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มนษุยก์บัโรคภยัไขเ้จบ็ เปน็สิง่ทีอ่ยูคู่ก่นัมาตัง้แตโ่บราณกาล จงึมคีำกลา่วทีว่า่  
“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” และไม่ว่าจะเป็นยุคใด 
สมัยใดก็ยังเป็นคำกล่าวที่ฟังดูแล้วไม่ล้าสมัย และเมื่อมนุษย์มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น 
จำเป็นต้องทำการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือเพื่อให้หายขาดจากโรค 
ที่ตนเจ็บป่วยอยู่ ซึ่งการรักษาดังกล่าวจะต้องอาศัยแพทย์ พยาบาลหรือผู้ประกอบ 
วชิาชพีดา้นสาธารณสขุทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเปน็การเฉพาะ อยา่งไรกต็าม ดว้ยเหต ุ
ทีก่ารประกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุนัน้ เปน็การกระทำตอ่ชวีติและรา่งกายของมนษุย ์
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์และโดยไม่คาดคิดกับผู้ป่วย 
ขึ้นได้เสมอ ถึงแม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่วิสัยและพฤติการณ์แล้วก็ตาม 

ดังนั้น คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเรื่อง “สิทธิและ 
ความคุ้มครองตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข” เพื่อให้ 
ผู้อ่านได้ทราบว่าในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขนั้น  
ผูเ้สยีหายมสีทิธติามกฎหมายหรอืมสีทิธทิีจ่ะดำเนนิการอยา่งไรไดบ้า้ง โดยในทีน่ีใ้ครข่อ 
กลา่วถงึสทิธทิีจ่ะฟอ้งรอ้งเปน็คดแีพง่หรอืคดอีาญา สทิธยิืน่คำรอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอื 
เบื้องต้น รวมทั้งสิทธิที่จะกล่าวหาหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

๑. การฟ้องคดีในทางแพ่ง 
  การฟ้องคดีในทางแพ่ง เป็นการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งอาจจะ

เนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือมีการทำละเมิด โดยแยกพิจารณาออกเป็นกรณี ดังนี้๑

นายบรรหาร  กำลา
สำนักกฎหมาย

 ๑แสวง  บญุเฉลมิวภิาส, “กฎหมายและขอ้ควรระวงัของแพทย ์พยาบาล”, (พมิพค์รัง้ที ่๔), (กรงุเทพฯ : วญิญชูน, ๒๕๕๑), 
หน้า ๒๙ – ๓๔.   

สิทธิและความคุ้มครอง
ตามกฎหมายของผู้เสียหายจาก 
การรับบริการทางสาธารณสุข 
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 ๑.๑ การฟ้องคดีในทางแพ่งอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา
   ความรับผิดในทางสัญญาหรือความสัมพันธ์ในทางสัญญาเกิดขึ้น 

จากการทีผู่ป้ว่ยไดแ้สดงเจตนาเขา้รกัษา (คำเสนอ) และแพทยห์รอืสถานพยาบาลไดร้บั 
ผู้ป่วยเข้ารักษา (คำสนอง) ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากคำเสนอและ
คำสนองถูกต้องตรงกัน โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด ดังนั้น  
เมื่อฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาและมีความเสียหายเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้น  
อีกฝ่ายหนึ่งย่อมฟ้องร้องให้รับผิดในทางสัญญาหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายได้๒

  ๑.๒ การฟ้องคดีในทางแพ่งอันเนื่องมาจากการละเมิด 
   การฟอ้งคดใีนกรณนีีเ้ปน็ไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

มาตรา ๔๒๐ ซึ่งบัญญัติว่า
   “มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น 

โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี  
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนเพื่อการนั้น”

    จากบทบัญญัติดังกล่าว การละเมิดจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้กระทำ  
“กระทำโดยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่” และการกระทำนัน้ “ผดิกฎหมาย” และ 
“เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใด” 

    สำหรับการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการ 
กระทำละเมดินัน้ กฎหมายไมส่ามารถกำหนดจำนวนคา่เสยีหายหรอืคา่สนิไหมทดแทน 
ไวต้ายตวัสำหรบัการละเมดิในแตล่ะเรือ่งได ้ดงันัน้ จงึขึน้อยูก่บัการพสิจูนค์วามเสยีหาย 
ในแต่ละกรณี ดังนี้

    ๑) กรณทีีต่อ้งเสยีชวีติ คา่สนิไหมทดแทน ไดแ้ก ่คา่ปลงศพ คา่ใชจ้า่ย 
อนัจำเปน็อยา่งอืน่ ๆ  คา่รกัษาพยาบาล คา่ขาดไรอ้ปุการะ คา่เสยีหายทีต่อ้งขาดประโยชน ์

“มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ทำต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย 
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี  
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้น้ัน 
ทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน”

๒ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๒.
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ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงาน ค่าขาดไร้อุปการะ รวมทั้งค่าสินไหม 
ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงาน๓

    ๒) กรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย ค่าสินไหมทดแทน 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบ 
การงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคต ค่าสินไหมทดแทน 
ใหแ้กบ่คุคลภายนอกเพือ่ทีเ่ขาตอ้งขาดแรงงาน รวมทัง้ความทีเ่สยีหายอยา่งอืน่อนัมใิช่ 
ตัวเงิน๔

    โดยคา่สนิไหมทดแทนทีก่ลา่วนีจ้ะไดร้บัมากนอ้ยเพยีงใด ศาลจะเปน็ 
ผู้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี หรือตามพฤติการณ์และความร้ายแรง 
แห่งละเมิด๕

    อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากบุคคลใดถูกฟ้อง 
เรียกค่าเสียหายในทางละเมิด ถ้าบุคคลน้ันเป็นลูกจ้างและการละเมิดได้เกิดข้ึนในขณะท่ี 
ทำงานให้นายจ้าง กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ถูกละเมิดสามารถเรียกค่าเสียหายได้จาก 
นายจ้าง๖  

    สำหรับในกรณีที่ผู้ทำละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้หน่วงงานของรัฐ 
รับผิดแทน ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ดังนี้

    “มาตรา ๕ หนว่ยงานของรฐัตอ้งรบัผดิตอ่ผูเ้สยีหายในผลแหง่ละเมดิ 
ทีเ่จา้หนา้ทีข่องตนไดก้ระทำในการปฏบิตัหินา้ที ่ในกรณนีีผู้เ้สยีหายอาจฟอ้งหนว่ยงาน 
ของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

    ถา้การละเมดิเกดิจากเจา้หนา้ทีซ่ึง่ไมไ่ดส้งักดัหนว่ยงานของรฐัแหง่ใด 
ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง

    มาตรา ๖ ถา้การกระทำละเมดิของเจา้หนา้ทีม่ใิชก่ารกระทำในการ 
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหาย 
อาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้”

    ทั้งนี้ ในการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
ของผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารทางสาธารณสขุ นัน้ ถอืเปน็ “คดผีูบ้รโิภค”๗ โดยจะอยู ่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกฎหมาย 

๓เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๔๔๓ และมาตรา ๔๔๕. 
๔เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และมาตรา ๔๔๖. 
๕เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๔๓๘. 
๖เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๔๒๕.
๗พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ ได้นิยามคำว่า “คดีผู้บริโภค” ว่าหมายถึง คดีแพ่งระหว่าง 

