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ระบบการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ความผิด
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

GLOSSARY

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2545
ประกอบด้้วยตััวแทนจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ได้้แก่่ หน่่วยงานราชการ สภาวิิชาชีีพ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โรงพยาบาลเอกชน องค์์กรเอกชนที่่�ไม่่แสวงหาผล
กำำ�ไร และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นประธาน ตาม
มาตรา 18 มีีหน้้าที่่�บริิหารและจััดการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ กำำ�หนด
ขอบเขตและมาตรฐานการให้้บริิการสาธารณสุุข กำำ�หนดเงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินช่่วย
เหลืือเบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 และกำำ�กัับการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 ประกอบ
ด้้วยตััวแทนจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ได้้แก่่ หน่่วยงานราชการ สภาวิิชาชีีพ องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โรงพยาบาลเอกชน ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ ราชวิิทยาลััย 4 สาขา
หลััก องค์์กรเอกชนที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนด
ใน พ.ร.บ. หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 เช่่น กำำ�กัับควบคุุม ส่่งเสริิม
คุุณภาพและมาตรฐานของหน่่วยบริิการ คุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�มีีสิิทธิิตามหลัักประกััน
สุุขภาพ พิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนของผู้้�รัับบริิการ และจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตาม
มาตรา 41
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คณะอนุกรรมการมาตรา 41 ระดับจังหวัด

คณะอนุุกรรมการพิิจารณาวิินิิจฉััยคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นระดัับ
จัังหวััด

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่่วยงานของรััฐมีีฐานะเป็็นนิิติิบุุคคล อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข ทำำ�หน้้าที่่�รับั ผิิดชอบงานธุุรการของคณะกรรมการ
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ คณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานฯ
รวมไปถึึงคณะอนุุกรรมการของคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ทั้้�งในงานวิิชาการ
เพื่่�อพััฒนาระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ งานขึ้้�นทะเบีียนผู้้�รัับบริิการ
และหน่่วยบริิการ งานบริิหารกองทุุนให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่�คณะกรรมการ
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิกำำ�หนด เป็็นต้้น

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่

หน่่วยงานสาขาของสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ทำำ�หน้้าที่่�ตามที่่�
สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิมอบหมาย ปััจจุุบัันมีีทั้้�งสิ้้�น 13 แห่่ง
กระจายอยู่่�ตามเขตพื้้�นที่่� 12 เขต และกรุุงเทพมหานคร

3

หน่วยบริการ

ข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีี
การ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ข้้อ 4 กำำ�หนดความหมาย
ของ ‘หน่่วยบริิการ’ ว่่าหมายถึึง หน่่วยบริิการที่่�ให้้บริิการอัันเป็็นเหตุุแห่่งการ
ร้้องขอเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นนั้้�น ต้้องเป็็นหน่่วยบริิการตามมาตรา 3 แห่่งพระ
ราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 ที่่�หมายถึึง สถานบริิการ
ที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียนตามพระราชบััญญััติดัิ ังกล่่าว

การรักษาพยาบาล

ตามข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น กรณีีผู้้�รัับบริิการได้้รัับ
ความเสีียหายจากการรัักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับ
ที่่� 2) พ.ศ. 2557 ข้้อ 4 กำำ�หนดความหมายของ ‘การรัักษาพยาบาล’ ว่่า
หมายถึึง ‘บริิการสาธารณสุุข’ ตามมาตรา 3 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 อัันได้้แก่่ บริิการด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข
ซึ่่�งให้้โดยตรงแก่่บุุคคล เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาพ การป้้องกัันโรค การตรวจ
วิินิิจฉััยโรค การรัักษาพยาบาล และการฟื้้�นฟููสมรรถภาพ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อสุุขภาพ
และการดำำ�รงชีีวิติ ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึงการบริิการการแพทย์์แผนไทยและแพทย์์ทาง
เลืือก ตามกฎหมายว่่าด้้วยการประกอบโรคศิิลปะด้้วย
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เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41

