
ใหบริการทางการแพทยทั้งรายบุคคลและองคกรได แตยังไมเคยมีการเรียกเก็บ
เดนมารก
คณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันผูปวยจะไดรับการเลือกมาจากบริษัทประกัน
ซึ่ง อาจมี ผู แ ทนจากรัฐ สมาคมโรงพยาบาลแหง Copenhagen และหน ว ยงานประกั น ตนเองในเขต
เทศบาลมาเปนคณะกรรมการบริหารดวย โดยกิจกรรมของสมาคมจะไดรับเงินสนับสนุนจากบริษัท
ประกัน และหน วยงานประกัน ตนเองในเขตเทศบาลและจะต องมีการรายงานประจํา ปตอกระทรวง
สุขภาพทุกป นอกจากนี้ กฎหมายไดกําหนดใหกระทรวงสุขภาพอาจอนุญาตใหเทศบาลตางๆสามารถ
เขาไปควบคุมการปฏิบัติตามพันธกิจดานกฎหมายขององคกรภาคเอกชนที่ทํางานอยูในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลแทนได ซึ่งในสวนนี้เทศบาลสามารถรองขอเงินทุนสําหรับการเตรียมการประกันจากกองทุนได
สวีเดน
แหลงที่มาของเงิน
ผูใหบริการภาครัฐมาจากภาษีเงินไดในระดับเขตและจายให
หนวยงานบริษัทประกันรวมของเขต (County Council Mutual Insurance Company หรือ CCMIC)
ตามสัดสวนประชากรที่รับผิดชอบ สวนผูใหบริการภาคเอกชนจะตองซื้อประกันจากบริษัทเอกชนเพราะ
ผูใหบริการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองมีการประกันการบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาล และตองให
การดูแลพื้นฐานผูที่ไดรับการบาดเจ็บดังกลาวโดยไมปฏิเสธดวย
14

รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศและคณะ. กลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ. ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรม
ทางสุขภาพ คณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
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นอรเวย
การเงินการคลังของระบบชดเชย ตนทุนของการจายคาชดเชยและการบริหารงานของ
ระบบจะไดรับการสนับสนุนโดยรัฐ เจาของโรงพยาบาลและเทศบาลระดับ County ตามขอตกลงพิเศษ
4. ขอเสนอทางเลือกสําหรับประเทศไทย
จากการนําเขาปรึกษาหารือกับผูที่เกี่ยวของไดขอสรุปสําหรับประเทศไทยดังนี้
หลักการที่ 1 ลักษณะโครงการ กองทุนสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
ควรจะเปนลักษณะคลายกับสวัสดิการสังคม คือเปน Social Safety Net ที่รัฐเปน
ผูจัดการ
หลักการที่ 2 ความมุง หวังของกองทุน ควรเพิ่มโอกาสการเขาถึงการชดเชยมากขึ้น และรวดเร็ว
โดยการใชวธิ ีไมพิสูจนถูกผิด
หลักการที่ 3 ความสัมพันธกับระบบการควบคุมวิชาชีพ ควรแยกการควบคุมคุณภาพออกจาก
การชดเชย
หลักการที่ 4 การใชอํานาจศาล กรณีที่ไมรับคาชดเชยมีสิทธิ์ฟองศาล แตเมื่อรับคาชดเชยแลว
ตัดสิทธิ์ฟองศาลเพื่อไมใหมกี ารยืดเยื้อ และบั่นทอนกําลังใจ
หลักการที่ 5 ความเสียหายที่ไดรับการคุมครอง ควรจะตองครอบคลุมผูรับบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพของรัฐทัง้ หมด และขยายสูผูรับบริการในสถานพยาบาลของ
เอกชนไดภายหลัง
หลักการที่ 6 เกณฑกาํ หนดความคุมครอง มี 2 หลักเกณฑ คือ
1.กลุมการรักษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
2.กลุมที่เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดหากรักษาดวยวิธีอนื่ และไมไดเปนผลจากการดําเนิน
ไปตามปกติของพยาธิสภาพของโรค
หลักการที่ 7 การพิสูจนความเชื่อมโยงกับสาเหตุ คือตองสามารถเชื่อมโยงไดวา ความเสียหาย
เกี่ยวของกับการบริการทางการแพทย
หลักการที่ 8 สิทธิที่จะไดรับการชดเชย ตามกฎหมายละเมิด เทียบเทากับการชดเชย
หลักการที่ 9 แหลงการคลัง การศึกษานี้เสนอใหกองทุนสุขภาพที่ดูแลหลักประกันสุขภาพของผู
มีสิทธิ์ จายแทนสถานพยาบาล สวนสถานพยาบาลเอกชนใหจา ยเบีย้ ประกันเอง
โดยเปดโอกาสใหสถานพยาบาลเอกชนรวมตัวกันเปนกลุม เขารวมโครงการได
สํ า หรั บ ระบบการชดเชยความเสี ย หายของประเทศไทย อยู ภ ายใต ห ลั ก กฎหมายแพ ง และ
พาณิชยวาดวยละเมิด, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่พ.ศ. 2539, และกฎหมาย
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค ส ว นระบบในการควบคุ ม กํ า กั บ สถานพยาบาลอยู ภ ายใต ก ฎหมายว า ด ว ย
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สถานพยาบาลที่ อยู ใ นการควบคุ ม ดูแลของกองการประกอบโรคศิ ลปะ
กระทรวงสาธารณสุ ข
นอกจากนั้น ระบบการควบคุมจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสุขภาพจะเปนไปตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพนั้นๆ ตามสาขาตางๆ เชน พระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา เปนตน อีกทั้งมีความพยายามในการลดความขัดแยงไมให
สงผลกระทบตอการใหบริการดานสุขภาพของประเทศ โดยนําแนวคิดการชดเชยความเสียหายโดยไม
พิสูจนถูกมาใชในกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 โดยการกําหนดใหมีการชวยเหลือ
เบื้องตนเฉพาะผูรับบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และเขา
ไปใชบริการ ณ สถานพยาบาลหรือหนวยบริการที่อยูในเครือขายบริการของ สปสช. แลวไดรับความ
เสียหายจากการรับบริการทางการแพทยนั้น (พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545, มาตรา
41) แตยังมีขอจํากัดในเรื่องวงเงินในการใหความชวยเหลือและการขยายการชดเชยความเสียหายที่
ไดรับจากบริการสุขภาพอยางทั่วถึง ทําใหไมสามารถแกปญหาความทุกขจากระบบบริการสุขภาพแก
ผูเสียหายไดอยางสมบูรณ
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ตารางที่ 1 ลักษณะที่สําคัญของกองทุนการชดเชยผูเสียหายที่ใชหลักการพิสูจนสาเหตุมากกวาพิสูจนความผิด (Proof of causation rather than proof of
fault)
Type
กรณีศึกษา
1.บริบทและวิวัฒนาการ