ผูบ้รโิภคหรอืผูม้อีำนาจฟอ้งคดแีทนผูบ้รโิภคกบัผูป้ระกอบธรุกจิซึง่พพิาทกนัเกีย่วกบัสทิธหิรอืหนา้ทีต่ามกฎหมายอนัเนือ่งมาจาก
การบริโภคสินค้าหรือบริการ และคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้ง 
คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวเบื้องต้นอีกด้วย.  
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ดังกล่าวนี้ได้วางกลไกไว้หลายอย่างโดยเฉพาะกระบวนวิธีพิจารณาความที่เอื้อต่อการ 
ใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขในฐานะผู้บริโภค 
ในหลายประการ เชน่ การฟอ้งคดผีูบ้รโิภค ตลอดจนการดำเนนิกระบวนพจิารณาใด ๆ  
ไมต่อ้งเสยีคา่ฤชาธรรมเนยีม๘ ผูบ้รโิภคสามารถฟอ้งคดดีว้ยวาจาได ้โดยจะมนีติกิรหรอื 
เจ้าพนักงานคดีของศาลบริการให้ความสะดวกโดยมารับฟังข้อเท็จจริงพร้อมท้ังดำเนินการ 
ร่างคำฟ้องและเรียบเรียงคำฟ้องให้๙ การพิจารณาคดีผู้บริโภคภาระในการพิสูจน์ความผิด 
เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ๑๐ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่ 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจ 
ฟ้องและดำเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้๑๑ นอกจากนี้ ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับ 
คา่เสยีหายทีพ่งึจา่ยระหวา่งผูป้ระกอบธรุกจิและผูบ้รโิภค อายคุวามกจ็ะสะดดุหยดุอยู่
ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา๑๒ เป็นต้น

 ๒. การฟ้องคดีอาญา
  ดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่า การฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือ 

ค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นการฟ้องร้องในทางแพ่ง แต่ในหลายกรณีความเสียหายท่ี 
เกิดข้ึนมีความร้ายแรงถึงขนาด กฎหมายได้บัญญัติให้บุคคลน้ันต้องรับผิดทางอาญาด้วย๑๓ 
ซึง่ในประมวลกฎหมายอาญาภาคทัว่ไป ไดว้างหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการวนิจิฉยัความรบั 
ผิดทางอาญาไว้ในมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ว่า

   “มาตรา ๕๙ บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดย 
เจตนา เวน้แตจ่ะไดก้ระทำโดยประมาท ในกรณทีีก่ฎหมายบญัญตัใิหต้อ้งรบัผดิเมือ่ได้
กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิด 
แม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา

                     ฯลฯ             ฯลฯ”
๘พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง.
๙เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง. 
๑๐เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๒๙. 
๑๑เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๔. 
๑๓แสวง  บุญเฉลิมวิภาส, “กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล”, หน้า ๔๑ – ๔๗.  

การฟ้องคดีผู้บริ โภค ตลอดจนการดำ เนิน 
กระบวนพิจารณาใด ๆ  ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม 
ผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้ โดยจะมีนิติกร
หรือเจ้าพนักงานคดีของศาลบริการให้ความสะดวก 
โดยมารับฟังข้อเท็จจริงพร้อมท้ังดำเนินการร่าง 
คำฟ้องและเรียบเรียงคำฟ้องให้
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   หลักกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักสำคัญในการวินิจฉัยความรับผิดของบุคคล  
กล่าวคือ นอกจากบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนาแล้ว หากการ 
กระทำในบางลักษณะแม้จะเกิดขึ้นจากความประมาทและได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่บุคคลหรือสังคมโดยส่วนรวม ในกรณีเช่นน้ีกฎหมายจะกำหนดเป็นความผิดอาญาด้วย  
และหลักกฎหมายที่จะใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างไรเป็นการกระทำโดยประมาท 
หรือไม่นั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๙ วรรคสี่ ได้บัญญัติไว้ว่า

   “กระทำโดยประมาท ไดแ้กก่ระทำความผดิมใิชโ่ดยเจตนา แตก่ระทำโดย 
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  
และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่”

   ทัง้นี ้ในดา้นการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุนัน้ เรือ่งทีเ่กดิขึน้และอาจ 
นำมาสูก่ารรอ้งเรยีนหรอืฟอ้งรอ้งในทางอาญา สว่นใหญม่กัจะเกดิขึน้จากการกลา่วหา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขว่ากระทำโดยประมาท กล่าวคือ กล่าวหาว่ากระทำ 
โดยประมาทเปน็เหตใุหผู้อ้ืน่ถงึแกค่วามตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ 
หรอืกระทำโดยประมาทเปน็เหตใุหผู้อ้ืน่รบัอนัตรายสาหสั ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๐๐ หรือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐

   โดยในประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสาธารณสุขน้ัน ได้มีนักกฎหมายและนักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นว่า การพิจารณา 
ความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขนั้นไม่ควรที่จะกำหนด 
มาตรฐานความรับผิดให้อยู่ในระดับหรือมาตรฐานเดียวกันกับการกระทำความผิด 
ฐานอืน่ และควรมกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัการกำหนดมาตรฐานของความประมาทเลนิเลอ่ 
อย่างร้ายแรงของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขเป็นการเฉพาะ๑๔ หรือควรมีกฎหมาย 
ที่มีหลักการเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขที ่
กำหนดความรับผิดเฉพาะแต่ในกรณีที่ได้กระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาท 
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น๑๕ แต่มีนักกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งได้มีความเห็นว่าเป็นการ 
เพิ่มเติมหลักการของกฎหมายขึ้นใหม่ให้มีความยุ่งยากโดยไม่มีความจำเป็น และม ี
ความเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขกรณีถูกฟ้องร้องนั้น ควรที่จะเน้นหรือ 
ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองมากกว่า กล่าวคือ  
การพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนเองไม่ได้กระทำโดยเจตนาหรือด้วยความประมาท รวมทั้ง 

๑๔ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ  ภักดีธนากุล ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดผีูบ้รโิภคประชาชนไดอ้ะไร” ซึง่จดัโดยคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน สทิธเิสรภีาพและการคุม้ครองผูบ้รโิภค วฒุสิภา เมือ่วนัองัคารที ่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒.

๑๕นายแพทยอ์ำนาจ  กสุลานนัท ์ ในการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง “กฎหมายกบัการปฏบิตังิานของแพทยแ์ละผูป้ระกอบวชิาชพี 
ด้านสุขภาพ” ซึ่งจัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.
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สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ของผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข

การพิสูจน์ตามทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ซึ่งตรงนี้มี 
ความสำคัญมากกว่าแทนที่จะแก้ไขปัญหาโดยการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่๑๖ 

  ๓. การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
   ในกรณทีีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการรบับรกิารทางสาธารณสขุ และหา 

ผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลา 
อนัสมควร ผูเ้สยีหายอาจไดร้บั “เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้” ซึง่เปน็เงนิทีจ่า่ยใหเ้พือ่บรรเทา 
ความเดือดร้อนโดยมิต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
หรอืโครงการ ๓๐ บาท รกัษาทกุโรค ตามมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญตัหิลกัประกนั 
สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข ในการจา่ยเงนิชว่ยเหลอื 
เบื้องต้นดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ 
ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้

   ๓.๑ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ที่จะเป็นเหตุให้ได้
รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ข้อ ๕)

     ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการ 
สาธารณสุข ท่ีจะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นตามข้อบังคับน้ี รวมถึงเหตุสุดวิสัย 
ในระบบการรักษาพยาบาล แต่มิใช่ความเสียหายท่ีเกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพ  
หรอืเหตแุทรกซอ้นของโรคทีเ่ปน็ไปตามสภาพปกตธิรรมดาของโรคนัน้อยูแ่ลว้ ซึง่โรคนัน้ 
ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป 

   ๓.๒ ประเภทของความเสยีหาย และอตัราจา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้  
(ข้อ ๖)

     ประเภทของความเสยีหายทีเ่กดิจากการรกัษาพยาบาล และอตัรา 
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น

ในกรณีท่ีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ 
ทางสาธารณสุข และหาผู้กระทำผิดมิไ ด้หรือ 
หาผู้กระทำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายใน 
ระยะเวลาอันสมควร ผู้เสียหายอาจได้รับ “เงินช่วยเหลือ 
เบ้ืองต้น”

๑๖รศ.ดร. ทวเีกยีรต ิ มนีะกนษิย ์ ในการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง “กฎหมายกบัการปฏบิตังิานของแพทยแ์ละผูป้ระกอบวชิาชพี 
ด้านสุขภาพ” ซึ่งจัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.
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    ๑)  เสยีชวีติหรอืทพุพลภาพอยา่งถาวร จา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 
ได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