เงิินที่่�กัันไว้้จำำ�นวนไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของเงิินที่่�จะจ่่ายให้้หน่่วยบริิการ เพื่่�อเป็็น
เงิินช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ หรืือทายาท หรืือ
ผู้้�อุุปการะ ที่่�คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด หรืือ คณะกรรมการ
ควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุข อนุุมััติิให้้จ่่าย ในกรณีีที่่�ผู้้�รัับ
บริิการได้้รัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการรัักษาพยาบาลของหน่่วยบริิการ
โดยหาผู้้�กระทำำ�ผิิดมิิได้้หรืือหาผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้ แต่่ยัังไม่่ได้้รัับค่่าเสีียหายภายใน
ระยะเวลาอัันสมควร ตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขที่่�คณะกรรมการ
กำำ�หนด
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1
บทนำ�

การประกาศใช้้พระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่ง
ชาติิ พ.ศ. 2545 ถืือเป็็นหนึ่่�งกลไกสำำ�คััญในการรัับรอง
และขยายสิิทธิิในการรัับบริิการสาธารณสุุขที่่�มีีมาตรฐาน
และประสิิทธิิภาพให้้ครอบคลุุมประชาชนไทยทุุกคน ซึ่่�ง
นัับเป็็นความสำำ�เร็็จที่่�สำำ�คััญในการคุ้้�มครองสิิทธิิขั้้�นพื้้�น
ฐานของประชาชน ตามมาตรา 52ก และมาตรา 57ข
แห่่ ง รัั ฐ ธรรมนูู ญ ฉบัั บ พ.ศ. 2540 1 หรืื อ ที่่� เรีี ย กกัั น ว่่ า
รััฐธรรมนููญฉบัับประชาชน เนื่่�องจากการมีีส่่วนร่่วมของ
ภาคประชาชนในกระบวนการร่่ า งรัั ฐธรรมนูู ญฉบัั บดัั ง
กล่่าว
การเข้้ารัับบริิการสาธารณสุุขย่่อมมีีโอกาสเกิิดความเสีีย
หาย เมื่่�อเกิิดความเสีียหายจนนำำ�ไปสู่่�การหาข้้อยุุติิโดย
ใช้้กระบวนการยุุติิธรรม มัักก่่อให้้เกิิดผลต่่อทั้้�งบุุคลากร
สาธารณสุุ ข ผู้้�ถูู ก ร้้ อ งเรีี ย นและประชาชนผู้้�เสีี ย หาย
เนื่่�องจากกระบวนการพิิสููจน์์ถููกผิิดโดยอาศััยกระบวนการ
ยุุติิธรรมนั้้�นมีีความซัับซ้้อน ใช้้เวลานาน และมีีค่่าใช้้จ่่าย
สููง นอกจากนั้้�น การดำำ�เนิินกระบวนการพิิจารณาคดีี
ในศาลมัั ก จะสร้้ า งความทุุ ก ข์์ ท รมานให้้ แ ก่่ ทั้้� งบุุ ค ลากร
สาธารณสุุข ผู้้�ป่่วย และญาติิ สิ่่�งเหล่่านี้้�ก่่อให้้เกิิด วิิกฤต
ความสััมพัันธ์์ ระหว่่างผู้้�ให้้บริิการสาธารณสุุขและผู้้�รัับ
บริิการสาธารณสุุขอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้

ก มาตรา 52 บุุคคลย่่อมมีีสิทิ ธิิเสมอกัันในการรัับบริิการสาธารณสุุขที่่�ได้้มาตรฐาน และผู้้�ยากไร้้มีสิี ทิ ธิิได้้รับั การรัักษาพยาบาลจากสถานบริิการ
สาธารณสุุขของรััฐโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ การบริิการสาธารณสุุขของรััฐต้้องเป็็นไปอย่่างทั่่�วถึึงและมีีประสิิทธิิภาพ
โดยจะต้้องส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� และเอกชนมีีส่ว่ นร่่วมด้้วยเท่่าที่่�จะกระทำำ�ได้้ การป้้องกัันและขจััดโรคติิดต่่ออัันตราย รััฐต้้อง
จััดให้้แก่่ประชาชนโดยไม่่คิิดมููลค่่าและทัันต่่อเหตุุการณ์์ ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ
ข มาตรา 57 สิิทธิิของบุุคคลซึ่�ง่ เป็็นผู้้�บริิโภคย่่อมได้้รัับความคุ้้�มครอง ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ
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ระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิของไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการควบคุุมคุุณภาพ
และมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขเพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิของประชาชนผู้้�รัับบริิการ โดย
หนึ่่�งในงานคุ้้�มครองสิิทธิิประชาชนที่่�ถืือได้้ว่่าเป็็นสิิทธิิผู้้�บริิโภคที่่�ก้้าวหน้้ามาก
หากเปรีียบเทีียบกัับประเทศอื่่�น ๆ ในภููมิิภาคเดีียวกััน คืือการคุ้้�มครองสิิทธิิตาม
มาตรา 41 ในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นเพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน เยีียวยา
ความเสีียหาย ป้้องกัันความขััดแย้้ง และสร้้างเสริิมความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างผู้้�ให้้
บริิการและผู้้�รับั บริิการที่่�ได้้รับั ความเสีียหายจากการรัับบริิการสาธารณสุุขโดยไม่่
พิิสููจน์์ความผิิด (No-fault Compensation)

