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หลกัการหรอืแนวความคดิเกีย่วกบัเรือ่งระบบบรกิารสาธารณสขุและการจดับรกิารสาธารณสขุ 
ในสังคมของแต่ละประเทศนั้น ส่วนใหญ่มักจะขึ้นอยู่กับค่านิยม (Value) และปรัชญาแนวความคิดที ่
สงัคมหรอืประเทศนัน้ ๆ  ไดย้ดึถอื โดยคา่นยิมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัระบบบรกิารสาธารณสขุและการจดั 
บริการสาธารณสุขในสังคมตามหลักสากลนั้น มีอยู่ด้วยกัน ๔ ประการ คือ๑

(๑) หลักความเสมอภาค (Equality) หมายถึง ในการจัดบริการสาธารณสุขของรัฐให้แก่ 
ประชาชนนัน้จะตอ้งยดึหลกัของความเสมอภาคและความเทา่เทยีมกนั ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร 
ได้อย่างเสมอภาคกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องรายได้หรือถิ่นที่อยู่ และรัฐจะต้องขยาย 
การบริการสาธารณสุขให้เพียงพอและอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

(๒) หลักความเป็นธรรม (Equity) หมายถึง การจัดบริการสาธารณสุขของรัฐจะต้องมีความสัมพันธ์ 
กับความจำเป็นทางด้านสุขภาพ (Normative needs) ของประชาชนด้วย โดยที่ความจำเป็นทางด้าน 
สุขภาพนี้ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากความต้องการทางด้านสุขภาพที ่
ประชาชนตระหนักถึง (Felt needs) ประชาชนในแต่ละกลุ่มที่มีความจำเป็นทางด้านสุขภาพเท่ากัน 
จะต้องได้รับบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของ 
ประชาชน

(๓) หลักเสรีภาพ (Freedom) หมายถึง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเลือกบริโภคบริการ 
สาธารณสขุไดต้ามความสมคัรใจ ขึน้อยูก่บัความสามารถในการจา่ย (Ability to pay) ของแตล่ะบคุคล 
ซึ่งเสรีภาพนี้เกี่ยวข้องกับรายได้และอำนาจซื้อของแต่ละบุคคลด้วย เช่น การเลือกเข้ารับบริการ 
ในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น

(๔) หลักประโยชน์สูงสุด (Optimality) หรือหลักประสิทธิภาพ (Eff iciency) หมายถึง  
การจัดบริการสาธารณสุขของสังคมจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรของสังคมให ้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักประสิทธิภาพนี้ จะเกี่ยวข้องกับการจัดบริการที่ดีที่สุดโดยใช้ต้นทุน 
หรือทรัพยากรน้อยที่สุด การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีราคาแพง  

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“สิทธิในการรักษาพยาบาล : 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ

กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข”

๑ข้อมูลจาก http://www.kbo.moph.go.th/~neuklong_ph/know_ss.html (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔).
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“สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข”

นอกจากคา่นยิมดงักลา่วแลว้ แนวความคดิเกีย่วกบัระบบบรกิารสาธารณสขุและการจดับรกิาร 
สาธารณสุขในสังคมยังขึ้นอยู่กับระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วย โดยระบบ 
บริการสาธารณสุขของสังคมประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ รูปแบบ คือ๒

(๑) การจัดบริการสาธารณสุขแบบตลาดแข่งขันเสรี (Entrepreneurial Health System)  
เปน็การจดัระบบบรกิารสาธารณสขุทีม่เีอกชนเปน็ผูด้ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบับรกิารสขุภาพ เชน่ โรงพยาบาล 
เอกชน และคลินิก การบริการมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดแก่สถานบริการสาธารณสุข  
ประชาชนมเีสรภีาพในการใชบ้รกิารอยา่งเตม็ที ่บรกิารสว่นใหญจ่ะมคีณุภาพสงู เนือ่งจากตอ้งแขง่ขนักนั 
ในการให้บริการ แต่ในระบบบริการสาธารณสุขแบบนี้ค่าบริการสุขภาพจะมีราคาแพง ประชาชน 
ที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงและมีราคาแพง ซึ่งระบบนี้ 
มีความสอดคล้องกับหลักเสรีภาพ 

(๒) การจดัระบบบรกิารสาธารณสขุแบบรฐัสวสัดกิาร (Welfare-Oriented Health System) 
เปน็การจดับรกิารสาธารณสขุทีร่ฐัเปน็ผูด้ำเนนิการใหก้บัประชาชน ทัง้ในแบบใหเ้ปลา่และแบบประชาชน 
มีส่วนร่วมในการเสียค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมาจากภาษีอากรหรือกองทุน 
ดา้นสขุภาพอืน่ ๆ  และสถานบรกิารสาธารณสขุสว่นใหญจ่ะเปน็ของรฐัหรอืองคก์รทีไ่มแ่สวงกำไร การจดั 
บริการสาธารณสุขในรูปแบบรัฐสวัสดิการนี้ประชาชนจะมีความเสมอภาคกันในการเข้าถึงการบริการ  
แต่เสรีภาพในการเลือกใช้บริการของประชาชนจะมีน้อยกว่าในระบบตลาดแข่งขันเสรี ซึ่งระบบนี ้
มีความสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคและความเป็นธรรม

(๓) การจดัระบบบรกิารสาธารณสขุแบบสงัคมนยิม (Socialist Health System) หรอื ระบบ 
วางแผนจากส่วนกลาง (Central planning System) ในระบบน้ีรัฐจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างในสังคม  
ในทางทฤษฎแีลว้อปุทานของบรกิารสขุภาพ (Supply of Health Care) จะขึน้อยูก่บัความจำเปน็ทางดา้น 
สขุภาพ (Normative needs) ของประชาชน ซึง่บรกิารทกุอยา่งจะถกูกำหนด หรอืวางแผนมาจากสว่นกลาง 
รัฐเป็นเจ้าของสถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท ประชาชนสามารถใช้บริการแบบได้เปล่าตาม 
ความจำเป็นทางด้านสุขภาพ ในระบบนี้โดยหลักการแล้วค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะต่ำ และใน 
ทางปฏบิตัผิูท้ีว่างแผนจดับรกิารสาธารณสขุ คอื เจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ขาดแรงจงูใจในการดำเนนิงานสง่ผล 
ทำใหร้ะบบนีค้อ่นขา้งทีจ่ะมปีระสทิธภิาพตำ่ ในระบบนีป้ระชาชนจะไมม่เีสรภีาพในการใชบ้รกิาร ทกุคน 
มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันหมด

(๔) การจัดบริการสาธารณสุขแบบครอบคลุมทั้งหมด (Comprehensive Health System) 
เป็นการจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐจะมีหน้าที่ในการให้หลักประกันการบริการสาธารณสุขทุกชนิด 
แกป่ระชาชน โดยการจดับรกิารครอบคลมุประชาชนทกุกลุม่ และครอบคลมุบรกิารทกุชนดิ โดยรฐัจะเปน็ 
ผู้สนับสนุนทางด้านการเงินแก่สถานบริการสาธารณสุข 

สำหรบัประเทศไทยของเรานัน้ อาจกลา่วไดว้า่ในชว่งระยะเวลากอ่นป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ แนวความคดิ 
เกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุขและการจัดบริการสาธารณสุขในสังคมเป็นแบบตลาดแข่งขันเสรี  

๒เพิ่งอ้าง.
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(Entrepreneurial Health System) หรือเป็นแบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการ 
เป็นหลัก โดยที่ประชาชนสามารถเลือกบริการสุขภาพได้อย่างเสรี๓ แต่ภายหลังนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
ทิศทางการจัดบริการสาธารณสุขของประเทศไทย มีความพยายามที่จะมุ่งเน้นไปสู่ระบบรัฐสวัสดิการ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น โดยการ 
จดัใหม้ ี“ระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้” (UC) ตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ แกป่ระชาชนชาวไทยเปน็การเพิม่เตมิ จากเดมิทีม่รีะบบหลกัประกนัสขุภาพหลกัเพยีง ๒ ระบบ 
เท่าน้ัน คือ “ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ” (CSMBS) และ “ระบบประกันสังคม”(SSS)๔  
ในขณะที่การบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ก็มีการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  
ดังจะพิจารณาเห็นได้จากกรณีที่มีโรงพยาบาลเอกชนได้มีการกระจายหุ้นและมีการลงทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น๕ 

แม้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยจะประสบผลสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  
โดยการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข มีโครงสร้างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูม ิ
และทุติยภูมิกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด และมีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน  
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยยังคงมีสภาพปัญหาในบางประการ 
อาท ิปญัหาความไมเ่ปน็ธรรมในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุของประชาชน อนัมสีาเหตมุาจากจำนวน 
บุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีไม่เพียงพอ การขาดความเป็นธรรมในการกระจายของบุคลากรด้านสาธารณสุข  
รวมถงึการกระจายตวัของโรงพยาบาลตตยิภมูชิัน้สงู และศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (Tertiary Care and  
Excellent Center)  ที่มีการกระจุกตัวอยู่แต่ในเฉพาะบางเขตพื้นที่ รวมทั้งระบบบริการปฐมภูมิ 
(Primary care) ซึ่งเป็นระบบบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุดยังขาดคุณภาพและ 
ไมม่คีวามเขม้แขง็๖ นอกจากนี ้ยงัมสีภาพปญัหาเกีย่วกบัวกิฤตความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 
สาธารณสขุ ทีม่กีารรอ้งเรยีนและฟอ้งรอ้งดำเนนิคดกีบัผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุในกรณทีีไ่ดร้บั
ความเสยีหายจากการรบับรกิารทางสาธารณสขุมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้โดยมสีาเหตสุว่นหนึง่มาจากการบรกิาร 
สาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลของเอกชนที่มุ่งเน้นการทำกำไรในเชิงธุรกิจ หรือเป็นการค้ามากขึ้น  
อันเป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และคนไข้ได้เปล่ียนไปจากเดิมโดยปริยาย กล่าวคือ ในอดีตน้ัน 
คนไข้มาพบแพทย์ด้วยความรู้สึกที่ให้ความเคารพนับถือและความไว้วางใจ (f iduciary relationship) 
ในขณะที่ปัจจุบันคนไข้มีความรู้สึกว่าเป็นการมาซื้อบริการจากแพทย์ พยาบาล ดังนั้น ความสัมพันธ์จึง 

๓สวุทิย ์วบิลุผลประเสรฐิ และคณะ (บรรณาธกิาร) “การสาธารณสขุไทย พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗” สำนกันโยบายและยทุธศาสตร ์
กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ๒๕๔๘.

๔สำนักงานวิจยัเพือ่การพฒันาหลกัประกันสขุภาพไทย (สวปก.) “ระบบหลกัประกันสขุภาพในประเทศไทย” (http://www.
hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=readknowledge&id=๑๔, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔).

๕วีระศักดิ์  พุทธาศรี, สมหญิง  สายธนู และวิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร “รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและการปรับตัวของ 
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๔)” สำนักงานพัฒนานโยบาย 
สุขภาพระหว่างประเทศ ๒๕๔๖.

๖สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) “ปัญหาสุขภาพคนไทยและระบบบริการสุขภาพ” (http://
www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=readknowledge&id=๑๙, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔).

3จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔
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เปลี่ยนเป็นไปในเชิงสัญญามากขึ้น ประกอบกับการที่ประชาชนได้รับความรู้ และรับรู้ถึงสิทธิของตน 
เกี่ยวกับการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้มีการร้องเรียน 
หรอืการฟอ้งรอ้งระหวา่งกนัมากขึน้ตามไปดว้ย๗ ซึง่จากสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วไดน้ำมาสูก่ารหาวธิ ี
หรือแนวทางในการที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกับ 
หลักประกันความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยการเสนอให้มี 
“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข” แต่เนื่องจากวิธีการ 
หรือแนวทางดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายด้วยกันซึ่งยังมีความคิดเห็นที่หลากหลาย  
และในบางประเด็นยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ ส่งผลทำให้ในปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อยุติ 
เกี่ยวกับวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ด้วยความสำคัญของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ 
ดำเนินการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันจะ 
เป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ 
กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย นายธานิศ  เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ศาสตราจารย์คลินิก  
นายแพทย์อำนาจ  กุสลานันท์ นายกแพทยสภา และนางสาวสารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิ 
เพื่อผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุขและการจัดบริการ 
สาธารณสขุของประเทศไทยในสภาพปจัจบุนัวา่ ไดม้าตรฐาน มปีระสทิธภิาพและเปน็ไปอยา่งทัว่ถงึแลว้ 
หรือไม่ เพียงใด และวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขควรมีรูปแบบ 
ในการบรหิารจดัการอยา่งไร ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความยตุธิรรม และเกดิความสมัพนัธ ์
ทีด่แีละเหมาะสมระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารสาธารณสขุ หลกัเกณฑก์ารคุม้ครองผูเ้สยีหายจาก 
การรับบริการสาธารณสุขในปัจจุบันโดยผลของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น มีสภาพปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
อย่างไร และหากประเทศไทยมีการนำหลักการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการรับบริการ 
ทางสาธารณสุขตามหลัก “ระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด (No – fault 
compensation system)” มาประยกุตใ์ช ้จะมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่เพยีงใด โดยทา่นผูอ้า่นสามารถ 
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้.