     ๒)  สญูเสยีอวยัวะหรอืพกิาร จา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ไดไ้มเ่กนิ  
๑๒๐,๐๐๐ บาท

     ๓)  บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
ได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

   ๓.๓ หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ข้อ ๗)
     ผูเ้สยีหายหรอืทายาทหรอืผูอ้ปุการะหรอืสถานบรกิารสาธารณสขุ 

ที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่สำนักงานสาขาของ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดนั้น หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน 
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขประกาศกำหนด  
หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยต้องยื่นคำร้องภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ทราบ 
ความเสียหาย

  ๓.๔ การพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น (ข้อ ๘)
     ในขัน้ตอนการพจิารณาวนิจิฉยัคำรอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้  

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จะแต่งตั้ง 
คณะอนกุรรมการพจิารณาวนิจิฉยัคำรอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ขึน้ เพือ่ทำหนา้ที ่
พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นว่าเข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ 
ตามข้อบังคับหรือไม่ และถ้าควรได้รับควรจะได้ตามคำร้องขอหรือไม่เพียงใด 
โดยคณะอนุกรรมการฯ จะต้องกระทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กล่าวคือ จะต้องไม่เกิน 
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ 

   ๓.๕ การอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ (ข้อ ๑๐ 
และข้อ ๑๑) 

     ในกรณีผู้เสียหายหรือทายาทหรือผู้อุปการะของบุคคลดังกล่าว  
ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
ควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ โดยยืน่ทีส่ำนกังานสาขาของสำนกังาน 
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใินจงัหวดันัน้ หรอืหนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนซึง่คณะกรรมการ 
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานประกาศกำหนด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ทั้งนี้  
คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
ให้เป็นที่สุด

     อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการย่ืนคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
ตามข้อบังคับนี้ ไม่ทำให้อายุความในการดำเนินคดีสะดุดหยุดอยู่หรือสะดุดหยุดลง  
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หรือไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยตนเอง 
แต่ประการใด๑๗

  ๔. การกล่าวหาหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   การกลา่วหาหรอืรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ ไดแ้ก ่

การกล่าวหาต่อองค์กรวิชาชีพ การร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ
การร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้

   ๔.๑ การกล่าวหาต่อองค์กรวิชาชีพ
     การกล่าวหาต่อองค์กรวิชาชีพ ในเบื้องต้นจะต้องพิจารณาก่อน 

ว่าได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข หรือจากผู้ประกอบวิชาชีพ 
ดา้นสาธารณสขุในประเภทใด เพราะผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุในแตล่ะประเภท 
จะมีกฎหมายใช้บังคับและมีองค์กรวิชาชีพที่ควบคุม กำกับ ดูแล ที่แตกต่างกัน  
ซึง่ในปจัจบุนัผูเ้สยีหายอาจใชส้ทิธกิลา่วหาผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุในแตล่ะ
ประเภทต่อองค์กรวิชาชีพ ดังนี้

    ๑) กลา่วหา “ผูป้ระกอบโรคศลิปะ” ตอ่ “คณะกรรมการวชิาชพี”  
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในกรณทีีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
เพราะผู้ประกอบโรคศิลปะ ฝ่าฝืนไมแ่จ้งวิธีการประกอบโรคศิลปะให้ผู้ป่วยทราบ และ
ไมใ่หผู้ป้ว่ยมสีทิธใินการเลอืกวธิกีารบำบดัโรคทีจ่ะใชก้บัตน หรอืประพฤตผิดิขอ้จำกดั
และเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ๑๘  

    ในปจัจบุนัการประกอบโรคศลิปะไดแ้บง่ออกเปน็ “สาขาการแพทย ์
แผนไทย” และ “สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต”์ ซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลของ 
“คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย” และ “คณะกรรมการวิชาชีพ 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์” แล้วแต่กรณี๑๙

๑๗ณัฐนันท์  สุดประเสริฐ, “การระงับข้อพิพาททางแพ่งของแพทย์เกี่ยวกับเวชประวัติ” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๑), หน้า ๘๗.

