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ระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ความผิด 

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ1 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนหลักการและแนวทางการชดเชยความเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดทั้งของไทยและต่างประเทศ ซึ่งพบว่าแนวทาง
ดังกล่าวนี้ได้เอื้อประโยชน์ให้ทั้งประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้วยเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น และยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการทางสาธารณสุขอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อ
ผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และพอใจการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว ก็อาจไม่ต้องการดําเนินการ
ฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อขอรับค่าเสียหายอีก ซึ่งทําให้โอกาสการฟ้องร้องทางแพ่งลดลง  อีกทั้งการชดเชย
ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขสามารถนําเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเงินชดเชยจากกองทุน
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบสาธารณสุขไปจ่ายเพื่อเยียวยาให้แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ หากมีการ
ฟ้องร้องทางแพ่งเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขจะเกิดขึ้น
ได้ต้องเกิดจากการเห็นด้วยของทุกฝ่าย  และทุกฝ่ายสนับสนุนให้เกิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข 

 

คําสําคัญ: ความเสียหายจากการรับบรกิาร ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดย
ไม่พิสูจน์ความผิด  เงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
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No-fault liability compensation system 

Chardsumon  Prutipinyo2 

Abstract 

The author’s objective of this article is to review the principle and 
guidelines for compensation of damages due to public health service providers, 
with no-fault proven, in Thailand and abroad.  It was found that ‘No-fault 
Compensation’ system was beneficial to both patients who received damages, and 
also for public health service providers.  The benefit is that the patient who 
suffered damage will receive basic financial compensation as soon as possible, 
while the public health service providers will not be sued by the patient because 
of the satisfaction from receiving financial compensation.  This will mitigate civil 
litigations.  No-fault compensation system can use the money from public aid, or 
from ‘Good-relationship Promotion in Public Health System’ fund, to pay for 
remedies and compensation, on the behalf of potential defendant, if litigation is 
pursued.  However, no-fault liability compensation system will occur only when all 
parties involved agreed, and support the passing of “Patient’s Protection due to 
Damages from Public Health Service Provider Act, B.E…..”. 

 

Keywords: health services damages, No-fault liability compensation system, gross 
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บทนํา 

หลักการของระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ความผิดคือ 
การมุ่ง “ชดเชยความเสียหาย” อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีความทุกข์ทรมานจากโรคหรือความเจ็บป่วยอยู่แล้ว มีการชดเชยอย่างเป็นธรรมเพื่อจูงใจให้ใช้กลไกนี้
แทนการฟ้องร้องต่อศาล เนื่องจากการรักษาผู้ป่วย มีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดความเสียหายจากความ
ผิดพลาดทางการแพทย์ได้หลายกรณี ปัจจัยอายุ หากเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 64 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่ม
เส่ียงต่อความเสียหายจากความผิดพลาดทางการแพทย์มากกว่ากลุ่มอื่น  ปัจจัยโรคที่มีความซับซ้อน
บางอย่างมีความเส่ียงสูง เช่น การผ่าตัดหลอดเลือด การผ่าตัดระบบประสาท นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย
หลายประการที่เส่ียงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การใช้แพทย์ทํางานบางเวลา (part-time) ที่ไม่ได้
ผ่านการอบรมการทํางานในห้องฉุกเฉิน จํานวนผู้รับบริการที่มากจนแพทย์มีเวลาจํากัดในการ
วินิจฉัยโรคและดูแลผู้ป่วย นอกจากน้ี ระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลที่ยาวนานขึ้น ก็ยิ่งทําให้เกิด
ความเส่ียงสูงมากขึ้น  (Issrael  Deconess 2000; โครงการความร่วมมือด้านสุขภาพรฐับาลไทย-สหภาพ
ยุโรป 2007) 

ความเสียหายที่ เกิดจากความบกพร่อง (medical negligence) หรือความผิดพลาดทาง
การแพทย์ (medical error) เป็นความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติ และเป็นธรรมชาติของ
ระบบบริการทางการแพทย์ แม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้วที่มีระบบการแพทย์ทันสมัยมากก็สามารถเกิด
ความเสียหายได้ เพราะหัตถการและการดูแลแต่ละชนิดมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ไม่มากก็น้อยแตกต่างกัน
ไป  เพราะในกระบวนการรักษาพยาบาลน้ัน ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ความ
บกพร่องหรือความผิดพลาดทางการแพทย์ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ การประมาทเลินเล่อ 
(negligence) ของมนุษย์ ความบกพร่องของระบบการทํางาน ระบบการประสานงาน ระบบบริหาร
จัดการ  ความบกพร่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ข้อจํากัดขององค์ความรู้ทางการแพทย์ในขณะนั้น
ข้อจํากัดของข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วน รวมทั้งความเร่งด่วนต่าง ๆ   เช่น  ความผิดพลาดจากการผ่าตัด  
ความผิดพลาดจากการใช้ยา ความผิดพลาดจากผู้ให้บริการ มีทั้งความผิดพลาดจากการไม่ทําหน้าที่ 
ได้แก่ การประเมินอาการล่าช้า หรือไม่ได้ส่ังจ่ายยาในเวลาที่จําเป็น และความผิดพลาดจากการทํา
หน้าที่ ได้แก่ ส่ังยาให้คนไข้ผิดคน ผิดเวลา เป็นต้น  

ปัญหาความผิดพลาดนําไปสู่วิกฤติของระบบประกันที่เกี่ยวเนื่องกับการฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ดังกล่าว ทําให้เกิดกระแสการปฏิรูประบบการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางศาล (Tort system reform) 
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา  แม้ว่าโดยหลักการต้องการหาระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการ
สร้างทั้งความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย พร้อมๆ กับการควบคุมคุณภาพของบริการทางการแพทย์ แต่
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เป้าหมายหลักที่แท้จริง คือ การหาทางจัดการกบัการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการประกันที่ส่งผลสะเทือน
ต่อมาถึงระบบสุขภาพทั้งระบบ 