ทั้้�งนี้้� บทบััญญััติิในมาตรา 41 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2545 กำำ�หนดว่่า
ให้้คณะกรรมการกัันเงิินจำำ�นวนไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของเงิินที่่�จะจ่่ายให้้หน่่วย
บริิการไว้้เป็็นเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้�รั้ ับบริิการ ในกรณีีที่่�ผู้�รั้ ับบริิการได้้รัับ
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการรัักษาพยาบาลของหน่่วยบริิการ โดยหาผู้้�กระทำำ�
ผิิดมิิได้้หรืือหาผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้ แต่่ยัังไม่่ได้้รัับค่่าเสีียหายภายในระยะเวลาอััน
สมควร ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และเงื่่�อนไขที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด2
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1.1
ทำ�ไมจึงต้องมีมาตรา 41
ก่่อนการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�ในปีี พ.ศ. 2545 ผู้้�รัับบริิการที่่�ได้้รัับ
ความเสีียหายจากการรัักษาพยาบาลของหน่่วยบริิการ ไม่่ว่่าจะเป็็นของรััฐหรืือ
เอกชน ต้้องดำำ�เนิินการฟ้้องร้้องต่่อศาลเพื่่�อเรีียกค่่าชดเชยในความเสีียหายที่่�ได้้รับั