๑๘พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙.
๑๙เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๕ และมาตรา ๑๔.

การกล่าวหาหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือองค์กร 
ท่ีเก่ียวข้องน้ัน ได้แก่ การกล่าวหาต่อองค์กรวิชาชีพ 
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
หรือการร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการควบคุม 
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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    ๒) กล่าวหา “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ต่อ “แพทยสภา” 
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ในกรณทีีไ่ดร้บัความเสยีหายเพราะ 
การประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม๒๐ 

    ๓)  กล่าวหา “ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ 
การพยาบาลและการผดงุครรภ”์ ตอ่ “สภาการพยาบาล” ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพี 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ในกรณีได้รับความเสียหายเพราะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์๒๑ 

    ๔) กลา่วหา “ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม” ตอ่ “ทนัตแพทยสภา” 
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ในกรณไีดร้บัความเสยีหายเพราะ
การประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีทนัตกรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม๒๒  
     ๕) กล่าวหา “ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด” ต่อ “สภา 
กายภาพบำบัด” ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณี 
ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบำบัดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภากายภาพบำบัด๒๓ 

    ๖) กล่าวหา “ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” ต่อ “สภา 
เทคนคิการแพทย”์ ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเทคนคิการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณี 
ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์๒๔

    ๗)  กลา่วหา “ผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม” ตอ่ “สภาเภสชักรรม” 
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ในกรณไีดร้บัความเสยีหายเพราะ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม๒๕ 

     ท้ังน้ี การกล่าวหาต่อองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพดังกล่าว  
เพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนว่า มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมี  
การประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และเมื่อพิจารณา 
สอบสวนเสร็จแล้ว อาจวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ ยกข้อกล่าวหา 

๒๐พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓๒.
๒๑พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓๓.
๒๒พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๓๔.
๒๓พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๔.
๒๔พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๔.
๒๕พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๓๔.
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วา่กลา่วตกัเตอืน ภาคทณัฑ ์พกัใชใ้บอนญุาตมกีำหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควร แตไ่มเ่กนิ 
๒ ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต๒๖

     อนึ่ง สิทธิในการกล่าวหาต่อองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
ดังกล่าว จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้น ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 
แต่ไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดในเรื่องดังกล่าว และถึงแม้ผู้เสียหายจะมี
การถอนคำกล่าวหาที่ได้ยื่นไว้แล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้ระงับการดำเนินการเพื่อพิจารณา 
สอบสวนแต่อย่างใด๒๗

   ๔.๒ การร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
     เมือ่พจิารณาบทนยิามคำวา่ “ผูบ้รโิภค” “ผูป้ระกอบธรุกจิ” และ 

“บริการ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ แล้ว ถือได้ว่า 
“ผูร้บับรกิารทางสาธารณสขุ” เปน็ “ผูบ้รโิภค” และ “ผูใ้หบ้รกิารทางสาธารณสขุ” 
เป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น  
เมือ่ “ผูร้บับรกิารทางสาธารณสขุ” ในฐานะ “ผูบ้รโิภค” ไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 
จากการรับบริการทางสาธารณสุข อันเนื่องมาจากการกระทำของ “ผู้ให้บริการ 
ทางสาธารณสุข” ในฐานะ “ผู้ประกอบธุรกิจ” แล้ว จึงมีสิทธิร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
ตอ่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค เพือ่ใหพ้จิารณาเรือ่งราวรอ้งทกุขห์รอืเรือ่งรอ้งเรยีน  
โดยยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค๒๘ 

    อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการร้องทุกข์หรือร้องเรียนดังกล่าวนี้  
ไม่ทำให้อายุความในการดำเนินคดีสะดุดหยุดอยู่หรือสะดุดหยุดลง หรือไม่เป็นการ 
ตัดสิทธิของผู้รับบริการทางสาธารณสุขที่จะนำเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนดังกล่าว 
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยตนเอง และในกรณีที่ผู้รับบริการทางสาธารณสุข 

“ผู้รับบริการทางสาธารณสุข” เป็น “ผู้บริโภค” และ 
“ผู้ให้บริการทางสาธารณสุข” เป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ” 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๖พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะฯ มาตรา ๔๔, พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรมฯ มาตรา ๓๙, พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ฯ มาตรา ๔๑, พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรมฯ มาตรา ๔๒, พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบำบัดฯ มาตรา ๔๒, พ.ร.บ. วิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ฯ มาตรา ๔๒ และพ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรมฯ มาตรา ๔๒.