ประเทศที่นําระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขมาใช้ 

ระบบการจ่ายชดเชยเมื่อได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดทางการแพทย์ โดยไม่ถือเป็น
ความผิดมีการพัฒนาและมีการกล่าวถึงมากขึ้นเรือ่ยๆ ประเทศที่มีการออกกฎหมายเพื่อให้เกดิระบบการ
ชดเชยในลักษณะน้ี ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ (เริ่มปี ค.ศ.1972) สวีเดน (เริ่มแบบสมัครใจในปี ค.ศ.  
1975 และบังคับทั้งหมดในปี ค.ศ. 1997) ฟินแลนด์ (เริ่มปี ค.ศ.1987) นอรเวย์ (เริ่มแบบสมัครใจในปี 
ค.ศ. 1988 และออกเป็นกฎหมายในปี ค.ศ. 2003) เดนมาร์ก (เริ่มปี ค.ศ. 1992) และไอซแลนด์ (เริ่มปี 
ค.ศ. 2001) อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้พยายามนําระบบน้ีมาใช้ แต่ไม่ได้ผล 
เนื่องจากได้รับการต่อต้านจากทนายความและระบบประกันของเอกชน  

จากการศึกษาพบว่ามีประเทศที่มีระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
โดยไม่พิสูจน์ความผิดที่ใกล้เคียงกับระบบที่ประเทศไทยได้มีแนวความคิดที่จะนํามาใช้ในการชดเชย
ค่าเสียหายแก่ผู้รับบริการสาธารณสุข (ลือชัย ศรีเงินยวงและคณะ 2554)  เพื่อเสนอประเด็นข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาของต่างประเทศในการนําระบบดังกล่าวมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการตรา
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขต่อไป 

ประเทศสวีเดนได้นําระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้อง
พิ สูจน์ความผิด (No - fault compensation system) มาใช้ภายใต้กฎหมาย Patient Insurance 
System 19759 และต่อมาได้ตรากฎหมาย Patient Injury Act 1997 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้รับค่าชดเชย โดยผู้ให้บริการต้องซื้อประกันเพื่อเป็นค่าชดเชย
แก่ผู้เสียหาย (The Patient Injury Act 1997) กฎหมายนี้ได้บัญญัติให้ผู้เสียหายได้รับค่าชดเชยในกรณี
ที่ความเสียหายเกิดจากการตรวจ การดูแล การรักษา หรือการให้บริการอื่นที่เทียบเท่าซึ่งความเสียหาย
ดังกล่าวสามารถจะหลีกเล่ียงได้ หรือความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทาง
การแพทย์ การวินิจฉัยผิดพลาด การทําให้เกิดการแพร่เช้ือเข้าสู่ผู้ป่วยจากการตรวจ รักษา ดูแล หรือ
การให้บริการอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งอุบัติเหตุจากการตรวจ รักษา ดูแลหรือการให้บริการอ่ืนที่เทียบเท่า 
ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากการจ่ายยา หรือขั้นตอนการเตรียมยาที่ไม่เป็นไปตามปกติ สําหรับ
ขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยของประเทศสวีเดน บริษัทประกันจะเป็นผู้ประเมินและจ่ายค่าชดเชย ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ของคําร้องทั้งหมด บริษัทประกันรายใหญ่ คือ County Council’s Mutual 
Insurance Company จะเป็นผู้ดําเนินการรับผิดชอบประเมินและจ่ายค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากการรับ
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บริการสาธารณสุขแก่ผู้เสียหาย (Henry Johansson 2010) แต่ในกรณีที่ผู้เสียหายรายใดไม่พอใจการ
พิจารณาค่าเสียหายของบริษัทประกัน ผู้เสียหายก็สามารถยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อ
ร้องเรียนของผู้ป่วย (The patient claims panel) เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
บริษัทประกันมักจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ป่วยดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายของสวีเดนจะอนุญาตให้ผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ หากผู้เสียหายไม่
พอใจการจ่ายค่าชดเชยของบริษัทประกัน หรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
ข้อร้องเรียน แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากการยื่นฟ้องคดีต่อศาลมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง คือประมาณ 
22,000 ยูโร หรือประมาณ 950,000 บาท แต่การดําเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อ
ร้องเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 900 – 1,000 ยูโร หรือประมาณ 39,000 – 43,000 บาท (Carl 
Espersson, no date) ทําให้มีผู้เสียหายจํานวนน้อยรายเลือกใช้วิธีการฟ้องร้องต่อศาล และเมื่อมีระบบ
การจ่ายค่าชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดดังกล่าวแล้ว ก็ทําให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยที่รวดเร็ว 
โดยผู้เสียหายร้อยละ 50 ได้รับการชดเชยภายใน 6 เดือน และภายใน 1 ปี ในขณะที่การยื่นฟ้องต่อศาล
จะใช้เวลายาวนานหลายปี ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบการจ่ายค่าชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดของ
ประเทศสวีเดนเป็นส่วนสําคัญในการช่วยเหลือ เยียวยาผู้เสียหายจากการรบับริการสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการสาธารณสุขและผู้รับบริการเป็น
อย่างดี 