๗แสวง  บุญเฉลิมวิภาส “ปัญหาฟ้องร้องทางการแพทย์และแนวทางแก้ไข” (http://www.doctor.or.th/node/7043, 
สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔).
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จุลนิติ : แนวความคิดเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข 
และการจัดบริการสาธารณสุขในสภาพปัจจุบันได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วหรือไม่ และมีปัญหา 
ในทางปฏิบัติบ้างหรือไม่ อย่างไร 

นายธานศิฯ : ในสมยักอ่น การเขา้ถงึบรกิารทางสาธารณสขุ 
จำกัดเฉพาะบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทำให้ประชาชน 
จำนวนหน่ึงอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานได้  
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการออกพระราชบัญญัติหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๒ ที่รับรองให้ 
ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้ 
มาตรฐาน และผูย้ากไรม้สีทิธไิดร้บัการรกัษาพยาบาลจากสถานบรกิาร 
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ อีกทั้ง 
การให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ การดำเนินโครงการ “สามสิบบาทรักษาทุกโรค”  
ซึ่งเป็นนโยบายทางการเมืองในยุคสมัยนั้น ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 
ที่ช่วยผลักดันให้ประชาชนเริ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข 
ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงสมดังเจตนารมณ์ 
แห่งรัฐธรรมนูญ โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่ 
ประชาชนท่ีมิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างเอกชนท่ีมีสิทธิรักษาพยาบาลตาม 
กฎหมายประกันสังคมได้รับสิทธิท่ีจะรับบริการทางสาธารณสุขในราคาต่ำ 
และกำหนดใหม้ ี“กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ เพือ่สง่เสรมิ
ใหบ้คุคลสามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุไดอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยคำนงึถงึ 

ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา
นายธานิศ  เกศวพิทักษ์ ๑  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
ณ ศาลฎีกา

 ๑สำเรจ็การศกึษา นติศิาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, เนตบิณัฑติไทย สำนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา  
อดีตตุลาการรัฐธรรมนูญ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา และกรรมการกฤษฎีกา
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การพัฒนาสถานบริการในเขตพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอ หรือมีการกระจาย 
หน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย อีกทั้งยังกำหนดให้กันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็น  
“เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” แก่ผู้รับบริการสาธารณสุขในกรณีที่ได้รับความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กำหนด

แต่อย่างไรก็ตาม ระบบบริการสาธารณสุขและการจัดบริการสาธารณสุขดังกล่าว 
ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาจากการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข อันเนื่อง 
มาจากผูร้บับรกิารสาธารณสขุเสยีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารทางการแพทยต์ำ่ แตก่ลบั 
เรยีกรอ้งสทิธใินการตรวจรกัษาโดยไมม่ขีอ้จำกดั ทัง้ในดา้นการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  
ยารักษาโรค และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืน ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการส่งเสริมคุณภาพ 

การบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ทำให้แพทย์แต่ละคนม ี
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีจ่ำกดัในการใหบ้รกิารทางสาธารณสขุแกผู่ป้ว่ย ทำใหแ้พทยม์เีวลา 
ในการตรวจผู้ป่วยแต่ละรายน้อยลง ซ่ึงย่อมส่งผลให้มาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
ลดน้อยลงไปด้วย๒ และย่อมส่งผลพลอยทำให้ข้อบกพร่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ 
ให้การรักษาพยาบาลทวีจำนวนครั้งมากขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ในอดีตนั้น  
เมือ่มคีดขีอ้พพิาทเกดิขึน้ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารสาธารณสขุ กระบวนการพจิารณา 
คดใีนโรงศาลกป็ฏบิตัเิฉกเชน่เดยีวกบัคดลีะเมดิทัว่ไป อนัเปน็การยากยิง่ทีผู่ป้ว่ยซึง่เปน็ 
ผูร้บับรกิารสาธารณสขุจะพสิจูนค์วามรบัผดิของแพทยห์รอืบคุลากรทางการแพทย ์
ผู้ให้บริการได้ ท้ังน้ีเพราะวิธีการเยียวยารักษาหรือการให้บริการท้ังปวงล้วนอยู่ในความรู้ 
เหน็โดยเฉพาะของผูใ้หบ้รกิาร อนัทัง้กระบวนพจิารณาในศาลซึง่ใชว้ธิพีจิารณาสามญั 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมากจนเกือบเป็นการพ้นวิสัยที่คนไข้ 
ผูย้ากจนจะเขา้ถงึความยตุธิรรมจากศาลได ้และขอ้จำกดัเชน่วา่นีเ้องนบัเปน็เหตปุจัจยั 
สำคัญย่ิงท่ีทำให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ละเลยเพิกเฉยต่อการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน 

๒ก.สธ. เพือ่ปฏริปูและการพฒันาสาธารณสขุไทย, บทสรปุปญัหาการดำเนนิงานแปดปภีายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัประกนั 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อเสนอแนะในการแก้ไข [ออนไลน์], ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓. แหล่งท่ีมา http://www.thaitrl.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=612&Itemid=45
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การให้บริการ ทำให้เกิดปัญหาทุรเวชปฏิบัติ (Malpractice) กับผู้รับบริการทางการแพทย์ 
เป็นข่าวคราวน่าตื่นตกใจอยู่เนือง ๆ เช่น การพลั้งพลาดจนทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ 
ในระหว่างการให้เลือด หรือการลืมผ้ากอซหรือกรรไกรอุปกรณ์ผ่าตัดอยู่ในท้องคนไข ้
ภายหลงัผา่ตดัหรอืกรณกีารผา่ตดัเสรมิดัง้จมกูใหท้ัง้ ๆ  ทีค่วามประสงคแ์ทจ้รงิของคนไข ้
ต้องการผ่าตัดตาสองชั้นเท่านั้น เป็นต้น

จวบจนกระทัง่ตอ่มาในป ี๒๕๕๑ ไดม้กีารตรา "พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดี 
ผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก 
สนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๑* ขึน้ อนัมวีตัถปุระสงค ์คอื มุง่คุม้ครองสทิธขิอง “ผูบ้รโิภค” 
และ “ผู้เสียหาย” ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยความรบัผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยัให ้“ผูบ้รโิภค” และ 
“ผูเ้สยีหาย” สามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมจากศาลไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ ประหยดั 
และเทีย่งธรรม และกฎหมายทัง้สองฉบบันีเ้องทีท่ำใหบ้คุลากรทางการแพทยว์ติกกงัวล  
ตื่นตกใจต่อการที่จะถูกผู้ป่วยฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลอย่างมากมาย ทั้งเกิดเจตคติ 
ที่ไม่ดีต่อกฎหมายรวมทั้งข้อท้วงติงว่าเหตุใดจึงตรากฎหมายออกมาปฏิบัติต่อแพทย์ 
เฉกเช่นเดียวกับผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่ว ๆ ไป ทั้ง ๆ ที่การให้บริการ 
ทางการแพทยน์ัน้เปน็ภารกจิทีต่อ้งกระทำดว้ยมทุติาจติตามจรรยาบรรณวชิาชพีแพทย ์
เป็นเบ้ืองต้น หาใช่มุ่งเป้าหมายทางการค้าหรือหากำไรเสมือนบริการทางการค้าอ่ืน ๆ ไม่

แม้ข้อท้วงติงของฝ่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์จะมีเหตุผลที่น่ารับฟังก็ตาม  
แตเ่พือ่ใหส้ทิธขิองผูป้ว่ยทีก่ฎหมายสารบญัญตัมิุง่คุม้ครองสามารถเกดิผลในทางปฏบิตัิ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง รัฐสภาก็จำเป็นที่จะต้องผลักดันให้มีการตรา 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายฝ่ายวิธีสบัญญัติ 
เพือ่ใหก้ารคุม้ครองสทิธขิองผูป้ว่ยซึง่เขา้ลกัษณะเปน็ “ผูร้บับรกิาร” และเปน็ “ผูบ้รโิภค”  
ประเภทหนึ่ง ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมจากศาลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด และเที่ยงธรรม เช่นเดียวกับผู้บริโภคอื่น ๆ ที่ควรจะได้รับความปลอดภัยจาก 
การใช้สินค้าหรือบริการ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งในห้าประเภทที่บัญญัติ 
คุ้มครองไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

จุลนิติ : ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุขนั้น ประเทศไทยควรมีรูปแบบในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้การ 
ดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความยตุธิรรม และเกดิความสมัพนัธท์ีด่แีละเหมาะสมระหวา่ง 
ผู้ให้และผู้รับบริการสาธารณสุข

∗แพทย์ พยาบาล รวมทั้งเภสัชกรของสถานพยาบาล หากได้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเข้าลักษณะเป็นการ “ผลิต” ก็จะ 
เขา้เกณฑเ์ปน็ “ผูผ้ลติ” และเปน็ “ผูป้ระกอบการ” ซึง่อาจตอ้งรบัผดิตอ่ “ผูเ้สยีหาย” ในความเสยีหายทีเ่กดิจาก “สนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั” 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
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“สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข”

นายธานศิฯ : หลกัการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุทีส่ำคญั 
อย่างยิ่ง คือ การชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีโดยผู้เสียหาย 
จากการรับบริการสาธารณสุขไม่จำต้องพิสูจน์ถึงความรับผิดของผู้ให้บริการ 
สาธารณสขุเสยีกอ่น โดยรปูแบบในการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม คอื การจดัตัง้กองทนุ 
เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นและเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข  
โดยรัฐจ่ายเงินก้อนใหญ่เป็นเงินประเดิมในการจัดตั้งกองทุนขึ้นและกำหนดให้ 
สถานพยาบาลตา่ง ๆ  จะตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุดงักลา่ว และจดัใหม้กีารบรหิาร 
เงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเงินเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
และเงินชดเชยให้แก่ผู้รับบริการสาธารณสุขท่ีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  

โดยเมื่อผู้เสียหายยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหายจะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาการ 
ให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์กร 
ฝา่ยผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ ผูร้บับรกิารสาธารณสขุ และองคก์รอืน่ ๆ  เพือ่ใหก้ารพจิารณา 
จ่ายเงินเป็นไปด้วยความยุติธรรมต่อทั้งฝ่ายผู้เสียหายและผู้ให้บริการสาธารณสุข 

นอกจากนี ้ควรกำหนดใหม้ ี“ขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท” ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ 
ป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้องผู้ให้บริการสาธารณสุขทั้งทางแพ่งและอาญา อันจะ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการสาธารณสุข และท้ายท่ีสุด 
ควรจัดให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยจากบริการทางสาธารณสุข โดยการให ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบวิเคราะห์สาเหตุแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อแจ้งให้ 
สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายพิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบ 
ความปลอดภยั อนัเปน็การปอ้งกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่จะยกระดบัมาตรฐาน 
ของการให้บริการสาธารณสุขต่อไปในอนาคต

จุลนิติ : ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการทางสาธารณสุขเพื่อให้เกิดดุลยภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล  
และไมเ่ปน็การกระทบกระเทอืนตอ่ผูใ้หบ้รกิารทางสาธารณสขุภายใตจ้รรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพควรเป็นเช่นใด



9

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔

นายธานศิฯ : ผูร้บับรกิารสาธารณสขุเขา้ขา่ยเปน็ “ผูบ้รโิภค” ประเภทหนึง่ที ่
ได้รับบริการจากผู้ให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ การดำเนินคดีระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการสาธารณสุขจึงเป็น 
“คดผีูบ้รโิภค” ทีอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึง่มบีทบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความเสยีหายใหไ้ดร้บัการเยยีวยาดว้ยความงา่ย  
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเที่ยงธรรม หลักการสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ คือ  
การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่จำต้องมีทนายความช่วยเหลือ การฟ้องร้องคดีโดยผู้บริโภคจะได้รับการยกเว้น 

ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง (แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในชั้นที่สุดของค่าฤชาธรรมเนียม)  
และในการนำสืบพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีนั้น ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
เกีย่วกบัการบรกิารหรอืการดำเนนิการใด ๆ  ซึง่ศาลเหน็วา่อยูใ่นความรูเ้หน็ของคูค่วาม  
โดยเฉพาะคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ จะตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น และศาล 
สามารถกำหนดคา่เสยีหายเชงิลงโทษ (Punitive damage) ไดใ้นบางกรณ ีดว้ยเหตนุี ้ 
การนำวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาใช้กับข้อพิพาทจากการให้บริการทางสาธารณสุขส่งผลดี 
ต่อผู้รับบริการสาธารณสุขในการดำเนินคดีผู้บริโภค และทำให้ผู้ให้บริการสาธารณสุข 
มคีวามระมดัระวงัในการประกอบวชิาชพีมากขึน้ แตใ่นขณะเดยีวกนั บทบญัญตัดิงักลา่ว 
ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก เนื่องจากการให้บริการ 
ทางสาธารณสุขเป็นการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลซึ่งมิอาจ 
ตั้งมาตรฐานได้ตายตัวดังเช่นการขายสินค้าหรือการให้บริการทั่วไป ผู้ให้บริการ 
สาธารณสุขจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำ  
การตรวจรักษาเป็นการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นตามหลักการรักษา 
คนไข้เชิงป้องกัน (Defensive medicine) อีกทั้งทำให้สถานพยาบาลอาจจำเป็น 
ต้องคิดค่าเบี้ยประกันจากผู้ป่วยรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอันส่งผลให้ค่ารักษา 
พยาบาลสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเกิดกรณีความเสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข นอกจากผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน๓ แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการยังต้องรับผิด 

บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ ให้บริการสาธารณสุข 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการให้บริการทางสาธารณสุขเป็นการ 
ประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลซึง่มอิาจตัง้มาตรฐานได้ 
ตายตัวดังเช่นการขายสินค้าหรือการให้บริการท่ัวไป ผู้ให้บริการสาธารณสุข 
จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำ

๓วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “สิทธิผู้ป่วย”, (กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓๒. 
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“สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข”

ในทางอาญาด้วย ซึ่งเป็นข้อวิตกกังวลยิ่งกว่าความเสียหายทางแพ่งเสียด้วยซ้ำ แต่จะ 
ใหค้วามคุม้ครองแพทยถ์งึขนาดยกเวน้ความผดิอาญาเลยกไ็มไ่ด ้ดงันัน้ จงึควรบญัญตั ิ
บทกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา  
ใหศ้าลนำขอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ  ของจำเลยเกีย่วกบัประวตั ิพฤตกิารณแ์หง่คด ีมาตรฐาน 
ทางวชิาชพี การบรรเทาผลรา้ย และขอ้มลูอืน่ ๆ  ทีผู่ใ้หบ้รกิารไดแ้สดงความรบัผดิชอบ 
ในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงในช่วงการไกล่เกลี่ยมาประกอบดุลพินิจในการ 
ลงโทษด้วย โดยควรกำหนดให้ศาลสามารถลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
สำหรับความผิดนั้นเพียงใด หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้

จุลนิติ : ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ 
ทางสาธารณสขุในปจัจบุนัโดยผลของมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญตัหิลกัประกนั 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น เพียงพอต่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รบับรกิารทางสาธารณสขุแลว้หรอืไม ่มสีภาพปญัหาและอปุสรรค ตลอดจนแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

นายธานศิฯ : พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๑  
เปน็บทบญัญตัทิีก่ำหนดใหก้นัเงนิจำนวนหนึง่จากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
เพือ่เปน็เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ใหแ้กผู่ร้บับรกิาร ในกรณทีีผู่ร้บับรกิารไดร้บัความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดมิได้ หรือหา 
ผูก้ระทำผดิไดแ้ตย่งัไมไ่ดร้บัคา่เสยีหายภายในระยะเวลาอนัสมควร ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่
ผูเ้สยีหายใหไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ในการเยยีวยาความเสยีหายนัน้ แต่บทบญัญัติ 
ดงักลา่วยงัไมเ่พยีงพอตอ่การคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารทางสาธารณสขุ
ในประเด็นดังต่อไปนี้

ประการแรก ข้าราชการและลูกจ้างเอกชนท่ีได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม 
ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายฉบับนี้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ทำให้บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๑ ไม่คุ้มครอง 
บุคคลเหล่านั้นด้วย 

ประการที่สอง เงินที่จ่ายแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๑ เป็นเพียงเงินช่วยเหลือ
เบือ้งตน้ซึง่มอีตัราวงเงนิทีต่ำ่ไมเ่พยีงพอตอ่การเยยีวยารกัษาผูเ้สยีหายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
ทำให้ไม่อาจขจัดข้อพิพาทได้อย่างเด็ดขาด

ประการทีส่าม ไมม่มีาตรการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูร้บับรกิาร 
และผู้ให้บริการสาธารณสุข เมื่อผู้รับบริการสาธารณสุขเห็นว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 
จากผู้ให้บริการสาธารณสุข ทำให้เสียค่าใช้จ่ายและอาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะได ้
ค่าสินไหมทดแทน
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ประการที่สี่ ไม่มีมาตรการแก้ไขพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกัน 
ความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขท่ีอาจเกิดข้ึนซ้ำซากจากสาเหตุเดียวกันน้ันอีก

ประการที่ห้า ไม่มีเหตุบรรเทาโทษแก่แพทย์ในคดีอาญา 
สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาจะได้กล่าวในประเด็นต่อไป

จุลนติิ : หากประเทศไทยมีการนำหลักการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจาก 
การรับบริการทางสาธารณสุขตามหลัก “ระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้อง 
พสิจูนค์วามรบัผดิ (No-Fault Compensation System)” มาประยกุตใ์ช ้ทา่นเหน็วา่ 
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

นายธานิศฯ : แม้ว่าในปัจจุบันการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการ 
ทางสาธารณสุขได้มีความพยายามที่จะนำแนวคิดหลักการชดเชยความเสียหายโดย 
ไมต่อ้งพสิจูนค์วามรบัผดิมาใชอ้ยูแ่ลว้ตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๑ ซึ่งมีใจความว่า “ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกิน 
ร้อยละหน่ึงของเงินท่ีจะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้รับบริการ  
ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ 
หน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหาย 
ภายในระยะเวลาอันสมควร...” ซึ่งจะเห็นได้ว่า การหาผู้กระทำผิดมิใช่สาระสำคัญ 
ในการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามบทบญัญตัดิงักลา่ว และในทางปฏบิตักิารจา่ยเงนิ 
ช่วยเหลือเบื้องต้นก็เป็นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบริการสาธารณสุข  
ไมต่อ้งมกีารพสิจูนว์า่มผีูก้ระทำความผดิหรอืไม่๔ สอดคลอ้งกบัหลกัการดงักลา่วอยูแ่ลว้ 
กต็าม แตเ่นือ่งจากขอ้จำกดัของจำนวนเงนิกองทนุทีม่อียูน่อ้ยประกอบกบัหลกัการของ 
กฎหมายก็เพียงแต่กำหนดให้หน่วยบริการจ่ายเงินเพียงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น  
หาใชเ่ปน็การชดเชยความเสยีหายตามความเปน็จรงิไม ่หลกัการตามมาตรา ๔๑ เชน่วา่นี ้
จงึไมส่ามารถขจดัขอ้พพิาทไดอ้ยา่งเดด็ขาด เพยีงแตบ่รรเทาความเสยีหายและชว่ยลด 
หรือชะลอการเผชิญหน้ากันไว้ในเบื้องต้นได้เท่านั้น แต่ไม่มีมาตรการใด ๆ ที่จะช่วย 
ยตุขิอ้พพิาทบาดหมางไดอ้ยา่งเดด็ขาดไดเ้ลย ในประการสำคญั คอื เมือ่มพีระราชบญัญตั ิ
วธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกมาใชบ้งัคบั ซึง่สนบัสนนุสง่เสรมิใหผู้ร้บับรกิาร 
สามารถฟ้องร้องผู้ให้บริการได้โดยง่าย ประกอบกับผู้เสียหายยังมีอำนาจฟ้องหรือร้องทุกข์ 
ให้ดำเนินคดีอาญาควบคู่กันไปด้วย ซ้ำในทางปฏิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล ฝ่ายผู้เสียหาย 
ก็มักจะใช้สิทธิเรียกร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อบีบคั้นทุกวิถีทาง ซึ่งการที่ต้อง 
เผชิญหน้ากันในโรงศาลเช่นนี้ ควรหลีกเลี่ยงให้เป็นหนทางสุดท้ายจริง ๆ เพราะมีแต่

๔สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต,ิ ประเดน็ ๓๐ คำถาม-ตอบ เกีย่วกบัสทิธกิารขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามมาตรา 
๔๑ [ออนไลน]์, ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓. แหลง่ทีม่า http://law.nhso.go.th/new/cgi-bin/DataCenterLaw/DataLaw/๑๐/๑๐.๑/๓๐%๒๐ 
คำถามเก่ียวกับมาตรา๔๑.pdf
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“สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข”

สร้างความเจ็บปวดเดือดร้อนกันทุกฝ่าย ความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีอยู่แตกยับเสียหาย 
ไปจนไม่มีชิ้นดี

ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อทำหน้าที่ 
พจิารณารา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... 
ประกอบกับประสบการณ์ในการทำหน้าที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับทุรเวชปฏิบัติทั้งใน 
คดีแพ่งและคดีอาญามายาวนานกว่า ๓๐ ปี ผมเห็นว่า “ระบบชดเชยความเสียหาย 
โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด” ที่นานาอารยประเทศใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย  
และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำมาเป็นต้นแบบ (Model) และประยุกต์ใช้เพื่อ 
บูรณาการให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมต่อการใช้บังคับในประเทศไทย  
โดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... มหีลกัการ 
สำคัญดังนี้

ประการแรก ผู้ เสียหายที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายตาม 
รา่งพระราชบญัญตันิี ้คอื “บคุคลซึง่ไดร้บัความเสยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ
จากสถานพยาบาล” ซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกคนไม่เฉพาะแต่บุคคลบางกลุ่ม

ประการที่สอง ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับทั้ง “เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” และ 
“เงินชดเชย”จากกองทุนโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด ซึ่งเป็นไปตามหมวด ๑ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ อันเป็นการนำระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์
ความรับผิดมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

ประการที่สาม จัดตั้ง “คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีใน
ระบบบริการสาธารณสุข” ตามที่กำหนดในหมวด ๒ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ  
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยบุคคลในหลายสาขาวิชาชีพ เช่น รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสถานพยาบาล ผู้แทน 
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย 
และมาตรการเพือ่คุม้ครองผูเ้สยีหายใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณแ์หง่รา่งพระราชบญัญตันิี ้ 
อันจะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายและบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างสมดุล  
เนือ่งจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการคดัเลอืกและอนกุรรมการนัน้ นอกจากมาจาก 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังประกอบด้วยผู้แทนของทั้งฝ่ายแพทย์ผู้ให้บริการ 
สาธารณสุขและฝ่ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้รับบริการสาธารณสุขประกอบกันครบถ้วน  
จึงสามารถพิจารณาพิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและกำหนดนโยบายคุ้มครอง 
ผู้เสียหายได้ในหลายแง่มุม และเชื่อมั่นว่าน่าจะมีความเป็นกลางและมีความรู้ 
ความสามารถในการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินค่าชดเชยได้อย่างถูกต้อง 
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
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ประการที่สี่ จัดตั้ง “กองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในระบบ 
สาธารณสขุ” ตามหมวด ๓ และ ๔ แหง่รา่งพระราชบญัญตัฯิ โดยมวีตัถปุระสงคส์ำคญั 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยแก่ผู้เสียหายหรือทายาท และเป็น 
คา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนนุ สง่เสรมิการดำเนนิงานเพือ่การพฒันาระบบความปลอดภยั 
และระบบการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างเสริมสัมพันธ์อันดีในระบบบริการสาธารณสุข  
ซึ่งสถานพยาบาลต่าง ๆ จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว โดยกองทุนนี้ 
ไมเ่พยีงแตจ่า่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้เทา่นัน้ แตจ่ะจา่ยเงนิชดเชยความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิ 
แกผู่เ้สยีหายดว้ย จงึเปน็การเยยีวยาความเสยีหายทีม่ากกวา่การจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ประการที่ห้า สร้างมาตรการการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันด ี
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการสาธารณสุข ตามหลักการในหมวด ๕ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ  
ซึง่ในการไกลเ่กลีย่ผูเ้สยีหายและผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุมสีทิธริว่มกนัเลอืกผูท้ำหนา้ที่ 
ไกลเ่กลีย่ และสามารถตกลงรว่มกนัในเรือ่งอืน่นอกเหนอืจากเงนิคา่เสยีหายได ้อนัเปน็ 
การลดทอนความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล

ประการที่หก พัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย  
ตามความในหมวด ๖ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ โดยให้ “คณะอนุกรรมการ 
ประเมินเงินชดเชย” วิเคราะห์สาเหตุแห่งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแจ้งให้สถานพยาบาล 
ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัย  
ซึ่งเป็นทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและยกระดับการให้บริการสาธารณสุข 
ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