2.ความมุงหวัง
3.ความสัมพันธกับระบบการ
ควบคุมวิชาชีพ

4.การใชอํานาจศาล

Comprehensive compensation scheme
ประเทศนิวซีแลนด
เปน 1 ใน 7 แผนงานของ Accident Compensation
Corporation ของระบบประกันสังคม ที่รวมการชดเชย
อุบัติเหตุทุกประเภทเขาไวดวยกัน ประชาชนจายเงินสมทบ
เขากองทุนผานภาษี
แกปญหาคาใชจายที่สูงมากจากระบบศาล และชดเชยให
ครอบคลุมมากที่สุด
ระบบการควบคุมคุณภาพผนวกอยูในระบบเดียวกับการ
ชดเชยเและเชื่อมโยงกับองคกรรัฐและระบบการควบคุมวิชาชีพ
โดยสงตอขอมูลเฉพาะกรณีที่เห็นวาจะเกิดอันตรายตอ
สาธารณะ

Patient compensation Insurance
ประเทศสวีเดน
เปนระบบประกันกับบริษัทประกัน ที่มีการออก
กฎหมายบังคับให ผูใหบริการทั้งรัฐและ
เอกชนตองทําประกัน เปนระบบชดเชยที่
ครอบคลุมเบ็ดเสร็จใหญที่สุดในโลก
เพิ่มการเขาถึงการชดเชย และใหไดรับการ
ชดเชยเทากับกฎหมายละเมิด
แยกระบบการควบคุมคุณภาพ ออกจาก
การชดเชย
เมื่อมีความเสียหาย ผูใหบริการมีหนาที่รายงาน
รายละเอียด ไปยัง National Board of Health
& Welfare และขอมูลถูกสงตอไปยัง หนวยงาน
ควบคุมวิชาชีพ
ใชกฎหมายประกันสังคมคุมครอง ตัดสิทธิการฟองศาลแพง หลังจากไดรับการชดเชยแลว ถาไมพอใจผลการ
และอาญา แตฟองศาลปกครองไดกรณีกองทุนจายคาชดเชย ชดเชยของบริษัทประกัน สามารถฟองแพทยได
ไมเปนธรรม
อีกและเงินที่รับชดเชยไปแลวเปนสวนหนึ่งของ
คาสินไหม
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ขอเสนอ Social safety net system
ขอเสนอสําหรับ ประเทสไทย
เปน Social safety net ที่รัฐเปนผูจัดการ

เพิ่มการเขาถึงการชดเชย
แยกการควบคุมคุณภาพออกจากการชดเชย

เมื่อรับการชดเชยแลวตัดสิทธิ์ฟองศาล

Type
กรณีศึกษา
ความเสียหายที่ไดรับการ
คุมครอง

5.เกณฑกําหนดความคุมครอง
covered rules

6.การพิสูจนความเชื่อมโยง
Causal link
7.เชื่อมโยงกฎหมายอื่น

Comprehensive compensation scheme
ประเทศนิวซีแลนด
ความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการของบุคลากรทาง
การแพทยที่จดทะเบียนวิชาชีพทั้งหมด

Patient compensation Insurance
ประเทศสวีเดน
ความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการจาก
บุคลากรทางการแพทย ของสถานพยาบาลที่ทํา
ประกัน ไมรวมผูใหบริการการแพทยทางเลือกที่
ไมมีใบอนุญาตหรือไมไดปฏิบัติภายใตความ
รับผิดชอบของผูไดรับใบอนุญาต
1.กลุมที่เปนความผิดพลาด ของเครื่องมือ หรือ ยา ประมาท
1. การรักษาไมเปนไปตามมาตรฐาน (ถาเปนไป
2.กลุมที่เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงได หากรักษาดวยวิธีอื่น
ตามมาตรฐานแลว แมบาดเจ็บรุนแรงก็ไมไดรับ
3. กลุมที่เปนเหตุสุดวิสัย แตจํากัดเฉพาะผลเสียรายแรง การชดเชย)
2. มีทางเลือกอื่นในกระบวนการรักษาที่สามารถ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได
3. การชดเชยไมรวมในกรณีที่เปนการรักษาเพื่อ
ชวยชีวิต ซึ่งถาไมชวยเหลือจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
ตองมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหวางเหตุ คือการรักษา กับ ผล ตองมีหลักฐานพิสูจนวาความเสียหายนั้นมี
คือการบาดเจ็บ
โอกาสสูงที่จะเกี่ยวของกับการบริการทาง
(proof of causation rather than proof of fault)
การแพทย
การพิสูจนสาเหตุ สามารถใหขอมูลแยกแยะวาความเสียหาย เงินชดเชยที่จายไปดวยเหตุความเสียหาย
เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณหรือเครื่องมือทาง
คุมครองโดยกฎหมายอื่น สามารถเรียกเก็บจาก
การแพทย ซึ่งจะใหไปใชกฎหมายการรับผิดตอผลิตภัณฑของ กองทุนที่คุมครองประเภทนั้นๆ หรือไมมีการ