เมื่่� อ มีี ค ดีี ข้้ อ พิิ พ าทเกิิ ด ขึ้้�นระหว่่ า งผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารกัั บ ผู้้�รัั บ บริิ ก าร กระบวนการ
พิิจารณาคดีีในศาลยุุติิธรรมก็็ปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัับคดีีละเมิิดทั่่�วไป ซึ่่�งเป็็นการยาก
ที่่�ผู้้�รัับบริิการหรืือผู้้�เสีียหายจะพิิสููจน์์ความรัับผิิดของบุุคลากรทางการแพทย์์ผู้้�ให้้
บริิการได้้ ทั้้�งนี้้� เพราะการให้้บริิการสุุขภาพ ทั้้�งการวิินิิจฉััย การรัักษาพยาบาล
การทำำ�หััตถการ และการฟื้้�นฟููทั้้�งปวง ล้้วนอยู่่�ในความรู้้� ความเห็็น และความ
เชี่่�ยวชาญโดยเฉพาะของผู้้�ให้้บริิการ และแม้้ว่่าจะมีีการประกาศใช้้พระราช
บััญญััติิความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่� พ.ศ. 25393 ที่่�กำำ�หนดให้้รััฐเป็็น
ผู้้�ชดเชยความเสีียหาย โดยเชื่่�อว่่าจะทำำ�ให้้ประชาชนได้้รัับการชดเชยค่่าเสีียหาย
อย่่างเต็็มเม็็ดเต็็มหน่่วย แต่่ความจริิงกฎหมายฉบัับนี้้�ได้้สร้้างความไม่่เป็็นธรรม
เชิิงระบบให้้แก่่ผู้้�เสีียหายเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ กล่่าวคืือ
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เมื่่�อกฎหมายฉบัับนี้้�ออกมา เวลาฟ้้องเขาห้้ามผู้้�เสีียหายฟ้้องแพทย์์ แต่่ให้้ฟ้้อง
กระทรวงสาธารณสุุข ให้้ฟ้้องหน่่วยงานที่่�เป็็นนิิติิบุุคคล ฟ้้องโรงพยาบาลยัังไม่่
ได้้เลย เพราะไม่่ได้้เป็็นนิิติิบุุคคล โรงพยาบาลที่่�สัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวง
สาธารณสุุข ก็็ต้้องมาฟ้้องสำำ�นัักงานปลััดฯ ก็็แปลว่่าประชาชนตััวน้้อย ๆ ต้้องมา
ต่่อสู้้�กัับองคาพยพของทั้้�งกระทรวง นิิติิกรของทั้้�งกระทรวง แพทย์์พยาบาลทั้้�ง
องคาพยพ และอััยการเป็็นทนายแก้้ต่่างให้้ด้้วย ประชาชนต้้องไปหาทนายความ
เอาเอง เหล่่านี้้�คืือการสร้้างความไม่่เป็็นธรรมอย่่างใหญ่่หลวงให้้เกิิดขึ้้�น4
นอกจากการต่่อสู้้�ในกระบวนการพิิจารณาทางศาลจะต้้องผ่่านกระบวนการหา
ผู้้�กระทำำ�ละเมิิดที่่�มีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อน ผู้้�เสีียหายยัังต้้องสิ้้�นเปลืืองค่่าใช้้จ่่าย
(เช่่น ค่่าทนาย ค่่าใช้้จ่่ายในการรวบรวมพยาน และการดำำ�เนิินการทางศาล) และ
เวลานานมาก กว่่าที่่�จะเข้้าถึึงความยุุติิธรรมที่่�เรีียกร้้องจากศาลได้้ การฟ้้องร้้อง
กัันไม่่เพีียงแต่่จะทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างแพทย์์ บุุคลากรสาธารณสุุขที่่�
เกี่่�ยวข้้อง หน่่วยบริิการ และผู้้�รัับบริิการมีีแต่่จะแย่่ลง แต่่กลัับจะยิ่่�งสร้้างความ
บาดหมางและความขััดแย้้งระหว่่างผู้้�ให้้บริิการกัับประชาชน
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1.2
เจตนารมณ์ของมาตรา 41
พระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 มีีเจตนารมณ์์ที่่�จะจััด
ระบบการให้้บริิการสาธารณสุุขที่่�จำำ�เป็็นต่่อสุุขภาพและการดำำ�รงชีีวิิต รวมถึึงให้้
มีีการรัักษาพยาบาลที่่�มีีมาตรฐานอย่่างทั่่�วถึึงและมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ตาม
การให้้บริิการสาธารณสุุขในบางครั้้�งอาจเกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�รัับบริิการ และ
ผู้้�รัับบริิการก็็ไม่่ได้้รัับการชดเชยค่่าเสีียหายภายในระยะเวลาอัันสมควร ในพระ
ราชบััญญััติินี้้�จึึงกำำ�หนดให้้มีีการช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�รัับบริิการที่่�ได้้รัับความ
เสีียหายจากการรัักษาพยาบาลตามมาตรา 41
อาจกล่่าวได้้ว่่า มาตรา 41 แห่่งพระราชบััญญััติิดัังกล่่าว มีีเจตนารมณ์์สำำ�คััญ 2
ประการ ได้้แก่่

1

เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือที่่�รวดเร็็ว (ในเวลาอัันสมควร) แก่่ผู้้�รัับบริิการที่่�ได้้รัับความ
เสีียหายจากการรัักษาพยาบาล โดยไม่่ต้้องรอการพิิสููจน์์ถููกผิิด การให้้ความช่่วย
เหลืือนี้้�มีีลักั ษณะเป็็นการบรรเทาความเดืือดร้้อนในเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�รับั บริิการ ซึ่ง่�
มิิใช่่เป็็นการชดเชยกัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ทั้้�งนี้้� วงเงิินที่่�ช่่วยเหลืือจึึงเป็็น
เพีียงจำำ�นวนหนึ่่�งเท่่านั้้�น