ประการที่เจ็ด กำหนดเหตุบรรเทาโทษแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ถูกฟ้อง 
เป็นจำเลยในคดีอาญาฐานกระทำการโดยประมาทเก่ียวเน่ืองกับการให้บริการสาธารณสุข  
ตามหมวด ๗ แห่งร่างพระราชบัญญัติ โดยหากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิด 
ให้ศาลนำข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของจำเลยเกี่ยวกับประวัติ พฤติการณ์แห่งคดี มาตรฐาน 
ทางวิชาชีพ การบรรเทาผลร้ายแห่งคดี การรู้สำนึกความผิด การที่ได้มีการทำสัญญา 
ประนปีระนอมยอมความ การชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหาย และการทีผู่เ้สยีหายไมต่ดิใจ 
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ให้จำเลยได้รับโทษ ตลอดจนเหตุผลอื่นอันสมควร มาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งศาล 
จะลงโทษผู้ให้บริการซ่ึงตกต้องเป็นจำเลยน้อยกว่าท่ีกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดน้ัน 
เพียงใดหรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้

จุลนิติ : มุมมองหรือทัศนะของท่าน ในประเด็นเกี่ยวกับสาระสำคัญของ 
รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... ฉบบันี ้
และหากจะพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ

นายธานิศฯ : ประเด็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... คอื การจดัตัง้กองทนุสรา้งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่ ี
ในระบบบรกิารสาธารณสขุเพือ่จา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และเงนิชดเชยใหแ้กผู่เ้สยีหาย 
หรือทายาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด ซึ่งมีแนวคิดหลักการตามที่ได้กล่าวไปแล้ว 
ข้างต้น หลักการนี้ปรากฏในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ประเทศ 
องักฤษ ไดม้กีารนำแนวคดิการชดเชยความเสยีหายโดยไมต่อ้งพสิจูนค์วามรบัผดิมาใช้ 
ในกรณีเกิดความเสียหายจากการได้รับวัคซีน ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีการ 
นำหลกัการดงักลา่วมาใชใ้นบางมลรฐั ดงัเชน่ มลรฐัฟลอรดิาไดม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การชดเชยความเสยีหายทางระบบประสาทจากการคลอด (Florida Birth-Related 
Neurological Injury Compensation Act) ใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทนโดยไมค่ำนงึ 
ว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขจะกระทำการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ นอกจากนี้ 
ในประเทศสวีเดน มีการบังคับใช้กฎหมายความเสียหายของผู้รับบริการสาธารณสุข  
(The Patient Injury Act) กำหนดให้ผู้รับบริการสาธารณสุขได้รับการชดเชย 
ความเสยีหายโดยไมต่อ้งพสิจูนค์วามผดิพลาดจากการรกัษาหรอืความประมาทเลนิเลอ่ 
ของผู้ให้บริการสาธารณสุข๕ เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าหลักการจ่ายเงินชดเชย 
แก่ผู้รับบริการสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นมีความทัดเทียมกับนานาอารย 
ประเทศแล้ว 

๕กนกวรรณ เลิศบูรพาวานิช, “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ : ศึกษากรณีผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๒๒๕-๒๒๖.
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จุลนิติ : แนวความคิดเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข 
และการจัดบริการสาธารณสุขในสภาพปัจจุบันได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วหรือไม่ เพียงใด

ศ.นพ. อำนาจฯ : ปัจจุบันระบบการจัดบริการสาธารณสุข 
ของประเทศไทยนัน้ถอืไดว้า่มปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานเทยีบเทา่
กบัมาตรฐานสากล ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมบีคุลากรทางการแพทยท์ีม่ ี
คณุภาพ ซึง่ทีผ่า่นมาตา่งกไ็ดส้รา้งชือ่เสยีงใหก้บัประเทศมาโดยตลอด  
ประกอบกับมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของรัฐท่ีเป็นไปอย่าง 
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยหากจะเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ  
ที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือญี่ปุ่น ประเทศไทย 
ก็อาจอยู่ในระดับที่ด้อยกว่า แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศ 
ในกลุ่มเดียวกันแล้ว ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบ 
และการจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

ทีส่ำคญัในป ีพ.ศ. ๒๕๔๕ ไดม้กีารปฏริปูระบบประกนัสขุภาพ 
ของประชาชน โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้ึนใช้บังคับ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๑ ได้บัญญัติ 
ให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข 
ท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล 
จากสถานบริการทางสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 
การให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ อันส่งผลให้ประชาชนที่มิใช่ข้าราชการ พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม มีสิทธิได้รับ

นายกแพทยสภา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ ๑  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

 ๑ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์, 
นิติศาสตรบัณฑิต, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
(ศาลยุติธรรม) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภา. 
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บริการสาธารณสุขตามโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุน 
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตขิึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็คา่ใชจ้า่ย สนบัสนนุ สง่เสรมิ 
การจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยบรกิาร และเพือ่เปน็การสง่เสรมิใหบ้คุคลสามารถ 
เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยให้กันเงินส่วนหนึ่ง 
ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุขด้วย 

จลุนติ ิ: ทา่นคดิวา่วตัถปุระสงคใ์นการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิาร 
สาธารณสุขนั้น ประเทศไทยควรมีรูปแบบในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ 
การดำเนินการเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสม 
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการสาธารณสุข

ศ.นพ.อำนาจฯ : สำหรับการบริหารจัดการระบบการคุ้มครองผู้เสียหายจาก 
การรับบริการสาธารณสุขเพื่อให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมนั้น รัฐควรกำหนดให้ 
“กระทรวงสาธารณสขุ” เปน็หนว่ยงานรบัผดิชอบดแูลระบบการชดเชยความเสยีหาย 
จากการรับบริการทางสาธารณสุข ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับ 
ระบบการจดับรกิารทางสาธารณสขุ โดยรฐัอาจจดัสรรเงนิงบประมาณใหแ้กก่ระทรวง 
สาธารณสุขเพื่อดำเนินการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุข  
ทั้งในกรณีที่เป็นความเสียหายที่ผู้ให้บริการสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ 
(avoidable damage) ซึ่งเกิดจากความบกพร่องหรือผิดพลาดของผู้ให้บริการ 
สาธารณสุข หรือที่เรียกว่า “ทุรเวชปฏิบัติ” ส่วนในกรณีที่เป็นความเสียหาย 
ซึง่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้(unavoidable damage) โดยเปน็ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
ตามธรรมชาติของพยาธิสภาพของโรคหรือการรักษา หรือเกิดจากภาวะ 
ไม่พึงประสงค์ แม้ว่าแพทย์จะได้ให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตาม  
ผูเ้สยีหายทีไ่ดร้บัความเสยีหายดงักลา่วกค็วรจะไดร้บัการชดเชย เชน่เดยีวกบัการชดเชย 
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากภัยพิบัติ เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการผ่าตัดไส้ติ่ง 
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ทีโ่รงพยาบาลอำเภอรอ่นพบิลูย ์จ.นครศรธีรรมราช ซึง่แพทยไ์ดใ้หย้าชาคอื ๕ % Heavy 
Xylocaine ๒ cc. ซึง่เปน็ชนดิและปรมิาณทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมในขณะนัน้โดยมกีาร 
ให้น้ำเกลือก่อนผ่าตัดในปริมาณที่พอเหมาะ กรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประธาน 
ราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้อดตีประธานราชวทิยาลยั ฯ ซึง่เปน็ 
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีด้วย ได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุขเพื่อให้เกิดดุลยภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่เป็นการ 
กระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการทางสาธารณสุขภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
ควรเป็นเช่นใด

ศ.นพ.อำนาจฯ : ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการรับบริการสาธารณสุข ทั้งการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนด 
ให้กันเงินส่วนหนึ่งของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ 
เบือ้งตน้แกผู่ร้บับรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ  
และพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่เปน็ระบบวธิพีจิารณาคดี 
ทีเ่อือ้ตอ่การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของผูเ้สยีหาย เนือ่งจากบญัญตัใิหภ้าระการพสิจูนค์วามผดิ 
หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เปน็ของฝา่ยผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ ขณะทีใ่นระบบกลา่วหา 
ผู้เสียหายจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความผิดของผู้ให้บริการต่อศาล ดังนั้นระบบ 
วธิพีจิารณาคดตีามพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ จงึทำใหส้ถติคิดี 
ฟ้องร้องทางการแพทย์สูงข้ึนอย่างรวดเร็วมาก โดยต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ฉบบันีจ้นถงึปจัจบุนัยงัไมค่รบ ๓ ป ีมกีารฟอ้งรอ้งกระทรวงสาธารณสขุเกอืบ ๖๐ คดแีลว้  
ถ้านับในส่วนราชการอื่น ๆ และภาคเอกชนด้วยก็เป็นจำนวนหลายร้อยคดีทำให้เป็น 
ปัญหาในระบบบริการสาธารณสุขมากและจะมีผลสะท้อนกลับมาสู่ผู้ป่วยและประชาชน 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ในสว่นของฝา่ยผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุในกรณทีีเ่ปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐันัน้ กจ็ะ 
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ 
ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ทำให้ผู้เสียหายจะต้องฟ้อง 
หน่วยงานของรัฐหรือโรงพยาบาลเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยจะฟ้องตรงต่อ 
เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ไม่ได้ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะให้ความคุ้มครอง 
เฉพาะแพทย์ซึ่งสังกัดสถานพยาบาลของรัฐ แต่ไม่รวมถึงแพทย์ประจำสถานพยาบาล 
เอกชน 
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“สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข”

ดังนั้น นอกเหนือจากการคุ้มครองผู้เสียหายและผู้ให้บริการสาธารณสุขดังที่ 
กล่าวข้างต้นแล้ว ในความเห็นของผมคิดว่า ควรให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการ 
สาธารณสขุจากความรบัผดิในทางอาญา ในกรณทีีม่ไิดก้ระทำโดยจงใจ หรอืประมาท 
เลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ให้บริการสาธารณสุขต้องรับผิด 
ทางอาญาในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัคนไข ้แมว้า่จะมไิดก้ระทำไปโดยประมาทเลนิเลอ่ 
อย่างร้ายแรงก็ตาม ซึ่งได้ส่งผลให้ผู้ให้บริการเกิดความหวั่นไหวและมีความกังวล 
ในการตดัสนิใจดแูลรกัษาคนไขไ้ด ้โดยเหตทุีค่วามกลา้ในการตดัสนิใจเพือ่รกัษาคนไขน้ัน้  
ถอืเปน็ปจัจยัทีส่ำคญัในการชว่ยชวีติของคนไข ้ดงัเชน่กรณทีีเ่กดิขึน้กบัลกูศษิยข์องผม 
ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงแพทย์ใช้ทุนปี 2 ประจำโรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งหนึ่ง ได้รับ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุซึ่งวินิจฉัยว่ามีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมาก โดยตามมาตรฐานแล้ว 
แพทย์ใช้ทุนปีที่ ๒ ไม่มีความสามารถพอที่จะผ่าตัดในกรณีนี้ได้ แต่ถ้าส่งผู้ป่วยไปยัง 
โรงพยาบาลจังหวัดก็มีโอกาสเสียชีวิตเกือบ ๑๐๐ % แพทย์หญิงคนนั้นจึงตัดสินใจ 
เปิดตำราผ่าตัดซึ่งคิดว่าอาจทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้และในที่สุดก็สามารถ 
ทำได้เพียงใช้คีมหนีบเส้นเลือดใหญ่ที่ไปยังม้ามทำให้เลือดหยุดได้ ต่อมาได้นำผู้ป่วย 
ไปส่งยังโรงพยาบาลจังหวัดด้วยตัวเอง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมได้ทำการ
ผ่าตัดม้ามออกทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิต 

จากกรณดีงักลา่ว จะเหน็ไดว้า่หากแพทยร์ายนีไ้มก่ลา้ตดัสนิใจ คนไขก้อ็าจจะ 
เสยีชวีติ เพราะโดยทัว่ไปแพทยร์ะดบันีย้งัขาดความเชีย่วชาญในการผา่ตดัอวยัวะสำคญั 
เชน่ในกรณนีีไ้ด ้หรอืหากคนไขเ้สยีชวีติในขณะทีท่ำการผา่ตดั แพทยก์อ็าจจะถกูฟอ้งคดี 
และทำให้ต้องไปต่อสู้คดีกันในศาล ซึ่งมีปัจจัยหลายประการในการต่อสู้คดีที่ทำให้
แพทย์บางคนซึ่งไม่ได้กระทำความผิด แต่ต่อสู้คดีไม่เป็น มีความเสี่ยงที่จะแพ้คดีได้ 
และเมื่อมีความเสี่ยงเช่นนี้ อาจทำให้แพทย์ไม่กล้าที่จะตัดสินใจในนาทีวิกฤติของชีวิต
ผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการช่วยเหลือคนไข้อย่างแน่นอน ดังนั้น หากมีกฎหมายเพื่อ 
คุม้ครองแพทยใ์นการใหบ้รกิารทางสาธารณสขุทีด่ ีแพทยก์จ็ะมคีวามกลา้ทีจ่ะตดัสนิใจ 
ช่วยชีวิตคนไข้ได้ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ หากไม่มีการคุ้มครองผู้ให้บริการสาธารณสุขจากความรับผิด 
ในทางอาญา ก็อาจทำให้แพทย์วินิจฉัยโรค โดยเน้นการส่งตรวจวิเคราะห์ทาง 
หอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory test) มากขึน้ และในบางกรณอีาจเกนิขอบเขต เชน่  