๒๗พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะฯ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และวรรคสี่ ,พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรมฯ มาตรา ๓๒ วรรคสี่ 
และวรรคหา้, พ.ร.บ. วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภฯ์ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และวรรคสี,่ พ.ร.บ. วชิาชพีทนัตกรรมฯ มาตรา ๓๔  
วรรคสาม และวรรคสี่, พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบำบัดฯ มาตรา ๓๔ วรรคสี่ และวรรคห้า, พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ มาตรา 
๓๔ วรรคสี่ และวรรคห้า และพ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรมฯ มาตรา ๓๔ วรรคสาม และวรรคสี่.

๒๘พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๒๐ (๑).
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ได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีในศาลด้วยตนเองแล้ว จะต้องทำหนังสือแจ้งยุติเรื่องร้องเรียน 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค๒๙

     อน่ึง เร่ืองร้องทุกข์หรือร้องเรียนซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย วนิจิฉยั 
ว่ามีลักษณะดังต่อไปน้ีท่ีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะไม่รับพิจารณา 
ดำเนินการหรือให้ยุติการพิจารณาได้ เช่น เรื่องร้องเรียนที่ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิ 
ดำเนนิคดทีางศาลดว้ยตนเองแลว้ หรอืเรือ่งทีม่กีารฟอ้งรอ้งเปน็คดอียูใ่นศาลหรอืเรือ่งที ่
ศาลมคีำพพิากษาหรอืคำสัง่เสรจ็เดด็ขาดแลว้ หรอืเรือ่งทีไ่ดใ้ชส้ทิธทิางศาลดว้ยตนเอง  
แตจ่ะใหส้ำนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ดำเนินการบังคับคดีตามพิพากษาให้ หรือเรื่องที่อายุความในการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว  
เป็นต้น๓๐

   ๔.๓ การร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
บริการสาธารณสุข

    การใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
บรกิารสาธารณสขุ เปน็ไปตามขอ้บงัคบัสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตวิา่ดว้ย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการร้องเรียน ดังนี้

    ๑) หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องเรียน (ข้อ ๕)
     ผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุขหรือผู้แทน มีสิทธิ 

รอ้งเรยีนสถานบรกิารสาธารณสขุทีล่ะเมดิสทิธกิารใหบ้รกิารสาธารณสขุ ตอ่สำนกังาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนซึ่งคณะกรรมการควบคุม 
คณุภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ ประกาศกำหนด โดยทำเปน็หนงัสอื หรือมา 
ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

   ๒) การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ข้อ ๘ และข้อ ๙)

     การพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนของคณะอนกุรรมการควบคมุคณุภาพ 
และมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ ตอ้งกระทำใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั ถา้ยงัดำเนนิการ 
ไมแ่ลว้เสรจ็ ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ ๓๐ วนั และถา้ยงัดำเนนิการไมแ่ลว้เสรจ็อกี  
จะต้องรายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
เพื่อพิจารณามีคำสั่งขยายเวลาได้เท่าที่จำเป็น

๒๙ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙.