2

เพื่่�อให้้ระบบการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นนี้้� เป็็นเครื่่อ� งมืือหนึ่่�งที่่�จะช่่วยลดความ
ขััดแย้้งและรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างผู้้�รัับบริิการกัับผู้้�ให้้บริิการให้้คงอยู่่�ต่่อ
ไป
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ถ้้าเกิิดความเสีียหาย ให้้เปลี่่�ยนโจทย์์ อย่่าไปถามว่่า “ใครทำำ�ให้้เสีียหาย” อย่่า
ไปบอกว่่าหมอคนนี้้�ทำำ�ให้้ฉัันเสีียหาย แล้้วหมอคนนี้้�จะต้้องมาชดใช้้ แต่่ให้้ถาม
ว่่า “ความเสีียหายเกิิดขึ้้�นจริิงหรืือไม่่” และควรที่่�จะชดเชยหรืือไม่่และเท่่าไร นี่่�
คืือการปฏิิรููปและการเปลี่่�ยนโจทย์์โดยสิ้้�นเชิิง... ผลคืือประชาชนไม่่ต้้องไปฟ้้อง
ร้้อง... ปรากฏว่่าแก้้ปัญห
ั าไปได้้อย่่างมโหฬารเลย ความสััมพัันธ์์กับั แพทย์์ก็ไ็ ม่่เสีีย
หาย เพราะมัันไม่่ได้้ไปทะเลาะกัับแพทย์์ เขาไม่่ได้้ร้้องเรีียนแพทย์์ แต่่เขาบอกว่่า
เขาเสีียหาย นี่่�เป็็นการแก้้ทุุกข์์ของราษฎรอย่่างเป็็นระบบ และให้้ความยุุติิธรรม
อย่่างรวดเร็็ว4

ก่่ อ นหน้้ า ที่่� จ ะมีี ป ระกาศใช้้ พ ระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 ประเทศไทย
ยัังไม่่เคยมีีการใช้้แนวทางตามมาตรา 41 แต่่จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งพบว่่ า ในต่่ า ง
ประเทศ เช่่น ประเทศในกลุ่่�มสแกนดิิเนเวีีย คืือ
สวีีเดน ฟิินแลนด์์ เดนมาร์์ค รวมถึึงนิิวซีีแลนด์์ และ
บางรััฐของสหรััฐอเมริิกา ได้้มีีกฎหมายชดเชยความ
เสีียหายจากบริิการสาธารณสุุข โดยให้้การชดเชยใน
ลัักษณะ No-fault Compensation หมายถึึง การ
ชดเชยโดยไม่่ต้้องพิิสููจน์์ความรัับผิิด โดยพิิสููจน์์เพีียง
ว่่ า ความเสีี ย หายนั้้�นเป็็ น ผลของการรัั บ การรัั ก ษา
พยาบาลจริิงหรืือไม่่ ไม่่ต้้องพิิสููจน์์จนถึึงขั้้�นที่่�ว่่าใคร
ต้้องรัับผิิดชอบการกระทำำ�นั้้�น5

อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงการจััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติิ
ดัังกล่่าว ต้้องมีีการชี้้�แจงและทำำ�ความเข้้าใจต่่อผู้้�ให้้
บริิการหรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางด้้านสาธารณสุุข
ซึ่่�งมีีการต่่อต้้านการออกแบบระบบนี้้�ในร่่างพระราช
บััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ในเวลานั้้�น ผู้้�
ประกอบวิิชาชีีพทางด้้านสาธารณสุุข โดยเฉพาะ
อย่่ า งยิ่่� ง แพทย์์ จำำ� นวนไม่่ น้้ อ ยเริ่่� ม มีี ค วามกัั ง วลใน
เนื้้�อหาของ (ร่่าง) พระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�ที่่�จะตรา
เป็็นกฎหมายต่่อไป โดยเฉพาะประเด็็น ความเสีีย
หายที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาล และ การไล่่เบี้้�ย
ตามมาตรา 41 และ 42ค (หรืือมาตรา 44 และ 45
ในฉบัับร่่างของคณะกรรมาธิิการวุุฒิิสภาฯ) ตาม
ลำำ�ดัับ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องทางแพ่่ง โดยในปีี พ.ศ. 2544
ได้้มีีเหตุุการณ์์กลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์จำำ�นวน
หนึ่่�งออกมาประท้้วงและต่่อต้้านสองมาตราดัังกล่่าว
อย่่างร้้อนแรง แต่่รััฐสภาก็็ยืืนยัันหลัักการของร่่าง
กฎหมายดัังกล่่าว