ประเทศเดนมาร์คมีการแนะนําช่วยเหลือและให้คําแนะนําในการเรียกร้องค่าชดเชยโดยผู้
ให้บริการ ประเทศสวีเดน แพทย์ พยาบาล และผู้ทํางานด้านสังคมช่วยเหลือผู้ป่วยในการรายงานการ
บาดเจ็บให้มีความสมบูรณ์ประมาณ 60-80% ของเรื่องร้องเรียน และทั้งประเทศเดนมาร์ค และสวีเดน
ทุกๆ สถานพยาบาลทางสุขภาพ มีผู้ให้คําปรึกษาผู้ป่วย ทําหน้าที่ช่วยเสนอข้อเรียกร้องผู้เสียหายยังคงมี
สิทธิเลือกระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ (หากระบบใหม่เปิดสิทธิทางศาลไว้) แม้จะเลือกระบบใหม่ 
ผู้เสียหายก็ยังคงมีสิทธิใช้สิทธิทางศาลตามปกติทั้งในระหว่างที่มีการเรียกร้องค่าชดเชยและหลังการ
ได้รับค่าชดเชย ในความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน หากผู้เสียหายเข้าสู่ช่องทางของกลไกการชดเชย
และยุติได้ก็จะทําให้จํานวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาลลดลง กระบวนการก่อนการได้มาซ่ึงการตัดสินใจว่า
ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยหรือไม่ อยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคู่กรณี เวชระเบียน 
และอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความแตกต่างในความเข้มงวดของมาตรฐานการน้อยกว่า จึงไม่มีการ
ตรวจสอบในเขอบเขตเดียวกันหรือลึกลงไปตามกระบวนการค้นหาความรับผิดตามระบบกฎหมายเดิม 
มิฉะน้ัน จะทําให้ประโยชน์หลายๆ อย่างของกลไกใหม่ ไม่ได้รับการสนองตอบหรือสูญเสียสามารถ
กระจายความเส่ียงในการลงทุนเพื่อการชดเชยความเสียหายจากผู้มีส่วนได้เสียของสังคมจากอย่างน้อยส่ี
ภาคส่วน  ได้แก่ รัฐบาล ผู้ให้บริการ และสถานพยาบาล และผู้ป่วย (หรือบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์
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หากเป็นส่วนหนึ่ งของความเส่ียง) ทําให้ปริมาณเงินทุนในการชดเชยมีความเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพจากการประหยัดต่อขนาด 

ประสบการณ์ในการใช้สิทธิทางศาลตามระบบกฎหมายว่าด้วยละเมิดของผู้เสียหายภายหลัง
การได้รับการชดเชยความเสียหายจากกลไกใหม่ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย พบว่า มีการนําประเด็น
ข้อโต้แย้งขึ้นสู่ศาลน้อยมากประมาณ 10-20 รายต่อปีหรืออาจสรุปได้ว่า ระบบใหม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เสียหายในการที่จะแสวงหาการชดเชยที่เต็มจํานวนจากระบบเดิมได้ปกติต้นทุนในกลไก
ใหม่มีอยู่ 3 ปัจจัย ประกอบด้วย จํานวนเงินค่าชดเชยที่เรียกร้อง จํานวนเงินที่จ่ายเฉล่ีย และ ต้นทุนการ
บริหาร จากการศึกษาประสบการณ์โดยรวมของประเทศที่มีการใช้ระบบใหม่เป็นหลักและเสริมด้วย
ระบบศาล (ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ 2553) พบว่า ต้นทุนในการดําเนินการเรียกร้องค่าชดเชยลดลง 
เนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินในระบบกฎหมายน้อยลงลง และผู้เสียหายได้รับเงินค่าชดเชยมากขึ้น 

ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 2000 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มี
ระบบการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก มีระบบการจัดการเพื่อรองรับความเสียหายจากบริการทาง
การแพทย์ และพบว่า ผู้ป่วยประสบปัญหาในการฟ้องคดีโดยเฉพาะในกระบวนการพิสูจน์ความเสียหาย
ที่คดีต้องใช้พยานหลักฐานที่สําคัญ 2 ประการ คือ เวชระเบียน และพยานผู้เช่ียวชาญ ทําให้ต่อมารัฐมี
การตรากฎหมายในความเสียหายเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะขึ้นมา กฎหมายว่าด้วยสิทธิ
ผู้ป่วยและบริการทางการแพทย์ (Patient‘s Right and Quality of Care Act) มีลักษณะเฉพาะที่ทําให้
ปัญหาการฟ้องคดีบริการทางการแพทย์ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม  ระบบบริการทางการแพทย์ของ
ฝรั่งเศส ซึ่งมีระบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทั้งหมดเพื่อมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (Universal 
health care) ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(National health insurance) นั้น ระบบบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าสาธารณะ แต่เป็นไปตามการ
กําหนดในรูปแบบรัฐสวัสดิการ ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเสมือนเป็นคู่สัญญาระหว่าง
รัฐต่อประชาชนในการซ้ือขายบริการทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วยกลายเป็นสิทธิตามกฎหมายต่างๆ ไป 
แม้ว่าใช้หลักกฎหมายทั่วไปเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั้งกฎหมายแพ่ง อาญา กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ  
กรณีเกิดความเสียหายขึ้นจากกรณีทุรเวชปฏิบัติ (malpractice) จึงมีการฟ้องคดีต่อผู้ให้บริการทางการ
แพทย์คือรัฐและเอกชนที่ให้บริการอิสระในความรับผิดตามกฎหมายตามรูปแบบกฎหมายทั่วไป ได้แก่ 
กฎหมายแพ่งเรื่องประมาทเลินเล่อ การกระทําให้เกิดความเสียหาย หรือตามกฎหมายอาญาเป็นหลัก 
(มาโรจน์  ขจรไพศาล 2555)  
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ในประเทศแคนาดาได้มีนําเอาระบบการชดเชยโดยไม่พิสูจน์ถูกผิดในบางกรณี มาใช้ทั้งใน
ระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐในระดับรัฐบาลกลาง มีการสร้างระบบการชดเชยโดยไม่พิสูจน์ถูกผิด
ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบซีที่ เกิดจากการให้ เลือด โดยทําตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการไต่สวนที่มีชื่อเรียกว่า Commission of Inquiry on the Blood System การชดเชย
กรณีนี้ เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการล้มละลายทางการเงินขององค์การกาชาดของแคนาดา (Canadian Red 
Cross Society) ที่ต้องรับผิดชอบในการรับและจ่ายเลือดที่มีการติดเชื้อ รวมทั้งเนื่องจากผลการ
สอบสวนกรณีดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลต้องมีส่วนรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีระบบการ
ติดตาม ดูแลคุณภาพ การรับและให้เลือดที่ดีพอ ระบบการชดเชยดังกล่าวนี้ ผู้เสียหายจะได้รับการ
ชดเชยยาก เพราะมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยเฉพาะการต้องพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ได้รับวัคซีนกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพบว่า ในช่วง 15 ปีหลังการดําเนินงาน มีผู้เสียหายเพียง 20 
ราย จาก 117 ราย ที่ได้รับการชดเชยจากระบบดังกล่าว (ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ 2553) 

ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการนําระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขมา
ใช้ในปี ค.ศ. 1974 โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด (No - fault compensation system) มาใช้โดยได้ตรา
กฎหมาย Accidental Compensation Act ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการชดเชยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ แต่ยังไม่ได้มีการกําหนด
ประเภทของความเสียหายทางการแพทย์ที่จะได้รับการชดเชยไว้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจ่าย
ค่าชดเชย คือ Accidental Compensation Appeal Authority หรือ ACC จะเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี
ไปว่าผู้เสียหายรายใดควรจะได้รับการชดเชย และต่อมาในปี ค.ศ. 2002 ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย 
Injury Prevention Rehabilitation and Compensation Act 2002 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ค.ศ. 2010) 
ซึ่งกําหนดให้มีการชดเชยความเสียหาย เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากการดูแลรักษา (treatment injury) 
และความเสียหายที่เกิดจากผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการรักษา (Marie Bismark & Ron 
Peterson 2006) สําหรับขั้นตอนในการจ่ายค่าชดเชย ผู้เสียหายจะต้องดําเนินการยื่นคําร้องผ่านผู้
ให้บริการสาธารณสุข เพื่อให้ส่งคําร้องไปยัง Medical Misadventure Unit (MMU) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อจากนั้น MMU ก็จะส่งเรื่อง
ไปยังคณะที่ปรึกษาอิสระเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยจากกองทุน  เพื่อการชดเชยความเสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุข ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีรายได้จากภาษีของประชาชน และจากเงินสมทบของรัฐบาล  
โดยปัจจุบันนิวซีแลนด์ไม่ได้เรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากมีความกังวลว่า  
การเรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ให้บริการจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการให้บริการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการรักษาแบบดําเนินการรักษาแบบปกป้องตนเอง (defensive medicine) เพื่อลดความเส่ียงจาก
การถูกฟ้องร้อง และอาจส่งผลให้แพทย์ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ได้ กฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกับการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้กําหนด
ระยะเวลาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับระบบชดเชยความ
เสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด ที่ต้องการให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยเร็ว  

ประเทศญี่ปุ่น ระบบการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ความผิดได้ดําเนินการมาตั้งแต่ช่วง
ปี 1970 โดยแพทยสมาคมของญี่ปุ่น (Japan Medical Association: JMA) และระบบน้ีถูกนํามา
ผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี ค.ศ. 2006 เมื่อเกิดคดีเกี่ยวกับการทําคลอด จนเป็นเหตุให้แพทย์ที่
เกี่ยวข้องถูกจับและถูกดําเนินคดีอาญา จนโด่งดังไปทั่วประเทศ ทําให้เกิดความกังวลใจในหมู่แพทย์รุ่น
ใหม่ จนก่อให้เกิดความขาดแคลนแพทย์รุ่นใหม่ซึ่งขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาเฉพาะทางด้านสูติกรรม จึงมี
การผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดตั้งระบบชดเชยความเสียหายด้านสูติกรรม ใน ปี ค.ศ. 
2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เด็กที่พิการทางสมองด้วยเหตุที่ทําคลอด 
ระบบการจ่ายเงินดังกล่าวดําเนินการบนพื้นฐานความสมัครใจของระบบการประกันภัยที่บริหารจัดการ
โดยหน่วยงานอิสระที่มีชื่อว่า the Japan Council for Quality Health care (JCQHA) ซึ่งมีฐานะเป็น
หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่แต่เดิมถูกตั้งขึ้นมาทําหน้าที่ผลักดันเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพในปี 
ค.ศ. 1995 (วีรวัฒน์ จันทโชติ 2558)   

ประเทศไทย ภาครัฐเริ่มสร้างระบบการชดเชยความเสียหายในพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ซึ่งมีสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กันเงินงบประมาณที่
ได้รับร้อยละ 1 เป็นเงินกองทุนสําหรับช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (เพื่อ
ชดเชยให้ผู้ป่วยเม่ือเกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลจากส่ิงที่ป้องกันได้ ไม่ใช่สาเหตุจากพยาธิ
สภาพของโรค) ทั้งนี้ หลักการของมาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.นี้บัญญัติขึ้นเพื่อช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้กับผู้ที่
ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด และจากการดําเนินการ
ที่ผ่านมาพบว่าไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเท่านั้น 
แต่ยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เนื่องจากกระบวนการ
ช่วยเหลือน้ันจะมีกลไกเจรจาเพื่อทําความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งมีผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์ไปจนถึงการ
พิจารณาการช่วยเหลือ ที่ผ่านมามีผู้ได้รับการช่วยเหลือเฉล่ียปีละกว่าพันราย โดยปี 2556 อยู่ที่ 1,182 
ราย ขณะที่ปี 2557 ณ เดือนสิงหาคม อยู่ที่ 1,092 ราย (สํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557) 

กลไกช่วยเหลือผู้เสียหายจากการใช้บริการสาธารณสุขในปัจจุบันมีหลายกลไก (ลันตา อุตมะ
โภคิน 2555) ได้แก่  