24

ขอเสนอ Social safety net system
ขอเสนอสําหรับ ประเทสไทย
ครอบคลุมผูรับบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพของรัฐทั้งหมด (ขยายสูเอกชนได
ภายหลัง)

1.กลุมการรักษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
2.กลุมที่เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงได
หากรักษาดวยวิธีอื่น และไมไดเปนผลจาก
การดําเนินไปตามปกติของพยาธิสภาพของ
โรค

สามารถเชื่อมโยงไดวาความเสียหาย
เกี่ยวของกับการ
บริการทางการแพทย
พิสูจนวาเขาหลักเกณฑเทานั้น หากไมเขา
หลักเกณฑ ก็จะไมรับพิจารณาใหชดเชย
หากผูเสียหายไดรับชดเชยจากกฎหมายอื่น

Type
กรณีศึกษา

Comprehensive compensation scheme
ประเทศนิวซีแลนด
กลุมประชาคมยุโรป (EU’s product liability laws)

Patient compensation Insurance
ประเทศสวีเดน
ประกันใหเรียกเงินชดเชยคืนจากผูใหบริการ ถา
ศาลตัดสินวาผูใหบริการประมาทอยางรายแรง
หรือจงใจ บริษัทรับประกันมีสิทธิไดรับเงินจากผู
ใหบริการตามวงเงินที่ไดจายไปแลว
3 ป ที่ทราบวามีสิทธิ์ หรือ 10 ป นับจากเกิดเหตุ
หลังตัดสินแลว มีเวลา 6 เดือนในการอุทธรณ

8.กระบวนการรองขอการชดเชย ไมจํากัดเวลา
filling a claim
9.อัตราการใหการชดเชย claim- 41%
acceptance rates
10.สิทธิที่จะไดรับการชดเชย
entitlements

เงินทดแทนรายได คารักษา อุปกรณฟนฟูสภาพ การใหการ
ชวยเหลือที่บาน และเงินสนับสนุนอื่นๆ
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ยื่นเรื่อง 10,000 ราย ตอป ไดรับการชดเชย 4345% ยอดเงิน SEK 400 ลานตอป (อัตรา
รองเรียน 21 รายตอแพทย 100 คน, ค.ศ. 1992)
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ไดแกการสูญเสีย
รายได คาใชจายที่เกิดขึ้นเพราะความเสียหาย
คาสูญเสียผูเลี้ยงดู เบี้ยเลี้ยงสําหรับผูทุพพล
ภาพ
ความสูญเสียที่ไมใชทางเศรษฐกิจ ไดแก ความ
ทรมาน ไมสะดวก คํานวณจากจํานวนวันที่
บาดเจ็บรุนแรง
ไดรับเงินชวยการสูญเสียรายได ตามสิทธิ์
ประกันสังคม กอน สวนที่เหลือรับจากเงิน

ขอเสนอ Social safety net system
ขอเสนอสําหรับ ประเทสไทย
แลวไมสามารถยื่นเรื่องขอรับการชดเชยจาก
กองทุนนี้ไดอีก

3 ป ที่ทราบวามีสิทธิ์ หรือ 10 ป นับจากเกิด
เหตุ หลังตัดสินแลว มีเวลา 6 เดือนในการ
อุทธรณ
ยังไมมีขอมูล

ตามกฎหมายละเมิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ไดแกการสูญเสีย
รายได คาใชจายที่เกิดขึ้นเพราะความ
เสียหาย คาสูญเสียผูเลี้ยงดู เบี้ยเลี้ยงสําหรับ
ผูทุพพลภาพ
ความสูญเสียที่ไมใชทางเศรษฐกิจ ไดแก
ความทรมาน ไมสะดวก คํานวณจากจํานวน
วันที่บาดเจ็บรุนแรง
หักจํานวนเงินที่ไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐ

Type
กรณีศึกษา

Comprehensive compensation scheme
ประเทศนิวซีแลนด

Patient compensation Insurance
ประเทศสวีเดน
ชวยเหลือที่ไดรับจากระบบประกันผูปวยที่มีการ
กําหนดเพดานวงเงิน
เก็บจากสถานบริการโดยสถานบริการรัฐที่ไดเงิน
จากสภาเขต สภาเขตจายใหบริษัทประกันกลาง
ตามจํานวนหัวประชากร สวนสถานบริการ
เอกชนตองจายเบี้ยประกันเอง เบี้ยอาจแบงตาม
ประเภทวิชาชีพ

11.แหลงการคลัง

เก็บภาษีจากผูมีรายได(คํานวณจากฐานเงินเดือน) และรัฐ
อุดหนุนสําหรับผูไมมีรายได เขา ACC ดูแลการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทุกประเภท

12.องคประกอบผูพิจารณา
ตัดสิน

ผูรับบาดเจ็บกรอกแบบฟอรม ผูใหบริการเปนผูสงเรื่องให Unit ผูรับบาดเจ็บกรอกแบบฟอรมจากที่ทําการเขต
ที่ดูแลเรื่องชดเชย และสงตอใหที่ปรึกษาอิสระเพื่อขอความเห็น หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาผูปวย สงเรื่องให
อาจสงใหกรรมการที่ปรึกษาอีกชั้น
คณะกรรมการพิจารณา ที่ประกอบดวย
ประธานมาจากภาครัฐ 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานการแพทย 1 คน
ผูเชี่ยวชาญในระบบประกันอุบัติเหตุ 1 คน
ผูเชี่ยวชาญในงานดานสาธารณสุข 1 คน
ตัวแทนผูรับบริการ 3 คน
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ขอเสนอ Social safety net system
ขอเสนอสําหรับ ประเทสไทย
แหลงอื่นๆกอน สวนที่เหลือมีการกําหนด
เพดานวงเงิน
กองทุนสุขภาพที่ดูแลหลักประกันสุขภาพของ
ผูมีสิทธิ์
จายแทนสถานพยาบาล ตามจํานวน
ประชากรที่ขึ้น
ทะเบียน สถานพยาบาลเอกชนจายเบี้ยประ
กันเอง
ผูรับบาดเจ็บกรอกแบบฟอรมจากที่ทําการ
ระดับพื้นที่ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาผูปวย
สงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา ที่
ประกอบดวย
ประธานมาจากภาครัฐ 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานการแพทย 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร 1 คน
ตัวแทนผูใหบริการ 1 คน
ตัวแทนผูรับบริการ 3 คน

5. ผลการประมาณการรายจายของกองทุน
วิธีการประมาณการรายจาย คือ จํานวนผูเสียหายที่เขาเกณฑตอป x คาชดเชยเฉลี่ยตอคน
โดยปจจัยที่มีผลตอจํานวนผูเสียหายที่เขาเกณฑ คืออัตราอาการไมพึงประสงคและเกณฑที่ใชใน
การใหสิทธิ์ในการรับคาชดเชย ซึ่งเกณฑนี้มีผลตอจํานวนผูเสียหายที่จะใชในการคํานวณ ซึ่ง
เกณฑและขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทยมีดังนี้ โดยสรุปประเด็นจากการทบทวนกรณีศึกษา
ประเทศนิวซีแลนดและสวีเดน ที่กลาวถึง 5 เกณฑที่ใชพิจารณา ดังนี้
กลุมที่ 1 ความผิดพลาดของเครื่องมือและยา นิวซีแลนดจายให ของสวีเดนใหไปเบิก
กองทุนที่จายเรื่องของยาและเครื่องมือ ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายอืน่ ที่คุมครองตรงนี้แลว เชน
กฎหมายคุมครองผูบริโภค หรือ กฎหมายความรับผิดตอความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินคาทีไ่ ม
ปลอดภัย พรบ.ใหมจงึ ไมควรใหความคุมครองกรณีนี้
กลุมที่ 2 “กลุม การรักษาที่ไมเปนมาตรฐาน” ใหความคุมครอง
กลุมที่ 3 “เปนสิ่งทีห่ ลีกเลีย่ งไดหากรักษาดวยวิธีอื่น” ใหความคุมครอง
กลุมที่ 4 “เปนเหตุสุดวิสัย” ไมคุมครอง
กลุมที่5 เปนความเสียหายจากการรักษาเพื่อชวยชีวิต ซึ่งถาไมชวยเหลือจะเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ซึง่ กลุมสุดทายนี้ยงั ไมพบเรื่องของการชดเชยในประเทศอื่น และในประเทศนิวซีแลนด
ก็ไมชัดเจน คังนั้นควรกําหนดให ไมคุมครอง
ตารางที่ 2 เกณฑการชดเชยในประเทศนิวซีแลนด สวีเดน และขอเสนอสําหรับประเทศไทย
นิวซีแลนด
สวีเดน
ไทย
1.กลุมทีเ่ ปนความผิดพลาด ของเครื่องมือ
/
กองทุนอืน่
คุมครองจาก
หรือ ยา
กฎหมายอื่น
2.กลุมการรักษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
/
/
/
3. กลุมที่เปนสิ่งทีห่ ลีกเลีย่ งไดหากรักษาดวย
/
/
/
วิธีอื่น
4. กลุมที่เปนเหตุสุดวิสัย แตจํากัดเฉพาะ
/
ไมชดเชย
ไมชดเชย
ผลเสียรายแรง
5. ความเสียหายจากการรักษาเพื่อชวยชีวติ
ไมชัดเจน
ไมชดเชย
ไมชดเชย
ซึ่งถาไมชวยเหลือจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
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อัตราอาการไมพึงประสงคที่ไดรับการชดเชย จากรายงานกรณีศึกษา 5 ประเทศ ของ
อาจารยรัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ และคณะ พบวาอัตราการไดรับการชดเชยตอประชากรอยูที่ 0.050.1% จํานวนการจายคาชดเชยตอประชากร อยูที่ 2-7.2 ยูโร สวนประเทศไทยเปนแคการชดเชย
เบื้องตน ขอมูลการศึกษาในป 2547-2550 ยังต่ํามากจํานวนการจายชดเชยตอประชากรมีเพียง 50
สตางค หรือ 5.7 คน/ลานประชากร ที่ไดรับการชดเชยตามมาตรา 41
ตารางที่ 3 อัตราอาการไมพงึ ประสงคที่ไดรับการชดเชย
นิวซีแลนด
จํานวนรายที่ไดรับการ
1,750
ชดเชยตอป
(1992-2002)
อัตราการไดรับการ
0.05%
ชดเชยตอประชากร
จํานวนการจาย
€ 2.0
คาชดเชยตอประชากร
ที่มา: รัตนสิทธิ์ ทิพยวงศ และคณะ 2550