เมื่อมีความเสี่ยงเช่นนี้ อาจทำให้แพทย์ไม่กล้าที่จะตัดสินใจในนาที 
วิกฤติของชีวิตผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการช่วยเหลือคนไข้อย่างแน่นอน 
ดงันัน้ หากมกีฎหมายเพือ่คุม้ครองแพทย์ในการใหบ้รกิารทางสาธารณสขุ 
ที่ดี แพทย์ก็จะมีความกล้าที่จะตัดสินใจช่วยชีวิตคนไข้ได้ในระดับหนึ่ง
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กรณีที่คนไข้มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดศีรษะ แพทย์ก็อาจส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์ 
คอมพวิเตอร ์(Computed Tomography หรอื CT scan) เพือ่ตรวจหาเนือ้งอกในสมอง 
ซึง่แทจ้รงิแลว้โอกาสทีจ่ะมเีนือ้งอกในสมองนัน้นอ้ยมากเพราะมสีาเหตอุืน่อกีมากมาย 
ทีท่ำใหป้วดศรีษะได ้แตแ่พทยก์จ็ำเปน็จะตอ้งสง่ตรวจไวก้อ่น เพราะหากไมส่ง่ตรวจแลว้ 
ตอ่มาพบวา่มเีนือ้งอกอยูใ่นสมอง แพทยก์อ็าจจะโดนฟอ้งคด ีทำใหม้กีารตรวจ CT scan  
กนัเปน็จำนวนมากจนเกนิความจำเปน็ ซึง่นอกจากจะทำใหส้ิน้เปลอืงงบประมาณแลว้  
ยังมีความเสี่ยงในแต่ละครั้งที่ส่งไปตรวจด้วยเนื่องจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
จะมีรังสีเข้าสู่ร่างกายคนไข้ 

จุลนิติ : ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุขในปัจจุบันโดยผลของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น เพียงพอต่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รบับรกิารสาธารณสขุแลว้หรอืไม ่มสีภาพปญัหาและอปุสรรคอยา่งไร และแนวทาง 
แก้ไขปัญหาดังกล่าว

 ศ.นพ.อำนาจฯ : หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสขุ ตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๑  
ซึ่งกำหนดให้มี “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และให้กันเงินส่วนหนึ่งไว้ 
เปน็เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ใหแ้กผู่ร้บับรกิารทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการรกัษาพยาบาล  
ถือเป็นแนวคิดการช่วยเหลือผู้รับบริการที่ดี แต่ทว่ายังมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ 
อยู่หลายประการ โดยประการแรก คือ การกำหนดขอบข่ายการให้ความคุ้มครอง  
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะให้การคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้าหรือผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น โดยไม่คุ้มครองครอบคลุมถึงข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ส่งผลให้ 
ในขณะนีเ้งนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิซึง่ไดม้กีารกนัไวเ้พือ่เปน็เงนิชว่ยเหลอื 
เบือ้งตน้ ยงัไมไ่ดถ้กูนำไปใชเ้ปน็จำนวนมาก ดงันัน้ จงึควรขยายขอบเขตความคุม้ครอง 
ไปถึงผู้ที่ยังไม่มีสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิได้รับเงิน 
ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้หากไดร้บัความเสยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุโดยเทา่เทยีม 
กับผู้ถือบัตรทอง และเพื่อให้มีการนำเงินกองทุนที่ได้กันไว้ตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนอย่างคุ้มค่าที่สุด 

สำหรับปัญหาประการต่อมา คือ การกำหนดจำนวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
สงูสดุตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ปจัจบุนักำหนด 
วงเงินช่วยเหลือสูงสุดเท่ากับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร)  
ซึ่งวงเงินจำนวนดังกล่าวน้อยไปเมื่อเทียบกับความเสียหายที่โดยส่วนใหญ่จะมากกว่า 
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๒๐๐,๐๐๐ บาท ดงันัน้ จงึควรมกีารขยายเพดานเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ใหส้งูขึน้ เพือ่ให ้
เพียงพอต่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง 

จุลนิติ : หากประเทศไทยมีการนำหลักการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจาก 
การรับบริการทางสาธารณสุขตามหลัก “ระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ 
ความรับผิด (No - fault compensation system)” มาประยุกต์ใช้ ท่านเห็นว่า 
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ศ.นพ.อำนาจฯ : จากหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งได้กำหนดให้มีการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด (No - fault 
compensation system) นั้น โดยเจตนารมณ์และหลักการด ี เพราะอาจทำให้ 
ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และไม่มีภาระค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้อง 
ดำเนินคดีอย่างที่ผ่านมา 

แต่อย่างไรก็ตาม ในเนื้อหาและรายละเอียดยังมีส่วนที่ต้องแก้ไขอีกมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสำคัญ ๆ จนสมควรต้องยกร่างใหม่ทั้งหมดโดยต้องม ี
การทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศเพื่อให้ได้ 
กฎหมายที่เหมาะสมเป็นธรรมและคุ้มครองประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 
จุลนิติ : มุมมองหรือทัศนะของท่านในประเด็นเกี่ยวกับสาระสำคัญของ 

รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... ฉบบันี ้
และหากจะพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ

ศ.นพ.อำนาจฯ : เมือ่เปรยีบเทยีบสาระสำคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง 
ผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... ของไทยกบักฎหมายในลกัษณะเดยีวกนั 
ของตา่งประเทศแลว้ จะพบวา่มสีาระสำคญัในการใหค้วามคุม้ครองผูเ้สยีหายไมแ่ตกตา่ง 
กนัมากนกั โดยจะแตกตา่งกนัเพยีงหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการคา่ชดเชย องคป์ระกอบ 
ของคณะกรรมการ และแหล่งที่มาของเงินชดเชย ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม 
และระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ 

นอกจากนี้ หากจะเปรียบเทียบขั้นตอนการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับระบบ 
การชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดก่อนจะบังคับใช้ได้นั้น พบว่า  
ในตา่งประเทศจะมกีารจดัทำประชาพจิารณ ์มกีารรบัฟงัความคดิเหน็จำนวนหลายครัง้  
เพื่อกลั่นกรองประเด็นกฎหมายหลักและประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งได้ 
ข้อสรุปที่ดีและเหมาะสม ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อ 
รบัฟงัความเหน็ของทกุ ๆ  ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดก้ฎหมายทีด่ทีีส่ดุ เพราะกฎหมาย 
ฉบับนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยครั้งใหญ่อีก
ครั้งหนึ่ง 
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
ศ.นพ.อำนาจฯ : โดยสรุปผมเห็นด้วยในหลักการและเจตนารมณ์ของ 

รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... แตย่งัตอ้ง
มกีารดำเนนิการอกีหลายประการ ประการแรก ขอใหม้ ี“การจดัทำประชาพจิารณ”์ 
เพือ่กลัน่กรองประเดน็กฎหมายใหไ้ดข้อ้สรปุทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุ ประการตอ่มา คอื 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรให้ความคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วย  
ประการที่สาม คือ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องสามารถยุติและแก้ไขปัญหา 
การฟ้องร้องแพทย์และสถานพยาบาลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยแพทย์ก็มุ่งที่จะดูแลคนไข้ 
ด้วยจิตวิญญาณของแพทย์ที่ต้องการที่จะช่วยคนไข้จริง ๆ โดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่อง 
ปัญหาการฟ้องร้อง ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อระบบการรักษาพยาบาล เพราะโดยแท้จริง 
แล้วบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ หรือ พยาบาลต่างก็ต้องเป็น 
หรือเคยเป็นคนไข้ด้วยกันทั้งนั้น รวมทั้งพ่อ แม่ ลูกหรือญาติพี่น้อง ก็จะต้องเป็นคนไข้ 
ของแพทย์ท่านอื่นเช่นกัน ดังนั้นที่ผ่านมาผมจึงสอนนักศึกษาแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นที่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือในการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ทั้งประเทศ 
ผมก็จะสอนเสมอว่า “ให้ดูแลคนไข้เหมือนกับที่เราอยากให้แพทย์ท่านอื่นดูแลพ่อ
แม่พี่น้องของเรา” 

หากร่างพระราชบัญญัตินี้ได้มีการยกร่างขึ้นใหม่ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม 
และยุติการฟ้องร้องได้จริง ผมเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ดังคำขวัญที่ว่า “ประชาปลอดภัย แพทย์ไทยเป็นสุข” 
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จุลนิติ : แนวความคิดเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข 
และการจัดบริการสาธารณสุขในสภาพปัจจุบันได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วหรือไม่ เพียงใด

นางสาวสารีฯ : ปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขของ 
ประเทศไทยนัน้ ยงัมปีญัหาอยูห่ลายเรือ่งดว้ยกนั โดยเฉพาะเรือ่งการ
มีปัญหาหลายมาตรฐาน เช่น มีปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน 
ของแต่ละกลุ่มบุคคลที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือยังมีความแตกต่างและ 
ความเหลือ่มลำ้กนัอยู ่เพราะปจัจบุนัการบรกิารสาธารณสขุนัน้ ไดแ้บง่ 
ออกเปน็ ๓ ระบบ คอื ระบบสวสัดกิารขา้ราชการ ระบบประกนัสงัคม 
และระบบหลักประกันสุขภาพหรือระบบบัตรทอง ซึ่งทั้ง ๓ ระบบ 
ดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือการบริการ 
ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

(๑) ระบบสวสัดกิารขา้ราชการ จะใชร้ะบบการจา่ยคา่รกัษา
พยาบาลที่เรียกว่า free for service คือ การจ่ายเมื่อไปใช้บริการ 
ทุกครั้งที่ไปรับบริการก็จะมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตาม 
การให้บริการ ดังนั้นยิ่งให้บริการมากโรงพยาบาลก็จะได้เงินมาก  
ระบบนี้มีจุดอ่อนคือจะทำให้เป็นภาระทางงบประมาณของประเทศ
เป็นอย่างมาก 

(๒) ระบบประกนัสงัคม และ (๓) ระบบหลกัประกนัสขุภาพ 
ถ้วนหน้าหรือระบบบัตรทอง โดยทั้ง ๒ ระบบหลังนี้จะมีหลักเกณฑ์ 
ในการจา่ยคา่รกัษาพยาบาลทีเ่หมอืนกนั คอืใชร้ะบบทีเ่รยีกวา่การจา่ย 
ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายต่อหัว หรือ capitation โดยมี 
แนวคดิมาจากความตอ้งการควบคมุคา่ใชจ้า่ย หมายความวา่ เหมาให ้
โรงพยาบาลในอตัราตายตวัตอ่หวัตอ่ปไีปเลย ซึง่พบทัว่โลก วา่การจา่ย 
แบบนีม้ผีลตอ่การรบัการรกัษา เพราะโรงพยาบาลจะควบคมุคา่ใชจ้า่ย 
ในการรักษาพยาบาล 

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง ๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 
ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 ๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พยาบาลศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค. 
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ทัง้ ๓ ระบบดงักลา่ว อาจจะกลา่วไดว้า่ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมจะเปน็ 
กลุม่บคุคลทีเ่สยีเปรยีบมากทีส่ดุ กลา่วคอืผูป้ระกนัตนเปน็บคุคลเพยีงกลุม่เดยีวทีจ่ะตอ้ง 
จ่ายเงินสมทบโดยตรง สมทบโดยตรง หมายความว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
อยู่กลุ่มเดียว ในขณะที่ระบบสวัสดิการข้าราชการ หรือระบบบัตรทองนั้น ถึงแม้จะ 
มีการสมทบแต่ก็เป็นการสมทบผ่านระบบภาษี แต่ผู้ประกันตนเป็นกลุ่มเดียวที่จะต้อง 
จา่ยเงนิคา่รกัษาพยาบาลตวัเอง คอืประมาณ ๑ เปอรเ์ซน็ใน ๕ เปอรเ์ซน็ทีผู่ป้ระกนัตน 
จะต้องจ่ายสมทบเพ่ือก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ ๗ ประการ หรือสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓๒

ดังนั้นหากถามว่าระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันได้ 
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วหรือไม่ เพียงใด ต้องขอตอบว่า 
ยังมีปัญหาเรื่องการมีหลายมาตรฐาน มีปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของ 
แต่ละกลุ่มที่ไม่เท่าเทียมกัน ยังมีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำกันอยู่ ซึ่งการจ่ายเงิน
ที่แตกต่างกันนี้ได้เป็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วทั่วโลก ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  
เพราะระบบการจา่ยคา่รกัษาพยาบาลทีไ่มเ่หมอืนกนัไดส้ง่ผลทำใหเ้กดิความเหลือ่มลำ้ 
ขึน้ และในขณะเดยีวกนัการบรหิารจดัการของแตล่ะกองทนุกไ็ดส้ะทอ้นถงึประสทิธภิาพ 
ในการบรหิารจดัการดว้ย ซึง่ระบบสวสัดกิารขา้ราชการใชร้ะบบการจา่ยเมือ่ไปใชบ้รกิาร  
หรอื free for service ซึง่ทำใหเ้กดิปญัหาการคมุคา่ใชจ้า่ยไมไ่ด ้สว่นระบบประกนัสงัคม 
และระบบบัตรทอง ใช้ระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายต่อหัว หรือ 

  ๒ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า 
   “ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้
   (๑)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
   (๒)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
   (๓)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
   (๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
   (๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
   (๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
   (๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙”.
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capitation ซึง่ระบบนีม้ขีอ้ดคีอืสามารถทีจ่ะควบคมุคา่ใชจ้า่ยได ้แตม่ขีอ้เสยีคอืทำให้ 
ไดร้บับรกิารทีไ่มด่มีากนกั เพราะวา่โรงพยาบาลไดร้บัเงนิไปแลว้ เพราะฉะนัน้พอคนไข ้
เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลก็มักจะประหยัด หรือไม่อยากรักษาให้ หรือพอคนไข้ 
เปน็โรคเรือ้รงัหนอ่ย กจ็ะบอกวา่ปหีนา้อยา่มาเลอืกโรงพยาบาลเราเลย โรงพยาบาลเรา 
คุณภาพไม่ดีขอให้ไปเลือกที่อื่น เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ นี่คือวิธีการที่จะกันคนไข้
ที่ป่วยเรื้อรังไปที่อื่น 

  อยา่งไรกต็าม แมร้ะบบประกนัสงัคม และระบบบตัรทอง จะใชร้ะบบการจา่ย
คา่รกัษาพยาบาลแบบเหมาจา่ยตอ่หวั หรอื capitation เหมอืนกนักต็าม แตม่คีวามเหน็ 
วา่การบรหิารจดัการของระบบบตัรทองนัน้มปีระสทิธภิาพมากกวา่ระบบประกนัสงัคม 
เพราะระบบบัตรทองจะมีการแบ่งเงินออกเป็นก้อน ๆ แล้วจ่ายโรงพยาบาลทีละก้อน 
จะไม่จ่ายหมดทีเดียว โดยจะมีการเฉลี่ยว่ามีคนไข้ในจำนวนเท่าใด คนไข้นอกเท่าใด 
คนไข้ฉุกเฉินเท่าใด หรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีการจ่ายต่อโรค(DRG) ในขณะที่ 
ระบบประกันสังคมจะจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อหัวให้โรงพยาบาลไปเลยทีเดียว ดังนั้น 
โรงพยาบาลก็รับทรัพย์ไป และในความเป็นจริงแล้ว ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมน้ัน  
ในปีหน่ึง ๆ แทบจะไม่ป่วยเลย เพราะว่าเป็นวัยทำงาน ดังน้ัน โรงพยาบาลก็มีกำไรทุกปี 

การมีระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือการบริการที่แตกต่างกันจึงทำให้ 
การรักษาพยาบาลมีหลายมาตรฐาน ซ่ึงโดยความเป็นจริงแล้วมาตรฐานการรักษาพยาบาล 
ไมค่วรทีจ่ะมหีลายมาตรฐาน ควรจะมมีาตรฐานเดยีว ดงันัน้ จงึมแีนวความคดิทีจ่ะทำให้ 
ระบบบรกิารทางดา้นสาธารณสขุมมีาตรฐานเดยีว และกส็นบัสนนุนโยบายหรอืวธิกีาร 
ทีจ่ะใหใ้ชบ้ตัรประชาชนใบเดยีวสามารถนำไปใชเ้พือ่การรบับรกิารทางดา้นสาธารณสขุ  
สว่นเรือ่งการคดิคา่บรกิารหรอืการเกบ็คา่รกัษาพยาบาล ควรใหเ้ปน็เรือ่งของฝา่ยธรุการ 
หรือให้เป็นเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ ส่วนแพทย์หรือฝ่ายผู้ทำการ 
รกัษาพยาบาลไมต่อ้งมาสนใจวา่คนไขจ้ะเปน็ขา้ราชการ หรอืเปน็ผูป้ระกนัตนในระบบ 
ประกันสังคม หรือเป็นผู้ใช้บัตรทอง เมื่อผู้ป่วยเข้ามารับบริการทางการแพทย์ไม่ว่าจะ 
มีอาการแบบไหนก็จะต้องรักษาตามอาการของโรคของผู้ป่วยไปตามมาตรฐานการรักษา 
ของแต่ละโรค ซึ่งเราอยากเห็นระบบแบบนั้นมากกว่า 

     

การมีระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือการบริการท่ีแตกต่างกัน 
จึงทำให้การรักษาพยาบาลมีหลายมาตรฐาน ซ่ึงโดยความเป็นจริงแล้ว 
มาตรฐานการรักษาพยาบาลไม่ควรท่ีจะมีหลายมาตรฐาน ควรจะมี 
มาตรฐานเดียว
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จลุนติ ิ: ทา่นคดิวา่วตัถปุระสงคใ์นการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิาร
สาธารณสุขนั้น ประเทศไทยควรมีรูปแบบในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้การ 
ดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความยตุธิรรม และเกดิความสมัพนัธท์ีด่แีละเหมาะสมระหวา่ง 
ผู้ให้และผู้รับบริการสาธารณสุข

นางสาวสารีฯ : ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
สาธารณสุขนั้น ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากระบบบริการสุขภาพที่ยังมีความเหลื่อมล้ำ 
ไม่เท่าเทียมกัน มาตรฐานการให้บริการยังมีความแตกต่างจนทำให้คนรู้สึกว่าทำไม 
พอไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองแล้วได้รับบริการดี แต่เมื่อใช้บริการโดยผ่านบัตรทอง 
ก็อาจจะได้ยาแก้ปวดกลับมา ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งที่ทำงานด้านสุขภาพ 
หรือรณรงค์ด้านสุขภาพคิดว่าน่าจะมีระบบท่ีทำให้การรักษาพยาบาลมีมาตรฐานเดียวกัน  
ทั้งระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบบัตรทอง ถึงแม้ระบบ 
สวสัดกิารขา้ราชการอาจจะมคีวามสะดวกสบายมากกวา่ระบบอืน่ เพราะเหตวุา่ไดร้บั 
เงนิเดอืนนอ้ยแตไ่ดท้ำคณุงามความดใีหก้บัประเทศชาตบิา้นเมอืง เพราะฉะนัน้อาจจะ 
ไดน้อนหอ้งเดีย่วหรอืนอนหอ้งปรบัอากาศ มทีวีจีอใหญก่ไ็มเ่ปน็ไร แตเ่รามคีวามคดิเหน็ 
ว่าอย่างน้อยระบบหรือมาตรฐานการรักษาควรจะเหมือนหรือมีมาตรฐานเดียวกัน  
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากคุณเป็นคนไทยก็ควรจะมีระบบหรือมาตรฐานการรักษาเดียว  
ส่วนเรื่องความสะดวกสบายอาจจะแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไร

แต่ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการสาธารณสุขนั้น  
ไม่ใช่มีสาเหตุมาจากระบบบริการสุขภาพที่มี ๓ ระบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะ 
หลังจากที่เรามีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ส่งผลทำให้การมี 
ส่วนร่วมของประชาชนมีมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มีกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มาจากสัดส่วนของภาคประชาชนด้วย เพราะฉะนั้น 
เวลามีคนไข้เสียชีวิต คนป่วย หรือคนพิการจากการรักษาพยาบาล ชาวบ้านก็รู้เร่ืองมากข้ึน 
หรือมีข้อมูลมากข้ึน ทำให้เห็นถึงปัญหามากข้ึน และส่วนหน่ึงเกิดจากระบบสิทธิมนุษยชน 
ในบา้นเราทีเ่ตบิโตขึน้ ซึง่เชือ่วา่ทกุคนกอ็ยากรูว้า่ เมือ่มกีารเสยีชวีติเกดิจากสาเหตอุะไร  
หรือเมื่อซื้อรถแล้วเราไม่ได้รถเราก็จะต้องได้เงินคืน หรือรถเรามีปัญหาเราก็สามารถ 
เปลี่ยนรถได้ ซึ่งอันนี้เป็นระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่พัฒนาแล้วทั่วโลก  

ประการสุดท้ายท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาก็คือเร่ืองวงการแพทย์ท่ีเราเช่ือว่าเป็นการ 
ทำกำไรในเชิงธุรกิจหรือเป็นการค้ามากขึ้น อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง 
ระหว่างแพทย์และคนไข้มากขึ้น ซึ่งทางมูลนิธิเองที่ทำงานด้านนี้ เราก็ไม่อยากเห็นว่า 
พอมีปัญหาความขัดแย้งหรือเม่ือมีคนไข้ตายหมอก็จะต้องรับผิดชอบโดยการติดคุก 
หรือจะต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ควรจะมีระบบหรือกลไกช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเสียหาย  
หรือรับผิดแทนแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ ปัจจุบันมูลนิธิได้สนับสนุนการฟ้องคด ี
ด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ คดี โดยเป็น 
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คดีเกีย่วกบัการฟอ้งรอ้งแพทยจ์ำนวนเพยีง 8 คด ีจงึทำใหค้นไมม่ัน่ใจวา่ มลูนธิมิคีวามจรงิใจ 
หรอืเปลา่ทีอ่อกมาเคลือ่นไหวในเรือ่งนี ้ซึง่ตอ้งเรยีนดว้ยความสตัยจ์รงิวา่เราไมอ่ยากใหม้ี
การฟอ้งรอ้งแพทยเ์พิม่ขึน้ เพราะรูด้วีา่แพทยส์ว่นใหญไ่มไ่ดอ้ยากใหค้นไขต้ายหรอืพกิาร  
และความผิดพลาดในด้านการรักษาพยาบาลนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น 
ไดเ้สมอ แตว่า่แพทยบ์า้นเราไมค่อ่ยทีจ่ะยอมรบัวา่ความผดิพลาดเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้ดงันัน้ 
เมื่อมีความผิดพลาดจากการรักษาเกิดขึ้น จึงไม่ค่อยจะยอมรับในเรื่องนี้ จนทำให้ต้องมี 
การฟ้องร้องกันเกิดขึ้น

โดยสรุป ด้วยเหตุความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมกัน และพัฒนาการในเรื่อง 
สทิธมินษุยชนในประเทศไทยทีม่กีารพฒันาและเตบิโตขึน้ ประกอบกบัระบบการแพทยท์ี่ 
มุ่งในทางการค้ามากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์และคนไข้มากขึ้น  
ยกตัวอย่างเช่นคุณจะเห็นว่าถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าคุณจ่ายเงินสดคุณเหมือน 
พระเจ้าเลย เรียกว่าโรงพยาบาลจะพยายามรักษาคุณให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะรักษาได้ แต่ถ้าหาก 
คุณเป็นผู้ประกันตนเข้าไปก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะดูแลเท่าใด ตรงนี้เองทำให้คนเริ่มตั้ง 
คำถามมากขึ้น อย่าคิดว่าเมื่อไปรักษาฟรีและลูกเขาตายแล้ว เขาจะไม่ถามอะไรจาก 
โรงพยาบาลไม่ใช่แล้ว ซึ่งระยะหลังเราก็จะพบว่าเมื่อมีการเสียชีวิตหรือมีความเสียหาย 
เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลก็จะมีการไปร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนมากขึ้น

จุลนิติ : ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
ในปัจจุบันโดยผลของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ นัน้ เพยีงพอตอ่การคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุแลว้ 
หรือไม่ มีสภาพปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาวสารฯี : หลกัเกณฑก์ารคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ  
ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น  
เป็นหลักการที่จะช่วยบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นให้กับคนไข้ที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการใช้บริการสาธารณสุข ซ่ึงมีความเห็นว่าหลักการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ  
เพราะเป็นการให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่มีอยู่ประมาณ ๔๗ ถึง  
๔๘ ล้านคน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๗๕ ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้น โดยไม่คุ้มครองถึง 
กรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
แต่อย่างใด

นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวเป็นเพียงการ “ช่วยเหลือเบื้องต้น” เท่านั้น 
โดยไม่มีการ “ชดเชยค่าเสียหาย” แต่อย่างใด เช่น สมมติว่าคุณไปคลอดลูกแล้วลูกคุณ 
เสียชีวิต ก็สามารถไปขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่า 
เปน็เพยีงการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้เทา่นัน้ หรอืยกตวัอยา่งเชน่ เราไปคลอดลกูแลว้ลกูเราพกิาร 
ชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้และจะตอ้งใหอ้าหารทางสายยางไปตลอดจนกวา่ลกูเราจะเสยีชวีติ  
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การได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
อาจจะไม่เป็นการเพียงพอ ดังนั้น จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรื่องยังไม่จบ และจะต้องไป 
ฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายกนัอกี และในอดตีทีผ่า่นมา หากมกีรณจีำเปน็ทีจ่ะฟอ้งรอ้ง เราก ็
จะแนะนำว่าให้ฟ้องร้องหน่วยงานหรือให้ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข ไม่ควรไปฟ้องร้อง 
แพทย์คนที่ทำการรักษา เพราะเราเชื่อว่าไม่มีแพทย์คนไหนต้องการทำให้คนไข้ตาย 
หรือพิการ 

กรณตีวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื กรณทีีอ่ำเภอรอ่นพบิลูย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้แพทย์ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษให้จำคุก และพูดกันมาก โดยม ี
ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน ต้องยอมรับว่า มีความตั้งใจที่จะดูแลและรักษาผู้ป่วย แต่ความ 
ผดิพลาดหรอืการขาดความชำนาญของแพทย ์เปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้ได ้เพราะความบกพรอ่ง 
หรอืผดิพลาดเกดิจากการฉดียาชาเขา้ชอ่งไขสนัหลงัคนไขเ้พือ่ผา่ตดัไสต้ิง่ แลว้เกดิอาการ 
แทรกซ้อน ยาชามีผลทำให้ไขสันหลังส่วนบนไม่ทำงาน (High Block) ทำให้กล้ามเนื้อ
ที่ควบคุมการหายใจบริเวณทรวงอกไม่ทำงาน เกิดการหยุดหายใจ ทำให้คนไข้เสียชีวิต 
พอคนไข้เสียชีวิต จริง ๆ แล้วเรื่องก็น่าจะจบลงโดยไม่มีการฟ้องร้อง เนื่องจากทางชมรม 
แพทย์ชนบทได้ติดต่อทางญาติของผู้เสียชีวิตเพ่ือช่วยทำศพให้หน่ึงคืนและขอโทษครอบครัว  
แต่ปรากฏว่าทางสภาวิชาชีพได้แนะนำให้สู้คดีและให้การปฏิเสธ และหากจ่ายค่าทำศพ 
เทา่กบัยอมรบัวา่ผดิ ซึง่จรงิ ๆ  แลว้มนัไมใ่ชเ่รือ่งใครผดิหรอืถกู ดงันัน้ ทางญาตขิองผูเ้สยีชวีติ 
จึงมีความจำเป็นต้องใช้ช่องทางฟ้องร้องกระทรวงสาธารณสุขและลูกสาวผู้เสียหาย 
ไดแ้จง้ความเนือ่งจากกงัวลเรือ่งอายคุวาม ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของ 
เจา้หนา้ที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ และญาตขิองผูเ้สยีชวีติไดย้ืน่คำรอ้งขอเขา้รว่มเปน็โจทกก์บัพนกังาน 
อัยการในคดีอาญา ซ่ึงข้อเท็จจริงในช้ันพิจารณาคดีอาญาของศาลปรากฏว่า มีความพยายาม 
สรา้งพยานหลกัฐานเทจ็ในการตอ่สูค้ดหีลายประการ โดยเฉพาะการทำพยานหลกัฐานเทจ็ 
วา่มกีารผา่ตดัไสต้ิง่คนไข ้ทัง้ ๆ  ทีค่วามจรงิยงัไมไ่ดล้งมอืผา่ตดั เปน็ตน้ และในคดนีีศ้าลชัน้ตน้ 
ได้พิพากษาจำคุกแพทย์โดยไม่รอลงอาญา แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องและโจทก ์
ไม่ฎีกาเนื่องจากมีการเจรจาและจ่ายเงินช่วยเหลือจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข ส่วนในคดีแพ่งศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้โจทก์ชนะคดี และโจทก์ในคดีแพ่งคือ 
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“สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข”

ลกูสาวของผูเ้สยีชวีติไดข้อรอ้งทางกระทรวงสาธารณสขุในฐานะจำเลยมใิหอ้ทุธรณ ์โดยจะ 
ยินยอมถอนตัวจากการเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็อุทธรณ์ 
ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ตัดสินให้โจทก์แพ้คดีเพราะขาดอายุความ โจทก์จึงฎีกา ขณะนี้คดี 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ เป็นเพราะกลไกของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และองค์กรของรัฐบางองค์กร ซึ่งนอกจากไม่สามารถเยียวยาความเสียหายให้ประชาชน 
ทีเ่ดอืดรอ้นไดแ้ลว้ ยงัสรา้งปญัหาใหแ้กท่กุฝา่ยทีจ่ะตอ้งเขา้สูก่ระบวนการพสิจูนค์วามถกู 
ความผดิ ทำใหต้อ้งพยายามเอาชนะคะคานกนั ดว้ยเหตนุีเ้องจงึเริม่มแีนวความคดิวา่นา่จะ 
มีการขยายหลักการของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สามารถทำให้คนที่ได้รับความเสียหายหรือครอบครัวของผู้ที่ได้รับ 
ความเสียหายสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมได้ โดยอาจจะจ่ายเงินให้อีกจำนวนหนึ่ง
ที่นอกเหนือจากการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งประเด็นเรื่องนี้ถือเป็น
หลักการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต

จุลนิติ : มุมมองหรือทัศนะของท่านในประเด็นเกี่ยวกับสาระสำคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ฉบับนี้ 

นางสาวสารฯี : หลกัการหรอืสาระสำคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหาย 
จากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. .... ฉบบัทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตรแีละฉบบัทีป่ระชาชน 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้รว่มกนัเขา้ชือ่เสนอตามมาตรา ๑๖๓ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ทั้งสองฉบับนั้น ต่างมีเจตนารมณ์ที่สำคัญรวม ๓ ประการ คือ 

(๑) ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขได้รับการแก้ไข 
เยียวยาโดยรวดเร็วและเป็นธรรม 

(๒) ลดการฟ้องร้องและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการสาธารณสุข  
และ

(๓) การพฒันาระบบความปลอดภยัและปอ้งกนัความเสยีหายจากการรบับรกิาร
ทางสาธารณสุข และยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาล

ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับกรณีที่มีแพทย์กลุ่มหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวและคัดค้าน 
ร่างกฎหมายฉบับนี้โดยอ้างเหตุผล ๓ ประการ ได้แก่
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ประการที่หนึ่ง กฎหมายดังกล่าวจะทำให้มีการฟ้องร้องแพทย์และบุคลากรทาง
สาธารณสุขมากขึ้น

ประการที่สอง รัฐและคนไข้ทั่วไปจะเสียเงินมากมายเพื่อไปจ่ายเป็นค่าเสียหาย 
ให้แก่คนไข้ที่ฉวยโอกาสจากกฎหมายฉบับนี้ และ

ประการที่สาม คนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตจะพากันเข้าโรงพยาบาล 
เพือ่หาประโยชนจ์ากกฎหมายฉบบันี ้จนทำใหโ้รงพยาบาลตอ้งรบัภาระมากขึน้และคนไข้
ที่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลจะหาเตียงนอนในโรงพยาบาลยากลำบากขึ้น

เหตุผลท่ียกข้ึนอ้างดังกล่าว โดยเฉพาะเหตุผลท่ีอ้างว่ากฎหมายฉบับน้ีจะทำให้มีการ 
ฟ้องร้องแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขมากขึ้นนั้น ดูจะเป็นความเท็จทั้งสิ้น เพราะ 
โดยข้อเท็จจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะมีเจตนารมณ์ในการให้ความเป็นธรรม 
และบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนไข้ที่ได้รับความเสียหายแล้ว ยังมีหลักการที่สำคัญ 
อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อลดคดีการฟ้องร้องแพทย์และโรงพยาบาลลงด้วย ดังที่ปรากฏ 
ชัดเจนในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎหมายฉบับนี้ 

ความจรงิแลว้ หลกัการของกฎหมายฉบบันีม้ใิชห่ลกัการใหม ่เพราะเปน็เพยีงการ 
ขยายหลักการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขจากกฎหมายเดิ
มที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕  
ซึ่งกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับได้ให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ  
หลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการคุ้มครอง 
ให้ครอบคลุมถึงประชาชนทั้งประเทศแล้ว ยังมีข้อดีมากกว่าหลักการตามมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประการสำคัญคือ การ 
ขยายความช่วยเหลือจาก “การช่วยเหลือเบื้องต้น” เป็น “การช่วยเหลือเบื้องต้น
และการชดเชยความเสียหาย” โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดหรือถูก แต่พิสูจน์ว่า 
มีความเสียหายหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่หลายประเทศใช้คือหลัก “No fault 
compensation” เพราะถ้าต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด นอกจากจะเกิดความล่าช้า 
เสียเวลาแล้ว ยังจะเพิ่มความบาดหมางระหว่างคนไข้กับแพทย์โดยไม่สมควรด้วย

เหตุผลที่อ้างว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้มีการฟ้องร้องแพทย์และ 
บุคลากรทางสาธารณสุขมากขึ้นนั้น ดูจะเป็นความเท็จทั้งสิ้น เพราะโดย 
ข้อเท็จจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะมีเจตนารมณ์ในการให้ความ 
เปน็ธรรมและบรรเทาความเดอืดรอ้นแกค่นไขท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายแลว้ ยงัม ี
หลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อลดคดีการฟ้องร้องแพทย์ 
และโรงพยาบาลลงด้วย
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงไม่เชื่อตามที่แพทย์กลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้านว่ากฎหมาย 
ฉบบันีจ้ะทำใหม้กีารฟอ้งรอ้งกนัมากขึน้ เพราะไมม่เีหตผุลใดทีผู่เ้สยีหายจะไปฟอ้งรอ้งอกี 
ในเมือ่มรีะบบกองทนุมาจา่ยเงนิชว่ยเหลอืและชดเชยเบือ้งตน้แทนแลว้ ในกรณทีีผู่เ้สยีหาย 
ได้ตกลงยินยอมรับเงินไปแล้ว ในร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เขียนหลักการเอาไว้เลยว่า จะต้อง 
ทำหนังสือประนีประนอมยอมความเพ่ือให้มีผลผูกพันระหว่างท้ังสองฝ่าย และหากผู้เสียหาย 
จะไปฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายอกีกค็งไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย เพราะศาลทา่นจะตอ้งพจิารณากอ่นวา่ 
มีการตกลงยินยอมรับเงินมาแล้วหรือยัง ซึ่งในกรณีนี้ศาลท่านก็จะบอกว่าคุณไปรับเงิน 
มาแลว้ คณุจะมาฟอ้งเรยีกรอ้งอะไรอกี นอกจากนี ้ในกรณทีีผู่เ้สยีหายไมต่กลงหรอืไมย่นิยอม 
รับเงิน โดยเลือกที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องคดีนั้น ในร่างกฎหมายนี้ก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ยุต ิ
การดำเนินการตามกฎหมายนี้ และผู้เสียหายไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำขอตามกฎหมายนี้อีก 

ดงันัน้ถา้หากไดม้กีารพจิารณาศกึษาและทำความเขา้ใจหลกัการของรา่งกฎหมาย 
นี้อย่างจริงจังแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้วางหลักการโดยการป้องกันไว้หมด การที่ 
ผู้เสียหายตกลงยินยอมรับเงินแล้วและจะไปฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายอีก 
คงไม่ใช่เรื่องง่าย เว้นแต่จะเป็นการฟ้องคดีอาญาเพราะในร่างกฎหมายไม่ได้เขียนตัดสิทธิ 
ผู้เสียหายที่จะไปฟ้องเป็นคดีอาญาอีก เนื่องจากนักกฎหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสิทธิ 
ฟอ้งคดดีงักลา่วเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนตามรฐัธรรมนญูซึง่กฎหมายจะไปจำกดั 
สิทธิการฟ้องคดีหรือสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม  
ในรา่งกฎหมายนีก้ไ็ดว้างหลกัการเอาไวว้า่ ในกรณมีกีารฟอ้งแพทยเ์ปน็จำเลยในคดอีาญา  
ให้ศาลนำข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของจำเลยเกี่ยวกับประวัติ พฤติการณ์แห่งคดี มาตรฐาน 
ทางวิชาชีพ การบรรเทาผลร้ายแห่งคดี การรู้สำนึกในความผิด การที่ได้มีการทำสัญญา 
ประนีประนอมยอมความ การชดใช้เยียวยาความเสียหาย และการที่ผู้เสียหายไม่ติดใจ 
ใหจ้ำเลยไดร้บัโทษ ตลอดจนเหตผุลอืน่อนัสมควร มาพจิารณาประกอบดว้ย ในการนี ้ศาลจะ 
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้  