Public Health & Health Laws Journal Vol. 1 January-April  2015 
 

68 
 

1) การช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 เน้นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น โดยปัจจุบันวงเงินช่วยเหลือสูงสุด
เท่ากับ 200,000 บาท (กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร) ซึ่งมีจุดแข็งคือ กระบวนการพิจารณา
ค่อนข้างรวดเร็วโดยคณะอนุกรรมการฯ ในระดับจังหวัด จุดอ่อนคือ 1) การช่วยเหลือมีวงเงินจํากัด 2) 
คุ้มครองเฉพาะผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น 3) ระยะเวลาจํากัด และ 4) ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วย 
บุคลากรไม่สามารถใช้ได้   

2) การเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 สําหรับ
ความเสียหายที่เกิดจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีจุดแข็งคือ สามารถชดเชยความเสียหายในอัตราที่
สูงขึ้น จุดอ่อนคือ 1) ใช้กระบวนการทางศาล 2) คุ้มครองความเสียหายเฉพาะที่เกิดจากความผิดพลาด
ของสถานพยาบาลรัฐ 3) การพิจารณาใช้เวลานาน และ 4) มีการไล่เบ้ียหากพบว่าเจ้าหน้าที่ประมาท
เลินเล่อ  

3) การฟ้องร้องค่าเสียหายผ่านกลไกทางศาลสถิตยุติธรรม (ฟ้องศาลแพ่ง) ซึ่งมีจุดแข็งคือ เป็น
หลักประกันความเป็นธรรมสําหรับประชาชน จุดอ่อนคือ การพิจารณาใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายมาก และ
จ่ายชดเชยเฉพาะกรณีที่พบว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ให้บริการเท่านั้น  

นอกจากกลไกทางการท่ีกล่าวข้างต้น ยังมีกลไกอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการ เช่น การไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมระหว่างสถานพยาบาลกับผู้ป่วยหรือญาติ โดยมีการจ่ายเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่ง ซึ่งไม่มี
หลักประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือหรือชดเชยที่เป็นธรรมหรือไม่ โดยเฉพาะผู้เสียหายที่มี
อํานาจต่อรองน้อยอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในระบบนี้ได้ 

กล่าวได้ว่า กลไกการชดเชยความเสียหายมีรูปแบบหลากหลาย และมีการพัฒนาการมา
ตามลําดับจนถึงปัจจุบัน อาจแบ่งรูปแบบได้ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ การใช้ศาล การสร้างกลไกการชดเชย
เบื้องต้นก่อนศาลและการใช้ศาล การสร้างกลไกการชดเชยกึ่งศาลและการใช้ศาล และการใช้กลไกการ
ชดเชยเต็มรูปโดยไม่ใช้ศาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบกลไกการชดเชยเบ้ืองต้นก่อนศาลและการใช้
ศาลเป็นการพัฒนาการของกลไกการชดเชยบนพื้นฐานของแนวคิดการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์
ถูกผิดของประเทศไทยยังไม่อาจเทียบเคียงได้เท่ากับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หากประทศไทยนําเอา
ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดมาตราเป็น
พระราชบัญญัติ ให้ประชาชนทุกสิทธิจะได้รับก็จะถือว่าเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขของไทยครั้ง
สําคัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวไม่ได้เป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยเทคโนโลยีทาง
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การแพทย์ แต่เป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขในด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ หรือแพทย์ พยาบาลกับผู้ป่วย  

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังมีความวิตกกังวลว่า หากการนําระบบชดเชยความ
เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ความรับผิดมาใช้ จะทําให้มีการฟ้องร้องแพทย์เพิ่ม
มากขึ้น และทําให้เกิดแนวโน้มการทําเวชปฏิบัติแบบปกป้องตนเอง (defensive medicine)  โดยแพทย์
จะส่ังการตรวจวินิจฉัยและการรักษามากเกินความจําเป็น เพื่อป้องกันการฟ้องร้องซึ่งในที่สุดผู้ป่วย
จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น (วิชัย โชควิวัฒน์ 2553) 

การออกแบบของระบบการชดเชย 

กลไกที่เป็นอยู่ได้ถูกประเมินจากผู้เสียหาย ผู้ให้บริการ นักวิชาการ ประชาชนทั่วไปแล้ว เห็น
ว่าก็ยังขาด คุณภาพประสิทธิภาพ การเข้าถึงได้และความเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย 
และแม้ว่าโดยพื้นฐานของแนวคิดจะเชื่อมโยงกับการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม แต่มีกรอบของการ
ชดเชยเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหาย มิใช่เป็นการชดเชยตามคุณค่าและ
สิทธิที่เขาต้องเสียไปในฐานะบุคคลผู้ได้รับความเสียหายอย่างสมเหตุสมผล ทําให้กระบวนการชดเชย
ความเสียหายเบ้ืองต้น ถูกปรับเปล่ียนไปในแต่ละสถานการณ์ มีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปตามบริบท
ของพื้นที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ความพร้อมของทรัพยากรของสถานบริการ ขนาดของสถานพยาบาล ความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับภาคบริการ และบุคลิกลักษณะของหน่วยบริการ 
ผู้บริหาร และบุคลากรผู้ให้บริการ เช่น นโยบายและระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร การส่ือสาร
ส่ือความระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ตลอดจนคุณภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา
ความเสียหายโดยการให้บริการและการชดเชยในสถานพยาบาลน้ัน เป็นต้น 