นอรเวย
2,332
(2002)
0.05%

สวีเดน
9,156
(2003)
0.1%

ฟนแลนด
7,548
(2003)
0.1%

เดนมารค
3,414
(2002)
0.06%

ไทย ม.41
199
(2004-7)
0.00057%

€ 7.2

€ 3.9

€ 4.6

€ 4.7

0.57 บาท

ขอ มู ล จากการศึ ก ษาที่ ผู วิ จั ย รวบรวบมาจาก สํา นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
(สปสช.) พบวา จํานวนผูไดรับการชดเชย เพิ่มขึ้นตามลําดับ โดย ป 2552 มีผูไดรับการชดเชย
ทั้งหมด 660 ราย โดยเฉลี่ย 110,944 บาทตอราย โดยมีผูไดรับการชดเชยเพิ่มขึ้นในแตละปเฉลี่ย
2.5 คน/ลานประชากร และคาใชจายเงินชดเชยตอผูมีสิทธิ์ 1 คน ในป 2552 อยูที่ 1.56 บาท
สําหรับสัดสวนความรุนแรงของผูเสียหาย คิดเปน เสียชีวิต 57%, พิการ 16 %, บาดเจ็บเรื้อรัง 27
% ขอมูลเหลานี้จะนํามาใชในการคํานวณงบประมาณรายจายกองทุน
ตารางที่ 4 อัตราผูที่ไดรับการชดเชย ตามมาตรา 41

ปงบ
จํานวนคํารอง
ประมาณ
(ราย)
2547
99

ไม
เขาเกณฑ
(ราย)
26

เขาเกณฑ
(ราย)
73

จํานวนเงิน
ชวยเหลือ
ตาม ม.41
(บาท)
4,865,000

2548

221

43

178

12,815,000

2549

443

72

371

36,653,500

2550

511

78

433

2551

658

108

2552

810

150

อัตราผูไดรับ
การชดเชยตอผู
เฉลี่ย (บาท มีสิทธิ์(คน/ลาน
ตอราย)
ประชากร)
66,644
1.55
71,994

คาใชจายเงิน
ชดเชยตอผูมี
สิทธิ์ 1 คน
(บาท)
0.10

3.79

0.27

98,796

7.89

0.78

52,177,535

120,502

9.21

1.11

550

64,858,148

117,924

11.70

1.38

660

73,223,000

110,944

14.04

1.56

ที่มา: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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เงื่อนไขถัดมาในการประมาณการรายจายของกองทุน คือ คาชดเชยเฉลี่ยซึ่งปจจัยที่มีผล
ตอคา ชดเชยเฉลี่ย ไดแก ประเภทความเสี ย หาย ความรุน แรง และคา เสี ย หายเฉลี่ ย ในแต ล ะ
ประเภท ไม ว า จะเป น ค า รั ก ษาต อ ราย ค า ฟ น ฟู ส ภาพร า งกายและจิ ต ใจ การชดเชยการขาด
ประโยชนทํามาหาได สูญเสียอวัยวะ การขาดประโยชนทํามาหาไดประมาณการจากรายไดจาก
ขอมูลของสํานักงานสถิติ การชดเชยทายาทคํานวณจากการขาดรายไดของผูตาย โดยใชเงินเดือน
จากการสํ า รวจ ส ว นสุ ด ท า ยการชดเชยความเสี ย หายที่ ไ ม ใ ช ตั ว เงิ น กํ า หนดให ค า เฉลี่ ย อยู ที่
100,000 บาท ซึ่งในแตละรายอาจจะไดรับต่ํากวาหรือสูงกวานี้
ตารางที่ 5 ประมาณการเฉลี่ยคาชดเชยในแตละประเภทความเสียหาย
ตาย ประมาณการ
เงื่อนไขการชดเชย
บาดเจ็บ
พิการ
เฉลี่ย
/
/
/
1.คารักษาตอรายเฉลี่ย
50,000
/
2. คาฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เฉลี่ย
50,000
/
/
3. การชดเชยการขาดประโยชนทํามาหาได
444,160
/
4. การชดเชยการสูญเสียอวัยวะ
100,000
/
5. การชดเชยทําศพกรณีเสียชีวิต
100,000
/
6. การชดเชยทายาท
253,171
/
/
/
7. การชดเชยความเสียหายที่ไมใชตัวเงิน
100,000
กรณีเสียชีวิต
ทีมวิจยั ไดทดลองคํานวณจํานวนเงินโดยใชอัตราผูเสียหายเปน 3 ตัวเลข (คํานวณจาก
ฐานขอมูลป 2547-2551) โดยแบงเปน 3 ฉากทัศน จํานวนเงินขั้นต่าํ , จํานวนเงินตามอัตราเพิม่ 1
ป, และจํานวนเงินตามอัตราเพิ่ม 2 เทา
ฉากทัศนที่ 1 จํานวนเงินขั้นต่ํา ใชตัวเลขจาก มาตรา 41 ของ สปสช. ในป 2551 อัตรา
ผูเสียหายไดรับการชดเชย11.7 คน/ลานประชากร คํานวณคาใชจายของกองทุนได 332 ลานบาท
ฉากทัศนที่ 2 ใชอัตราที่บวกอัตราเพิ่ม 1 ป คือ 2.6 คนตอลานประชากร (ใชอัตราเพิ่มที่
คํานวณจากขอมูลป 2547-2551) ทําใหอัตราผูเสียหายไดรับการชดเชยเปน 14.3 คนตอลาน
ประชากร (ขอมูลอัตราผูไดรับการชดเชยในป 2552 ตามรายงานเทากับ 14.0 คนตอลาน
ประชากร) คํานวณคาใชจา ยของกองทุนได 405 ลานบาท
ฉากทัศนที่ 3 ใชการเพิม่ จากอัตราผูไดรับการชดเชยของ สปสช. ป 2551 เปน 2 เทา ทําให
อัตราผูเสียหายไดรับการชดเชยเปน 23.4 คนตอลานประชากร คํานวณคาใชจา ยของกองทุนได
659 ลานบาท
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เบี้ยประกันเฉลี่ยอยูระหวาง 5-10 บาท/ประชากร แตถาคํานวณหารดวยจํานวน
Admission ทั้งหมด ก็อยูระหวาง 80 – 159 บาท / admission ทั้งนีย้ ังไมไดนําจํานวนผูปวยนอก
มาคิด
ถาเก็บเบี้ยจากกองทุนประกันสุขภาพ ตามจํานวนผูม ีสิทธิ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตองจายสมทบระหวาง 247-492 ลานบาทตอป และกองทุนประกันสังคมตองจาย 63-126 ลาน
บาทตอป
ตารางที่ 6 ประมาณการรายจายของกองทุน
อัตราผูเสียหายไดรับการชดเชยตอประชากร (%)
งบกองทุนทั้งหมด (ลานบาท)
เบี้ยประกัน (บาท/ประชากร)
เบี้ยประกัน (บาท/admission)
งบประมาณสมทบเขากองทุนจากกองทุน UC
( ลานบาท)
งบประมาณสมทบเขากองทุนจากกองทุน SSS
( ลานบาท)