นอกจากนี้ ประเด็นในการคัดค้านอีกเรื่องหนึ่งคือการกล่าวหาว่าผู้เสนอกฎหมาย
ต้องการที่จะหาประโยชน์จากกองทุน ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรจากกฎหมาย 
ฉบับนี้ ดังนั้น ข้อกล่าวหาเรื่องผู้เสนอกฎหมายมีผลประโยชน์นอกจากจะไม่มีมูลแล้ว  
หากติดตามการทำงานจะเห็นผลงานของกลุ่มผู้เสนอกฎหมายที่ช่วยตรวจสอบการทุจริต 
ในสังคมมากมายท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือแม้แต่การเทียบประวัติการทำงานของแต่ละฝ่าย 
กับเรื่องการหาผลประโยชน์ ไม่แน่ใจว่า ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหากันแน่ที่ควรถูกตั้ง 
ข้อสงสัย เพราะบางคนเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่มีชื่อไปปรากฏทำงานใน 
โรงพยาบาลเอกชนในเวลาราชการ  

ข้อกล่าวอ้างหนึ่งที่รับไม่ได้ก็คือความเห็นของแพทย์บางคนที่มีความเห็นว่า 
หากมีกฎหมายฉบับนี้แล้ว จะทำให้คนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตพยายามที่จะไปเสียชีวิตที่ 
โรงพยาบาลเพื่อจะได้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย ซึ่งมีความรู้สึกว่า
วิธีคิดแบบนี้เป็นการดูถูกคนมากจนเกินไปหรือเกินเหตุ ใครจะไปเสียชีวิตเพื่อขอรับเงิน  
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เพราะตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วจะต้องได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงิน 
ชดเชยทุกกรณี เช่น การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรค ก็ไม่มีสิทธิได้รับเงิน 
ตามกฎหมายนี้ เป็นต้น กล่าวคือ การที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย 
ตามกฎหมายนั้นต้องเป็นกรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล  
ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลด้วย ยกตัวอย่างเรื่องที่เคยเกิดขึ้น เช่น  
มีคุณหมอคนหนึ่งที่รู้จักกันไปผ่าตัดเข่าแล้วปรากฏว่าลิ่มเลือด (blood clot) หลุดไปติด 
ทีข่ัว้ปอดทำใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดเขา้สูป่อดไมด่ ีสง่ผลใหต้อ้งมกีารผา่ตดัปอด ซึง่จรงิ ๆ   
ถามว่าการผ่าตัดเข่าเก่ียวอะไรกับการผ่าตัดปอด ไม่เก่ียวกันเลย หรือกรณีท่ีมีการมาร้องเรียน 
ที่มูลนิธิ กรณีคนไข้ไปผ่าตัดไหล่แล้วตาบอด ซึ่งเกิดจาก blood clot ที่ไหลเวียนอยู่ใน 
กระแสเลอืดไปกดทบัเสน้ประสาทตาแลว้ทำใหค้นไขต้าบอด ซึง่ถา้ถามวา่แพทยผ์ูท้ำการ 
ผ่าตัดผิดไหม ก็ตอบว่าไม่ใช่ เพราะเป็นเรื่องสุดวิสัย หรือยกตัวอย่างกรณีที่โรงพยาบาล 
ขอนแก่นที่ผ่าตัดต้อกระจกให้คนไข้แล้วคนไข้ตาบอด เพราะเกิดจากเครื่องมือที่ใช้ผ่าตัด 
ติดเชื้อเนื่องจากการแช่เครื่องมือในน้ำยาที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคไม่นานเพียงพอ 

ซึง่ความผดิพลาดไมไ่ดเ้กดิจากตวับคุคลเทา่นัน้ แตอ่าจเกดิจากระบบทีม่ยีงัไมด่พีอ  
หรอืเทคโนโลยทีีม่อีาจจะไมเ่พยีงพอ ถา้ถามวา่เปน็ความผดิของแพทยท์ีผ่า่ตดัไหม กต็อบวา่ 
ไม่ใช่เลย เพราะเกิดจากการเตรียมเครื่องมือไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัด เพราะฉะนั้น 
ความผดิพลาดบางครัง้อาจเกดิขึน้จากระบบดงัเชน่ตวัอยา่งนีก้ม็ ีถา้ถามวา่คนไขท้ีต่าบอด 
ควรไดร้บัการเยยีวยาไหม กต็อบวา่ควรจะไดร้บัการเยยีวยาเพราะคนไขต้าบอดซึง่เกดิจาก 
เครื่องมือติดเชื้อ ซึ่งระบบการแก้ไขเยียวยาแบบนี้เราควรจะมี แทนที่จะต้องให้คนไข้ 
หรือผู้เสียหายไปฟ้องโรงพยาบาลหรือฟ้องแพทย์ โดยแพทย์ก็ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้เกี่ยว 
อะไรเลย แต่บังเอิญร่างกฎหมายท่ีกำหนดให้มีระบบการแก้ไขเยียวยาก็ถูกคัดค้าน ต้องบอกว่า 
ถกูคดัคา้นจากฝา่ยแพทยท์ีอ่าจจะมคีวามไมพ่อใจเปน็ทนุเดมิตอ่ระบบหลกัประกนัสขุภาพ 
และมีความรู้สึกว่าตนเองถูกลดทอนอำนาจลง 

หลกัการของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ  
พ.ศ. .... จงึมอียู ่๓ เรือ่งเทา่นัน้คอื ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการรบับรกิารทางสาธารณสขุ 
ไดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาโดยรวดเรว็และเปน็ธรรม การฟอ้งแพทยจ์ะตอ้งลดลง และการ 
พัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน 
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การรักษาพยาบาล เช่น ในประเทศอังกฤษเวลามีคนไข้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 
จะต้องมีการทำ Dead conference ซึ่งการทำ Dead conference จะเป็นการประชุม 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตทั้งหมด ตั้งแต่พนักงานของโรงพยาบาลที่เข็นคนไข้ 
เข้าไปในห้องฉุกเฉินว่าใช้เวลาก่ีนาทีในการเข็นคนไข้ และส่งคนไข้ให้ใคร พยาบาล หัวหน้าฝ่าย 
รวมทัง้แพทยท์ีท่ำการรกัษา หรอืทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนไขค้นนัน้ทัง้หมดจะตอ้งมาประชมุ 
เพื่อที่จะมาพิจารณาศึกษาว่าหากมีกรณีเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกจะมีวิธีในการป้องกัน 
การเสียชีวิตอย่างไร โรงพยาบาลต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จุดวิกฤติอยู่ตรงไหนอย่างไร 
ซึง่ในรา่งกฎหมายนีก้เ็ขยีนไวเ้ชน่เดยีวกนั โดยเขยีนไปไกลกวา่หลกัการขององักฤษเสยีอกี  
โดยใช้ระบบที่เรียกว่า Non punitive error report คือ จะต้องจัดทำรายงานแนวทาง 
การปอ้งกนัความเสยีหาย โดยจะตอ้งวเิคราะหว์า่ ถา้มกีารเสยีชวีติแบบนีค้ณุจะปรบัปรงุ 
คณุภาพบรกิารอยา่งไร โดยทีไ่มต่อ้งบอกวา่ใครเปน็คนทำใหเ้กดิความเสยีหาย เพราะเรา 
ไม่ต้องการทราบว่าใครทำ แต่ว่าจะต้องวิเคราะห์ระบบของโรงพยาบาล ซึ่งประเด็นนี้ 
ถือว่าเป็นมาตรการที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยหรือยกระดับมาตรฐานการรักษา 
พยาบาลให้สูงขึ้น  

จุลนิติ : หากพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสขุ พ.ศ. .... เปรยีบเทยีบกนัระหวา่งฉบบัทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตรกีบัฉบบัที่
ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้รว่มกนัเขา้ชือ่เสนอ ในรา่งฉบบัทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตรไีด ้
กำหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำหน้าท่ีเป็นฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสร้าง 
เสริมความสัมพันธ์ท่ีดีในระบบบริการสาธารณสุข ส่วนร่างฉบับของประชาชนได้กำหนด 
ให้จัดตั้งสำนักงานคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขขึ้นเพื่อ 
ทำหน้าท่ีเป็นฝ่ายธุรการของคณะกรรมการฯ ในประเด็นน้ีท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

นางสาวสารีฯ : การกำหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำหน้าท่ีเป็นฝ่ายธุรการ 
ของคณะกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่อาจจะทำใหเ้กดิปญัหาได ้เนือ่งจากหนว่ยงานดงักลา่ว 
อยูใ่นสงักดัของกระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงสาธารณสขุกเ็ปน็เจา้ของโรงพยาบาล 
เกือบ ๗๐๐ แห่ง ดังนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาการมีหลายมาตรฐานหรืออาจถูกแทรกแซง 
และสั่งการได้ง่ายโดยผู้มีอำนาจ เช่น หากเรื่องเกิดกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
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จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔

สาธารณสุขก็ปฏิบัติหรือพิจารณาแบบหนึ่ง พอเรื่องเกิดกับโรงพยาบาลอื่นก็ปฏิบัติ 
หรอืพจิารณาอกีแบบหนึง่ เปน็ตน้ โดยสว่นตวัมคีวามเหน็วา่ถา้ระบบราชการหรอืระบบที่ 
ใช้ในปัจจุบันดีหรือมีความโปร่งใสมากพอ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานที่เป็น 
อิสระขึ้นอีก แต่ถามว่าในปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถรับประกันความเป็นอิสระได้ 
หรือไม่ เพราะเราไม่ต้องการเห็นว่าพอถึงเวลา ณ ตอนนั้นใครเสียงดังกว่าก็จ่ายเงินให้ 
มากกว่า ใครเสียงไม่ดังก็เอาไปน้อย ๆ ก็แล้วกัน ซึ่งไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เพราะว่า 
หลักการของกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้ความคุ้มครองกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
นางสาวสารฯี : รา่งกฎหมายฉบบันี ้เริม่ตน้เหมอืนกบักระบวนการออกกฎหมาย 

ฉบับอื่น ๆ ของประเทศไทย อาจจะพิเศษหน่อยก็ตรงที่มีหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้าไป 
มสีว่นรว่มทกุขัน้ตอน อาท ิการตัง้คณะทำงานจากหลายฝา่ยเพือ่ยกรา่งกฎหมาย และการ 
เสนอรา่งกฎหมายโดยกระทรวงสาธารณสขุผา่นคณะรฐัมนตร ีเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ 
ในหลักการแล้วได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากกลุ่มวิชาชีพ แต่เม่ือร่างกฎหมายกำลังจะถูกหยิบยกข้ึนพิจารณาในช้ัน 
สภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ถูกคัดค้านจากแพทย์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่เห็น 
ความกลา้หาญของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุในการออกมาสนบัสนนุทัง้ ๆ  ทีเ่หน็วา่ 
รา่งกฎหมายฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ทกุฝา่ย เพราะหากใครออกมาบอกวา่เหน็ดว้ยกจ็ะ 
ถูกเล่นงานหรือกลั่นแกล้งทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ไม่เว้นแม้แต่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกเล่นงานหรือกลั่นแกล้งในเรื่องส่วนตัว 

ถึงแม้กลยุทธโดยการถ่วงเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายของแพทย์กลุ่มหนึ่ง 
จะประสบความสำเรจ็ในชว่งแรก แตค่ดิวา่ปจัจบุนัสงัคมไทยนา่จะไดเ้หน็ถงึประโยชนข์อง 
การมกีฎหมายฉบบันี ้เนือ่งจากมเีหตกุารณต์วัอยา่งทีเ่กดิขึน้อยูเ่นอืง ๆ  เสมอ ประกอบกบั 
ทัง้ระบบประกนัสงัคม และระบบสวสัดกิารขา้ราชการ ทีไ่มม่รีะบบการจา่ยเงนิชว่ยเหลอื
เบือ้งตน้เมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ กฎหมายฉบบันีจ้งึจะทำหนา้ทีเ่ปน็ระบบทีช่ว่ยรองรบั 
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ หรือความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น 

ในฐานะกลุ่มภาคประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการเสนอร่างกฎหมายฉบับน้ี ขอเรียกร้อง 
ให้สมาชิกรัฐสภาได้หยิบยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นพิจารณา เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ 
จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่สงัคม อนัประกอบดว้ยประชาชน แพทย ์พยาบาล บคุลากร 
ทางสาธารณสขุอืน่ และโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนจะไดร้บัการชว่ยเหลอื 
เยียวยาหรือการชดเชยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยไม่ต้องไปฟ้องร้องระหว่างกัน 
หรอืจะตอ้งตอ่สูก้นัอยา่งยดืเยือ้ยาวนาน คดคีวามจะรกโรงรกศาลนอ้ยลง แพทย ์พยาบาล 
บุคลากรทางสาธารณสุขอื่น และโรงพยาบาลจะถูกฟ้องร้องน้อยลง และความสัมพันธ ์
ระหว่างคนไข้กับแพทย์ที่ขัดแย้งก็จะกลับดีขึ้นในที่สุดด้วย 