ค มาตรา 42 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 กำำ�หนดว่่า “ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิการได้้รัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
รัักษาพยาบาลของหน่่วยบริิการโดยหาผู้้�กระทำำ�ผิดิ ได้้ แต่่ยังั ไม่่ได้้รับั ค่่าเสีียหาย ภายในระยะเวลาอัันสมควร ตามมาตรา 41 เมื่่�อสำำ�นักั งานได้้
จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการไปแล้้ว สำำ�นัักงานมีีสิิทธิิไล่่เบี้้�ยเอาแก่่ ผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้”
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2
ประเด็นการพิจารณาคำ�ร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41

การใช้้สิิทธิิขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 จำำ�เป็็นต้้องเข้้าเงื่่�อนไข
ตามที่่�พระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 และข้้อบัังคัับฯ
ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นกรณีีผู้้�รัับ
บริิการได้้รัับความเสีียหายจากการรัักษาพยาบาล พ.ศ. 25556 และมีีการแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 25577 กำำ�หนด ดัังนั้้�น จึึงมีีประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณาโดย
แบ่่งออกเป็็น 3 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
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1

พิิจารณาว่่า การยื่่�นขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นนี้้� เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
หรืือไม่่

2

พิิจารณาว่่า ความเสีียหายนั้้�น เข้้าหลัักเกณฑ์์ที่่�จะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น
ตามข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีี
การ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ หรืือไม่่

3

พิิจารณาชี้้�ขาดว่่า ควรให้้เงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นเท่่าไร

รูปที่ 1

ประเด็นการพิจารณาคำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41
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รูปที่ 2

เงื่อนไขที่กฎหมายกำ�หนด
ในการยื่นคำ�ร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41
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2.1
การยื่นคำ�ร้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกำ�หนด หรือไม่

การยื่นคำ�ร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นตามมาตรา 41 มีประเด็น
พิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกำ�หนด ดังนี้

2.1.1
เป็นผู้รับบริการตามมาตรา 41
หรือไม่
ผู้้�รัับบริิการที่่�ได้้รัับความเสีียหาย ซึ่่�งจะเรีียกร้้อง
เงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ตามมาตรา 41 แห่่งพระราช
บััญญััติินี้้�ได้้ ต้้องเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิตามพระราชบััญญััติิ
หลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2545 และ
รวมถึึ ง พนัั ก งานหรืื อ ลูู ก จ้้ า งขององค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นและครอบครััว ซึ่่�งเป็็นไปตามพระราช
กฤษฎีี ก าที่่� กำำ� หนดให้้ ใช้้ สิิ ท ธิิ ต ามพระราชบัั ญ ญัั ติิ
นี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2556 เป็็นต้้นไป แต่่ไม่่
ครอบคลุุมถึึงบุุคคลดัังต่่อไปนี้้�
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1

ผู้้�ใช้้สิิทธิิรัักษาพยาบาลตามกฎหมายว่่าด้้วยประกัันสัังคม

2

ข้้าราชการหรืือลููกจ้้างของส่่วนราชการ

3

พนัักงานหรืือลููกจ้้างของรััฐวิิสาหกิิจ หรืือผู้้�ซึ่่�งปฏิิบััติิงานให้้แก่่หน่่วยงานอื่่�น
ของรััฐ หรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการรัักษาพยาบาลโดยใช้้จ่่ายจากเงิิน
งบประมาณ

4

บิิดามารดา คู่่�สมรส บุุตร หรืือบุุคคลอื่่�นใด ที่่�ได้้รัับสวััสดิิการรัักษาพยาบาลโดย
อาศััยสิิทธิิของบุุคคลตาม (2) และ (3)