การเปรียบเทียบภาพกลไกการชดเชยที่มีอยู่ซึ่งหมายรวมถึงกลไกการบริการดูแลผู้ป่วย
ภายหลังเกิดความเสียหาย เช่น การให้การรักษาใหม่ การส่งต่อไปรับบริการในสถานพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงกว่า และกลไกการชดเชยเบื้องต้นที่มีอยู่กับกลไกชดเชยที่ดีในมุมมองของผู้เสียหายภาค
ประชาชน และผู้ให้บริการที่ต้องการเห็น อาจเทียบได้กับกลไกของประเทศฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน 
หรือ เดนมาร์ค และบางประเด็นใกล้เคียงกับกลไกของนิวซีแลนด์ (ซึ่งอาจเป็นได้ยาก เนื่องจากปรัชญา 
แนวคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน แต่อย่างน้อยประชาคมและผู้มี
ส่วนได้เสียต้องการให้มีการผสมผสานบทบาทในการจัดบริการชดเชยความเสียหายระหว่างกลไกใหม่กับ
กลไกเดิมๆ ที่มีอยู่หลากหลายให้สามารถเช่ือมประสานซ่ึงกันและกันแล้วค่อยๆ พัฒนาให้เป็นระบบที่มี
เอกภาพ) หรือกลไกการชดเชยความเสียหายที่ยังคงเน้นบทบาทของศาลของประเทศ สเปน ออสเตรีย 
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สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯ แต่มีการจัดตั้งกองทุนการชดเชยความเสียหายขนาดเล็กโดยไม่ต้องพิสูจน์
ถูกผิดในบางกรณี เช่น ความพิการทางสมองของเด็กแรกคลอด ฯ ก็เป็นรูปแบบที่อาจเป็นทางเลือกหน่ึง
สําหรับปัญหาพิเศษเฉพาะเรื่องของไทย  

จากข้อมูลการชดเชยของ สปสช. พบว่า ความเสียหายจากสูติกรรมมีปริมาณค่อนข้างมากกว่า
หัตถการอื่นๆ) นอกจากนั้น ผู้เสียหาย ภาคประชาชน และผู้ให้บริการเองได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่
สมบูรณ์ของระบบบริการ (ที่ไม่อาจแยกกันได้เด็ดขาดกับกลไกการชดเชย) ทั้งก่อนและหลังเกิดความ
เสียหายไว้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพและการบริการ 
คุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์คุณภาพบุคลากร ความไม่เป็นธรรมในองค์กร ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูล
ยาก  ศูนย์ส่ือสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของกลไกการชดเชยโดยตรง 
แต่ผลของปัจจัยเหล่านี้อาจนํามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของขนาดและความรุนแรงของความเสียหายในระบบ
บริการ จึงน่าจะเป็นปัจจัยที่มีส่วนสําคัญในการนํามาเป็นฐานคิดในการกําหนดคุณสมบัติของระบบ
เพิ่มเติมเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนการทําหน้าที่ของกลไกการชดเชยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ความตระหนักต่อความต้องการในการพัฒนากลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
ตามของผู้เสียหาย ผู้ให้บริการ นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป เพราะเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีความยึดหยุ่น 
รวดเร็วทันเวลา คณะกรรมการมีความหลากหลาย  สามารถลดค่าใช้จ่าย และทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ มีความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม กลการชดเชยก่อนศาลโดยไม่
พิสูจน์ถูกผิดที่ดําเนินการอยู่ในประเทศที่กล่าวมา ใช่ว่าจะมีแต่ในด้านของความสําเร็จแต่เพียงด้านเดียว 
มีข้อมูลการวิจัยและรายงานทางวิชาการหลายฉบับที่ยังคงโต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับความยุติธรรม ความ
เสมอภาค ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม หรือคุณภาพของการบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้
กลไกการโดยไม่พิสูจน์ถูกผิด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ยังคงใช้กลไกศาลเป็นหลัก  

ในอนาคตจุดแข็งของกลไกการไม่พิสูจน์ถูกผิดเมื่อเทียบกับกลไกศาล ได้แก่ ระบบความ
ยุติธรรมของการชดเชยที่สามารถเข้าถึงระบบได้ง่าย ระบบที่เปิดเผยและมีความโปร่งใสขึ้น ช่วยให้มีการ
กระจายความเส่ียงจากผู้มีส่วนได้เสียทางสังคม ผู้ให้บริการ และสถานพยาบาลได้รับภูมิคุ้มกันความ
เส่ียง ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
ขึ้น มีช่องทางการใช้สิทธิในการที่จะตําหนิหรือแสดงความไม่พอใจ มีการชดเชยที่รวดเร็ว มีต้นทุนการ
บริหารที่ถูกกว่าแต่การได้รับเงินชดเชยของผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจะมากกว่า ระบบจึงมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของผู้เสียหายในการที่จะแสวงหาการชดเชยจากระบบเดิมสามารถกระจายความเส่ียงจากผู้
มีส่วนได้เสียทางสังคม ได้แก่ รัฐบาล ผู้ให้บริการ และสถานพยาบาล และผู้ป่วย หรือบริษัทยาและ
เครื่องมือแพทย์ ทําให้ปริมาณเงินทุนในการชดเชยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
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คุณภาพบริการ ผู้ให้บริการและสถานพยาบาลได้รับภูมิคุ้มกันความเส่ียง เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยหรือชุมชนกับผู้ให้บริการ มีการแนะนํา
ช่วยเหลือและให้คําแนะนําในการเรียกร้องค่าชดเชยโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้คําปรึกษาผู้ป่วย และผู้ทํางาน
ด้านสังคม ผู้ให้บริการมีความเต็มใจที่จะบันทึกรายงานความผิดพลาดมากขึ้น ทําให้การรายงานการ
บาดเจ็บให้มีความสมบูรณ์  