๓๐ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐.
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สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ของผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข

     ในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข หากพบว่า

     (๑) เรือ่งรอ้งเรยีนเขา้ขา่ยทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 
ตามมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ ใหส้ง่เรือ่ง 
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พิจารณา 
และสั่งการ

     (๒) เรือ่งรอ้งเรยีนเขา้ขา่ยวา่สถานบรกิารสาธารณสขุใดไมป่ฏบิตั ิ
ตามมาตรฐานการใหบ้รกิารสาธารณสขุทีก่ำหนด และหรอืเหน็วา่เปน็กรณทีีผู่ร้บับรกิาร 
ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร หรือตามสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุข หรือ 
สถานบรกิารสาธารณสุขเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีสิทธิท่ีจะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่าอัตรา
ท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด หรอืไมไ่ดร้บัคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการรกัษาพยาบาลของ 
สถานบริการสาธารณสุขภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ส่งเร่ืองให้สำนักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ พิจารณา

     (๓) เป็นเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการสาธารณสุข ของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

    ๓)  การอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ (ข้อ ๑๒)  
     ผูร้อ้งเรยีน หรอืสถานบรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัแจง้ผลการพจิารณา 
เรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ มสีทิธอิทุธรณต์อ่สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิหรอืหนว่ยรบั 
เร่ืองร้องเรียนซ่ึงคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ประกาศ 
กำหนด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ ส่งเรื่องอุทธรณ์ นั้น ต่อคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

  โดยสรปุ ตามทีไ่ดก้ลา่วมาในเบือ้งตน้นัน้ จะเหน็ไดว้า่ในกรณทีีป่ระชาชน 
ไดร้บัความเสยีหายจากการรบับรกิารทางสาธารณสขุนัน้ ประชาชนในฐานะผูเ้สยีหาย
นัน้มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะฟอ้งรอ้งคดใีนทางแพง่เพือ่เรยีกรอ้งคา่เสยีหายหรอืฟอ้งรอ้ง 
คดีอาญา หรือใช้สิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่ง 

ในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของคณะอนุกรรมการ 
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
หากพบว่า เร่ืองร้องเรียนเข้าข่ายท่ีจะมีสิทธิได้รับเงิน 
ช่วยเหลือเบ้ืองต้นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ส่งเร่ืองให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงิน 
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น พิจารณาและส่ังการ
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พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือมีสิทธิที่จะกล่าวหา 
หรือร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม มีข้อ
ทีค่วรพจิารณาเปน็อยา่งยิง่วา่การประกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุนัน้ เปน็การกระทำ 
ตอ่ชวีติและรา่งกายของมนษุยซ์ึง่ยอ่มมคีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิภาวะอนัไมพ่งึประสงค ์
และโดยไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่วิสัย 
และพฤตกิารณ ์ตลอดจนตามมาตรฐานแหง่วชิาชพีแลว้กต็าม ประกอบกบัรฐัธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ (๒) ไดบ้ญัญตัใิหค้วามคุม้ครอง 
ผู้ที่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านสาธารณสุขซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

  ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการ 
รบับรกิารทางสาธารณสขุนัน้ คูก่รณคีวรเลอืกใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาททีม่คีวามสะดวก  
รวดเร็ว มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบ 
วิชาชีพด้านสาธารณสุขเป็นหลักจะเป็นการดีที่สุด และควรหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องคด ี
ในชั้นศาล ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวมีแต่จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่อระบบการ 
สาธารณสุขหรือต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศโดยรวม  
และส่งผลให้เกิดวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข  
เกดิความไมไ่วว้างใจซึง่กนัและกนั และอาจทำใหส้ญูเสยีหลกัการสำคญัของความจำเปน็ 
ในการรกัษาพยาบาล เนือ่งจากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุไมก่ลา้ตดัสนิใจทีจ่ะ 
ทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพราะกลัวว่าหากผู้ป่วยเสียชีวิตตนอาจจะต้อง 
ถูกฟ้องร้องและดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาถึงขั้นติดคุก ซึ่งกรณีดังกล่าว 
ยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงขึ้นจากการรักษาที่ล่าช้าหรือไม่ทันการ รวมทั้ง 
ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขภาพจนทำให้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวบางส่วนต้องเปลี่ยนอาชีพหรือลาออกจากราชการ 
ไปประกอบวชิาชพีอืน่แทนหรอืมแีนวโนม้วา่ในอนาคตอาจจะมผีลทำใหค้นเรยีนแพทย์ 
ลดน้อยลงอีกด้วย 