เงิน
รายได

ขั้นต่ํา
0.00117
อัตราป 2551
332
5.26
80

ปานกลาง
0.00143
บวกอัตราเพิ่ม
405
6.42
98

ขั้นสูง
0.00234
เพิ่มเปน 2 เทา
659
10.46
159

247

302

492

63

77

126

สรุป
การเลือกใชวธิ คี ํานวณเบี้ยสมทบตอหัวประชากรหรือตอ Admission ขึ้นกับแหลงที่มาของ
โดยตัวอยางทางเลือกของนิวซีแลนดจะเก็บภาษีจากผูม ีรายไดและรัฐอุดหนุนสําหรับผูไมมี

ของประเทศสวีเดนจะเก็บจากสถานบริการโดยสถานบริการรัฐที่ไดเงินจากสภาเขต สภา
เขตจายใหบริษัทประกันกลางตามจํานวนหัวประชากร สวนสถานบริการเอกชนตองจายเบีย้ ประ
กันเอง เบีย้ อาจแบงตามประเภทวิชาชีพ
สําหรับขอเสนอของประเทศไทยนัน้ กองทุนสุขภาพที่ดแู ลหลักประกันสุขภาพของผูมีสิทธิ์
จายแทนสถานพยาบาล ตามจํานวนประชากรทีข่ ึ้นทะเบียนแตเปดทางเลือกใหสถานพยาบาล
เอกชนที่รวมตัวกันเปนกลุมทั้งหมด เขารวมโครงการไดภายหลังพรอมกันทั้งกลุม
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6. ผูมีสวนไดสว นเสีย พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ....
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีขาวเกี่ยวกับปฏิกิริยาในทางตอตานของบุคลากรดานสาธารณสุขเกี่ยวกับ
“รางพ.ร.บ. คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ……” ซึ่งเปนรางที่เสนอโดย ผูเสียหายและ
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน
2553 และนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา จึงมีประเด็นที่นาพิจารณาในทาง
กฎหมายวารางพ.ร.บ.ฯ ดังกลาวนี้จะสงผลเสียตอบุคลากรทางการแพทยและการบริการสาธารณะสุขจริง
หรือไม อยางไร เนื่องจากที่ผานมานี้มีบุคลากรทางการแพทยออกมาไมเห็นดวยกับรางพ.ร.บ.ฯ ฉบับ และเห็น
วาเปนรางกฎหมายที่ไมควรผานออกมาเปนกฎหมายใชบังคับ
ดวยแพทยสภาไดมีการประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบของ”รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....” ตอผูใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ในทุกภาคสวน เมื่อวันพุธที่ 30
มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ซึ่ ง ประกอบด ว ย กรรมการและอนุ ก รรมการแพทยสภา ผู แ ทนคณะแพทยศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยต างๆ ผู แทนแพทยสมาคม ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู แทนสภากาชาดไทย ผูแ ทน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูแทนชมรม รพศ./รพท. ผูแทนราชวิทยาลัยตางๆ ผูแทนสภาวิชาชีพตางๆ อาทิ
เชน สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบําบัด กรรมาธิการสาธารณสุขและ
รอง
วุฒิสภา ผูแทนสถานพยาบาลเอกชน ผูแทนกระทรวงยุติธรรม และมีนายแพทยสถาพร วงษเจริญ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และมีนายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงค ผูอํานวยการ
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เปนผูแทนกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ เขารวมชี้แจง
และใหความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
อีกทั้งเครือขายผูบริโภค เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดสประเทศไทย เครือขายผูเสียหายทางการแพทย
ชมรมผูปวยโรคไต เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน มูลนิธิ
เพื่อผูบริโภค มูลนิธิเขาถึงเอดส มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดาน
เอดส (กพอ.) ไดรวมออกแถลงการณ ที่ หองประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแหงชาติ กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม2553 ยืนยันวา รางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
แกไขปญหาความขัดแยงระหวางแพทยและคนไข ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปน 1 ใน 7 กฎหมายที่จะเขา
สูพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมหนา (เดือนสิงหาคม) ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการแกไข
ปญหาความขัดแยงระหวางแพทยและคนไข โดยจะชวยไมใหเกิดการฟองแพทย เพราะคนไขที่ไดรับความ
เสียหายไดรับการชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นผูที่จะไดรับประโยชนโดยตรงจากกฎหมายฉบับนี้ คือ
คนไทยทั้งประเทศ 65 ลานคน ซึ่งรวมทั้งแพทยและผูปวย การอภิปรายและใหความเห็น/ขอเสนอแนะ รวมทั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว สรุปไดดังตารางวิเคราะหความเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้
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ตารางที่ 7 การวิเคราะหความเห็นผูมีสว นไดสว นเสีย พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ....
ประเด็น
เพิ่มภาระเรื่อง
งบประมาณใหกับ
สถานพยาบาลตางๆ
โดยเฉพาะสถานพยาบาล
ที่อยูนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