2.1.2
เป็นผู้มีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
หรือไม่
ข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ข้้อ 7 กำำ�หนดให้้ ผู้้�มีีสิิทธิิยื่่�น
คำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น คืือผู้้�รัับบริิการที่่�ได้้รัับความเสีียหาย ทายาท
หรืือผู้้�อุุปการะ (ผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลหรืือดููแลผู้้�รัับบริิการก่่อนเข้้ารัับการ
รัักษาพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานานพอสมควร) หรืือหน่่วยบริิการที่่�ให้้
บริิการ ทั้้�งนี้้� หน่่วยบริิการสามารถเป็็นผู้้�แนะนำำ�ในการยื่่�นคำำ�ร้้องแก่่ผู้้�รัับบริิการ
หรืือทายาท หรืือผู้้�อุุปการะ
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2.1.3
ยื่นคำ�ร้องภายในระยะเวลา 2 ปี
นับแต่ทราบความเสียหาย หรือไม่
ตามข้้อบัังคัับฯ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นกรณีีผู้้�รัับบริิการได้้รัับความเสีียหายจากการรัักษาพยาบาล (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 25577 ข้้อ 7 กำำ�หนดให้้ ผู้้�รัับบริิการที่่�ได้้รัับความเสีียหาย ทายาท หรืือ
ผู้้�อุุปการะ หรืือหน่่วยบริิการที่่�ให้้บริิการ มีีสิิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้น โดยต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องภายใน 1 ปีีนัับแต่่วัันที่่�ทราบความเสีียหาย อย่่างไร
ก็็ตาม ในการประชุุมครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2564 คณะกรรมการ
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ มีีมติิให้้ยกเลิิกความในข้้อ 7 แห่่งข้้อบัังคัับดััง
กล่่าว และให้้ ขยายการนัับเวลาตามมาตรา 41 จาก 1 ปีี เป็็น 2 ปีี8 เพื่่�อให้้ผู้้�
มีีสิิทธิิสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นได้้อย่่างเป็็นธรรมมากยิ่่�งขึ้้�น
และเพื่่�อให้้เท่่ากัับหลัักเกณฑ์์การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�ประกัันตน
ตามพระราชบััญญััติิประกัันสัังคม (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 25589,10
ดัังนั้้�น ในกรณีีนี้้� จึึงมีีประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา 2 ประเด็็น คืือ (1) หลัักเกณฑ์์การ
นัับเวลา 2 ปีี และ (2) การกำำ�หนดว่่า วัันใดเป็็นวัันที่่�ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องรัับทราบความ
เสีียหาย

2.1.4
เป็นความเสียหายจากการรับบริการในหน่วยบริการ
หรือไม่
ข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีี
การ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ข้้อ 4 กำำ�หนดว่่า หน่่วย
บริิการ ที่่�ให้้บริิการอัันเป็็นเหตุุแห่่งการร้้องขอเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นนั้้�น ต้้อง
เป็็นหน่่วยบริิการที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่ง
ชาติิ พ.ศ. 2545 หากไม่่ใช่่หน่่วยบริิการตามพระราชบััญญััติิดัังกล่่าว ผู้้�เสีียหาย
ก็็ไม่่มีีสิิทธิิขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 แห่่งพระราชบััญญััติินี้้�ได้้้�
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2.2
ความเสียหายเข้าหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
หรือไม่