ในทางกลับกัน จุดอ่อนของกลไกชดเชยดังกล่าว ได้แก่ การชดเชยที่ครอบคลุมค่าเสียหายที่
มิใช่ทางเศรษฐกิจ หากมิได้กําหนดเพดานขั้นสูงไว้ จะทําให้ระบบใหม่มีต้นทุนต่อหัวต่อรายได้ประชากร
สูงและอาจสูงกว่าระบบศาล การชดเชยความเสียหายจากกรณีของภาวะแทรกซ้อน (ที่ไม่อาจหลีกเล่ียง
ได้) และทําให้ต้นทุนการชดเชยในระบบสูงขึ้น กลไกการชดเชยก่อนศาลจะทําให้แนวโน้มการร้องเรียน
ในระยะแรกเพ่ิมมากขึ้น มีเรื่องร้องเรียนวินัยแพทย์เพิ่มขึ้น และอาจจะไปเอื้อต่อการใช้สิทธิทางศาล
เพิ่มขึ้นด้วย อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาคุณภาพบริการ ทําให้ ผู้ ให้บริการหรือ
สถานพยาบาลละเลยหรือไม่ตระหนักเรื่องคุณภาพและมาตรฐานในการบริการทางการแพทย์และ
ก่อให้เกิดการละเมิดได้ง่ายขึ้นในเชิงสังคม จะเกิดความไม่เสมอภาคจากการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ได้รับ
การบาดเจ็บจากการบริการทางการแพทย์กับผู้ได้รับการบาดเจ็บจากการบริการอื่นๆ การชดเชยที่
ครอบคลุมค่าเสียหายที่มิใช่ทางเศรษฐกิจ โดยไม่กําหนดเพดานขั้นสูงไว้จะทําให้ระบบใหม่มีต้นทุนต่อ
หัวต่อรายได้ประชากรสูง และอาจสูงกว่าระบบศาล และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่มีระบบกฎหมาย
ว่าด้วยละเมิดด้วยกันแล้ว ระบบใหม่ยังคงมีการให้บริการที่ต่ํากว่ามาตรฐานและมีอัตราการเกิดความ
ผิดพลาดจากการรักษาไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การเยียวยาการบาดเจ็บจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีขึ้นอยู่
กับพันธะในการจ่ายเงินสมทบของผู้ให้บริการและสถานพยาบาลหรือบริษัทยาหรือเครื่องมือแพทย์ การ
ใช้กลไกการชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด  มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้เสียหาย  ในขณะเดียวกัน เพื่อ
ลดความทุกข์ร้อนของผู้ให้บริการที่อาจต้องเข้าไปมีความเสี่ยงต่อการต้องถูกฟ้องร้อง ที่ไม่ใช่มีสาเหตุมา
จากศักยภาพของบุคคลหรือความประมาทเล่นเล่อของผู้ให้บริการ แต่ประสบการณ์ของต่างประเทศ
พบว่า สาเหตุความเสียหายส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดของระบบหรือองค์กร ดังนั้น การแก้ไขหรือ
ปรับปรุงระบบน่าจะเป็นทิศทางหลักของการป้องกันการเกิดความเสียหายได้ดีกว่า 

การป้องกันความไม่มีประสิทธิภาพของระบบหลังใช้กลการชดเชย การสร้างกลไกการรายงาน
และเปิดเผยสาเหตุแห่งการกระทําที่ผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยและครอบครัวน่าจะเป็น
มาตรการทางเลือกในการป้องกันการเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยที่ดีที่สุดตามแนวคิดความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย หากประชาชนไทยคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะสร้างกลไกการชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดอย่าง
ยั่งยืน 
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ภายใต้ความพร้อมและความเป็นไปได้ทางการเงินการคลังของไทย ควรเริ่มต้นหลักเกณฑ์และ
ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกับกลไกการชดเชยความเสียหายเบ้ืองต้นที่มีอยู่ โดยเริ่มขยายความ
ครอบคลุมไปบางกลุ่มโรค และกลุ่มประชากร โดยแหล่งทุนหลักของกลไกอยู่ที่รัฐ (รวมถึง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) จ่าย (โดยงบประมาณประจําปีจากการจัดเก็บภาษี และหรือสร้างกลไกการจัดสรร
ภาษีผ่านกองทุนสร้างเสริมสุขภาพตามสัดส่วน) และการร่วมจ่ายของภาคเอกชนตามความเหมาะสม ใน
สัดส่วนระหว่างรัฐกับเอกชน  

การปรับปรุงส่ิงที่เป็นปัญหาของกลไกการชดเชยเบื้องต้นตามที่กล่าวมาและอาจมีการปรับปรุง
โครงสร้างของระบบศาลในระยะยาว อาจขยายหลักเกณฑ์และขอบเขตการครอบคลุมเพิ่มเติม (ถ้า
จําเป็นและมีความเป็นไปได้ทางการเงิน) โดยกําหนดเพดานตามประเภทความเสียหายหรืออาจเพิ่มเติม
ประเภทความเสียหายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงไป พร้อมกับการเร่งสร้าง
และปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ (สังคม) ที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายมาบังคับใช้อยู่หลายฉบับ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กองทุนสวัสดิการราชการ กองทุนประกันความเจ็บป่วยจากบริษัทเอกชน กองทุนประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน และกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งกองทุนบางส่วนอย่างน้อยได้มีแนวคิดที่จะรวมกันใน
อนาคต) ให้มีการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพในการบริหาร  

กรอบของระบบการจ่ายเงินชดเชยผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่ดีควรมีลักษณะที่
การดําเนินการง่ายและรวดเร็ว จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง  มีความเสมอภาค การ
ตัดสินควรมีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่ํา ประชาชนรู้สิทธิของ
ตนเอง สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจได้ มีคุณภาพสูง (High quality) โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ (accountability & transparency) ไม่มีการฉ้อฉลในระบบ และประชาชนมีความพึงพอใจ 
(satisfaction) 