หากมีการจายเงิน
ชวยเหลือเยียวยาหรือ
ไดรับเงินชดเชยไปแลว
ควรมีการยุติการฟองคดี
แพงและคดีอาญา

ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูแทนคณะแพทยศาสตร จากมหาวิทยาลัยตางๆ มีความเห็นวา นิยามคําวา
“สถานพยาบาล” ตามที่ กํ า หนดในร า ง พรบ. มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง
สถานพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลของรัฐทุก แหง ไม วา จะเปน สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขหรือสถานพยาบาล
ของทบวงมหาวิทยาลัย สังกัด
กทม. และสั ง กั ด อื่ น ๆ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว า สถานพยาบาลส ว นใหญ มี ก ลไก
การช ว ยเหลื อ เยี ย วยาเป น การภายในอยู แ ล ว หากมี ก ารบั ง คั บ ใช กั บ
สถานพยาบาลทุ ก แห ง ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด อาจเป น การเพิ่ ม ภาระเรื่ อ ง
งบประมาณใหกั บสถานพยาบาลตางๆ โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่อ ยูน อก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกที่ประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบของราง พ.ร.บ. ไดเสนอ วา ควรบังคับ
เฉพาะสถานพยาบาลที่สมัครใจเขารวมระบบ
ศ.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา นายกแพทยสภา ไมเห็นดวยในประเด็นที่จะเอาผิดกับ
แพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุขที่ทําการรักษา โดยเฉพาะหมวด 7
การฟองคดีอาญาและบทกําหนดโทษ มาตรา 45 ที่ระบุถึงกรณีที่ผูใหบริการ
สาธารณสุขถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาฐานกระทําโดยประมาทเกี่ยวเนื่องกับ
การใหบริการสาธารณสุข หากศาลเห็นวาจําเลยกระทําผิด ใหศาลนําขอเท็จจริง
ตางๆ ของจําเลยเกี่ยวกับประวัติ พฤติการณแหงคดีมาตรฐานทางวิชาชีพ การ
บรรเทาผลร า ยแห ง คดี ก ารรู สํ า นึ ก ในความผิ ด การที่ ไ ด มี ก ารทํ า สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ ศาลจะลงโทษนอยกวาหรือจะไมลงโทษก็ได
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ผูมีความเห็นแยง
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม เครือขายผูบริโภคภาคตะวันตก ใหความเห็นวาออกมา
ตอตาน”รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...”
และขบวนการใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนขณะนี้ เคลื่อนไหวเปนระบบอยางผิดปกติ
นั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับการหาเสียงเลือกตั้งแพทยสภาชุดใหมที่กําลังจะมีขึ้น
ในตนปหนาหรือไม
อยากใหแพทยสภาออกมาเปดเผยความจริงและอยากใหพวกเราจับตาและ
ตรวจสอบการคัดคานการจายเงินสมทบของโรงพยาบาลเอกชนนั้น เกี่ยวพันกับ
การที่โรงพยาบาลไมตองการเปดเผยรายไดที่แทจริงหรือไม อยากใหกฎหมาย
ตัวนี้ออกมาโดยเร็ว

นางสาวสุภัทรา นาคผิว ผอ.มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิ์ดานเอดส แสดงความเห็น
วา ปญหาความกังวลในเรื่องการฟองอาญาแพทยนั้น หากดูจากขอเท็จจริงไม
พบว า มี ค นไข ที่ อ ยากฟ อ งอาญาแพทย ก ารฟ อ งส ว นใหญ เ ป น การฟ อ ง
โรงพยาบาลหรือไมก็เปนกระทรวงสาธารณสุข ไมใชการฟองหมอ ดังนั้น แพทย
สภาควรเปดเผยขอมูลการรองเรียนที่ชัดเจน ออกมาบอกเลยวาตอนนี้มีหมอกี่
รายที่ถูกคนไขฟอง และถูกฟองในขอหาอะไร ไมใชสรางความตระหนกใหเกิดใน
หมูแพทยโดยไมมีขอมูลขอเท็จจริง
นางสาวสารี อองสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ใหขอมูลเพิ่มเติมวา จาก

ประเด็น

ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย

คณะกรรมการ พิจารณา
ตัดสินการรักษาพยาบาล
จากผูที่มิใชผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญทาง
การแพทย และ
สาธารณสุขเปนเสียงขาง
มาก

พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา แสดงความเห็นวา การที่ตั้งคณะกรรมการ พิจารณา
ตัดสินการรักษาพยาบาลจากผูที่มิใชผูมีความรูความเชี่ยวชาญทางการแพทย
และสาธารณสุขเปนเสียงขางมาก(อัตราสวนผูทรงคุณวุฒิทางการแพทยเพียง 3
ใน 18 คน) มาตัดสินวา ความเสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขที่
เกิดขึ้นนั้น ไมใชความเสียหายใน 3 ขอตามมาตรา 6) นั้น จะทําใหสภาวิชาชีพ
ไมสามารถจะเปนผูชี้ขาดวา การประกอบวิชาชีพทางการแพทยนั้น ไดมาตรฐาน
หรือไม เพราะสิทธิเบ็ดเสร็จในการตัดสินเยียวยาความเสียหายของประชาชนนั้น
เกิดจากคณะกรรมการที่ไมมีความรูในมาตรฐานวิชาชีพ จะทําใหการพัฒนา
ทางการแพทยเสียหาย
เพราะสภาวิชาชีพไมสามารถจะกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพที่ถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐาน ที่ดีที่สุดได
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ผูมีความเห็นแยง
ขอมูลมูลนิธิเพื่อผูบริโภคทั้งหมด 33 รายในป 2552 ทั้ง 100% ไมมีความ
ประสงคจะฟองอาญาแพทย และจากขอมูลของเครือขายผูเสียหายทาง
การแพทยที่มีผูเสียหายที่เขามาปรึกษากวา 600 ราย มีเพียงไมถึง 10 รายที่
จําเปนตองฟองอาญาเพราะการพิจารณาคดีโดยแพทยสภาลาชาจนทําใหเกิด
ปญหาหมดอายุความ
ผูเสียหายอยูใ นภาวะจํายอมที่จ ะตองเลื อกฟอ ง
คดีอาญาเพื่อทําใหอายุความเพิ่มขึ้น
ผศ.ดร.ยุพดี ศิริสมสุข กรรมการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ชี้ประเด็นวา คณะกรรมการ
กลาง และสํานักงานที่เปนอิสระ โดย องคประกอบของคณะกรรมการ ใหมี
องคประกอบจากผูแทนสถานพยาบาล และผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางาน
คุมครองสิทธิดานบริการสุขภาพ ในสัดสวนที่เทากัน ไมจําเปนตองเปนผูแทน
จากสมาคมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ เพราะบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการ
คือ การพิจารณาวาเปนความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุขจริง
หรือไม โดยไมไดพิสูจนถูกผิด และไมเกี่ยวพันกับการสอบสวนหรือลงโทษโดย
สภาวิชาชีพ เพื่อใหการชดเชยเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรมและตองใชหัวใจ
ของความเปนมนุษย

7. อภิปรายและสรุป
ขอเสนอสําหรับประเทศไทย ควรมีหลักการใหมีกองทุนที่มีลักษณะคลายกับสวัสดิการ
สังคม คือเปน Social Safety Net ที่รัฐเปนผูจัดการ หนวยบริหารกองทุนอาจเปนองคกรอิสระก็ได
โดยความมุงหวังของกองทุน เปนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการชดเชยมากขึ้น และรวดเร็ว โดยการ
ใชวิธีไมพิสูจนถูกผิด กรณีที่ไมรับคาชดเชยมีสิทธิ์ฟองศาล แตเมื่อรับคาชดเชยแลวตัดสิทธิฟ์ อง
ศาลเพื่อไมใหมีการยืดเยื้อ และบั่นทอนกําลังใจ สวนแหลงการคลังจากการศึกษานี้ เสนอให
กองทุนสุขภาพที่ดูแลหลักประกันสุขภาพของผูมีสิทธิ์ จายแทนสถานพยาบาล สวนสถานพยาบาล
เอกชนใหจายเบี้ยประกันเอง
คาใชจายของกองทุนมีคา อยูระหวาง 332 - 659 ลานบาท ตอป เบี้ยประกันเฉลี่ยอยู
ระหวาง 5-10 บาท/ประชากรตอป แตถาคํานวณหารดวยจํานวน ผูป วยในทัง้ หมด จะอยูระหวาง
80 – 159 บาท / admission ทั้งนี้ยงั ไมไดนําจํานวนผูปว ยนอกมาคิด
ถาเก็บเบี้ยจากกองทุนประกันสุขภาพ ตามจํานวนผูมสี ิทธิ์ 5-10 บาท/ประชากร กองทุน
หลักประกันสุขภาพตองจายสมทบระหวาง 247-492 ลานบาทตอป ที่เหลือ รัฐสมทบ 85-167ลาน
บาทตอป และเก็บจากสถานพยาบาลเอกชน เฉพาะบริการที่อยูน อกหลักประกันสุขภาพของรัฐ
การถกเถียงในประเด็นตางๆ ของผูมีสวนเกี่ยวของ จะชวยใหมีการนําขอมูลมาเปดเผยตอ
สาธารณะมากยิ่งๆขึ้น ดังนัน้ การศึกษาใหไดขอมูลเชิงประจักษทจี่ ะสามารถแสดงใหทกุ ฝายได
รับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน จะชวยใหสังคมมีสว นในการตัดสินใจเชิงนโยบายรวมดวยมาก
ยิ่งๆขึ้น นอกเหนือจากการแทรกแซงของผูท ี่มีสวนไดสวนเสียเทานัน้
นอกจากนี้ การดําเนินงานของกระบวนการชดเชยในระบบไมพิสูจนผกู ระทําผิด ตอง
ปกปองชื่อเสียงของผูใหบริการ เพื่อไมใหบนั่ ทอนกําลังใจในการใหบริการ แตมีระบบขอมุลยอน
กลับใหสถานพยาบาลพัฒนาคุณภาพเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ
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