ในการชดเชยความเสียหายต่างๆ โดยทั่วไปจะกําหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหาย 
หรือทําให้เกิดความเสียหายขึ้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าชดเชยค่าเสียหายน้ัน  สําหรับกรณีความเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุขแม้ว่าจะไม่มีผู้กระทําผิด แต่ความเสียหายทั้งหมดน้ันเกิดขึ้นจากการให้บริการ
โดยมีสถานพยาบาลเป็นกลไกสําคัญ จึงกําหนดว่าให้สถานพยาบาลซ่ึงกําหนดตามสัดส่วนขนาด 
หัตถการที่ซับซ้อน ความเส่ียง เข้าจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ส่วนสถานพยาบาลของรัฐและสภากาชาด
ไทย อาจกําหนดให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีมาใช้เป็นเงินสมทบ บางประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการ 
(welfare state) อาจกําหนดให้เงินกองทุนทัง้หมดมาจากรายไดข้องรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย จึงอาจกําหนดให้สถานพยาบาลที่มีระบบบริหารจัดการความเส่ียงดี มีการพัฒนา
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ระบบป้องกันความเสียหายที่ดี และมีกรณีร้องเรียนหรือร้องขอการชดเชยน้อยควรได้รับการลดอัตราที่
ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนด้วย 

ระบบการชดเชยความเสียหายนี้นํามาเป็นมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient 
safety) ภายใต้ระบบการชดเชยน้ีจะมีการดําเนินการสองส่วนควบคู่กัน ส่วนแรก คือ “การช่วยเหลือ
เยียวยาความเสียหาย” โดยการจัดตั้งกองทนุชดเชยขึ้นมา และจัดกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็ว มีการ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทันทีจํานวนหน่ึง หลังจากนั้นจึงพิจารณารายละเอียดขนาดความรุนแรงของ
ความเสียหาย แล้วชดเชยเพิ่มเติมตามกรณี การช่วยเหลือผู้เสียหายให้ทันท่วงทีและอย่างเหมาะสม จะ
ลดแรงกดดันแก่ทุกฝ่ายและช่วยบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ส่วนที่สอง คือ การสร้างระบบที่จะ
กระตุ้นให้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา
เชิงป้องกัน หรือการจัดการกับความเส่ียงได้ถูกที่ ส่วนที่สองน้ีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลที่ปิดลับ
กลับกลายเป็น “ความรู้” หรือบทเรียนสําหรับระบบสาธารณสุข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก 
โดยใช้มาตรการเชิงบวก เช่น กําหนดให้มีการจัดทํารายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ระบุถึงผู้กระทํา
ความผิด ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลตามความจริง โดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการ
ประกอบวิชาชีพของตนเอง ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาจะมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะพัฒนามาตรการ
การป้องกัน และพัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยในระยะยาวได้  มีการจัดรายงานหรือการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องและนําเสนอต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ระหว่างสถานพยาบาลกับประชาชนในการที่จะลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย นอกจากน้ี จะมี
มาตรการจูงใจที่จะให้สถานพยาบาลมีระบบการจัดการความเส่ียงที่ดี มีโอกาสได้รับการลดหย่อนเงิน
สมทบที่จะเข้าสู่กองทุนด้วย (โครงการความร่วมมือด้านสุขภาพรัฐบาลไทย-สหภาพยุโรป 2550) 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศแรกที่นําระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุขมาใช้ และต่อมาได้ขยายไปยังประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สวีเดน นอรเวย์ และเดนมาร์ก 
โดยแต่ละประเทศดังกล่าวได้มีวิธีการชดเชยค่าเสียหายที่อาจแตกต่างกันตามระบบสาธารณสุข ระบบ
สวัสดิการสังคม ตลอดจนลักษณะทางสังคมของประเทศนั้น ๆ  แนวคิดเรื่องระบบชดเชยความเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุขของต่างประเทศเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ โดย
ปัจจุบันมีบางประเทศนําระบบดังกล่าวมาบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้อย่างเบ็ดเสร็จ เช่น สวีเดน 
นิวซีแลนด์ และนอรเวย์ เป็นต้น และมีบางประเทศนําระบบน้ีมาใช้เฉพาะกรณี เช่น อังกฤษ ซึ่งจะใช้
เฉพาะการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีน โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด หรือ
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สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
มากที่สุดในโลก ก็ได้นําระบบดังกล่าวมาใช้เฉพาะกรณีที่มีการชดเชยแก่ผู้เสียหายที่ต้องพิการทางสมอง 
เนื่องมาจากการคลอด ในรัฐฟลอริดาและรัฐเวอร์จิเนีย เพื่อให้คนที่มีฐานะยากจนสามารถได้รับการ
ชดเชยความเสียหาย โดยไม่ต้องฟ้องคดีแพ่งเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และในบางประเทศเช่น 
ไต้หวันก็ได้นําระบบดังกล่าวมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลแต่ไม่ได้บัญญัติเป็นกฎหมาย
อย่างชัดเจน 

ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีระบบสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งกลายเป็นระบบเสริมที่ช่วยให้
ระบบชดเชยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนให้ต่ํากว่าประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมที่
ครอบคลุมไม่มากพอหรือไม่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศที่เริ่มจะทดลองใช้ระบบบริหาร
จัดการชดเชยฯ มักถูกวิจารณ์ถึงเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะมีแนวโน้มว่าเรื่องขอรับการชดเชยจะเพิ่มมากขึ้น 
หากระบบนี้นําไปเสริมไปกับระบบสวัสดิการที่ดีของภาครัฐ โอกาสที่จะถูกวิจารณ์ก็น้อยลง นอกจากน้ี
การมีระบบข้อมูลป้อนกลับเพื่อนําไปใช้พัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพบริการได้มากขึ้น  ส่วน
มาตรฐานระบบบริการสาธารณสุขน้ันจะไม่ลดลง เพราะการทําทุรเวชปฏิบัติ (malpractices) คือ
ให้บริการโดยไม่คํานึงถึงจริยธรรม ผิดไปจากหลักการทางวิชาการ แต่การดําเนินการกับผู้กระทําผิดนั้น 
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลไกและกฎหมายฉบับอื่นๆ ซึ่งกํากับดูแลเรื่องนี้ จากกรณีประเทศต่างๆ 
เห็นได้ว่า ความเห็นร่วมของฝ่ายต่างๆ เป็นส่ิงสําคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุข จึงเห็นควรมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์
ความผิด   
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