จากข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ข้้อ 4 กำำ�หนดความ
หมายของ การรัักษาพยาบาล ไว้้ว่่าหมายความถึึง บริิการสาธารณสุุข ตาม
มาตรา 3 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 อัันได้้แก่่
บริิการด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข ซึ่่�งให้้โดยตรงแก่่บุุคคล เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุข
ภาพ การป้้องกัันโรค การตรวจวิินิิจฉััยโรค การรัักษาพยาบาล และการฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อสุุขภาพและการดำำ�รงชีีวิิต ทั้้�งนี้้� ให้้รวมถึึงการบริิการ
การแพทย์์แผนไทยและแพทย์์ทางเลืือก ตามกฎหมายว่่าด้้วยการประกอบโรค
ศิิลปะด้้วย
นอกจากนี้้� ความเสีียหายที่่�จะเข้้าเกณฑ์์การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นหรืือไม่่
ต้้องพิิจารณาประเด็็นข้้อเท็็จจริิงก่่อนว่่า ความเสีียหายที่่�ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องกล่่าวอ้้าง
เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาลของ หน่่วยบริิการ ตามข้้อบัังคัับฯ
หรืือไม่่ การพิิจารณาในขั้้�นตอนนี้้�จึึงมีีประเด็็นการพิิจารณา ดัังนี้้�
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2.2.1
ความเสียหายที่เป็นประเด็นแห่งการร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น คืออะไร
ข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีี
การ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ข้้อ 5 กำำ�หนดเงื่่�อนไขใน
การพิิจารณาว่่า ความเสีียหายที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาลของหน่่วยบริิการ ที่่�
จะเป็็นเหตุุให้้ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตามข้้อบัังคัับนี้้� ให้้รวมถึึงเหตุุสุุดวิิสััย
ในระบบการรัักษาพยาบาล แต่่มิิใช่่ความเสีียหายที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินไปตาม
พยาธิิสภาพ หรืือเหตุุแทรกซ้้อนของโรค ที่่�เป็็นไปตามสภาพปกติิธรรมดาของ
โรคนั้้�นอยู่่�แล้้ว
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2.2.2
สาเหตุของความเสียหายเข้าเกณฑ์การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น หรือไม่
การพิิจารณาประเด็็นนี้้� จำำ�เป็็นต้้องใช้้ความรู้้�และประสบการณ์์ทางวิิชาชีีพของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้ความเห็็นประกอบการตััดสิินว่่า ความเสีียหายนั้้�นเป็็น
ความเสีียหายที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาล หรืือเหตุุสุุดวิิสััยในระบบการรัักษา
พยาบาล หรืือเป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินไปตามพยาธิิสภาพหรืือ
เหตุุแทรกซ้้อนของโรค ที่่�เป็็นไปตามสภาพปกติิธรรมดาของโรคนั้้�นอยู่่�แล้้ว การ
จะจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นได้้ต้้องเข้้าลัักษณะข้้อใดข้้อหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�

1

เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาลของหน่่วยบริิการ

2

เป็็นเหตุุสุุดวิิสััยในระบบการรัักษาพยาบาล

3

เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาล หรืือเหตุุสุุดวิิสััยในระบบการ
รัักษาพยาบาลร่่วมกัับการดำำ�เนิินไปตามพยาธิิสภาพ หรืือเหตุุแทรกซ้้อนของโรค
ที่่�เป็็นไปตามสภาพปกติิธรรมดาของโรคนั้้�น แต่่หากความเสีียหายนั้้�น เป็็นความ
เสีียหายที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินไปตามพยาธิิสภาพหรืือเหตุุแทรกซ้้อนของโรค ที่่�
เป็็นตามสภาพปกติิธรรมดาของโรคนั้้�นอยู่่�แล้้ว ก็็ไม่่มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้น
23

2.3
ควรจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
เป็นจำ�นวนเท่าไร
เมื่่อ� คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ได้้พิจิ ารณา 2 ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ของ
การพิิจารณาคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น แล้้วเห็็นว่่า ความเสีียหายนั้้�น
เข้้าเกณฑ์์ที่่�จะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับ
จัังหวััด ยัังต้้องพิิจารณาวิินิจิ ฉััยต่่อไปอีีกหนึ่่�งประเด็็นว่่า ควรจะจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นในประเภทใด และเป็็นเงิินเท่่าไร
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2.3.1
เป็นความเสียหายประเภทใด
คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ต้้องจััดประเภทความเสีียหายที่่�ได้้
รัับและกำำ�หนดอััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้อยู่่�ในประเภทความเสีีย
หายนั้้�นตามข้้อ 6 ของข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่า
ด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ซึ่่�งมีีราย
ละเอีียดประเภทความเสีียหายและอััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ดัังนี้้�

1

เสีียชีีวิิต หรืือทุุพพลภาพอย่่างถาวร หรืือเจ็็บป่่วยเรื้้�อรัังที่่�ต้้องได้้รัับการรัักษา
ตลอดชีีวิติ และมีีผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อการดำำ�รงชีีวิติ จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�อง
ต้้นได้้ ตั้้�งแต่่ 240,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 400,000 บาท

2

สููญเสีียอวััยวะหรืือพิิการ ที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นได้้ ตั้้�งแต่่ 100,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 240,000 บาท

3

บาดเจ็็บหรืือเจ็็บป่่วยต่่อเนื่่�อง จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นได้้ ไม่่เกิิน 100,000
บาท
สำำ� หรัั บ กรณีี ที่่� ค วามเสีี ย หายไม่่ อ าจจัั ด เป็็ น ประเภทใดประเภทหนึ่่� ง ตามที่่�
กำำ�หนดได้้ เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการ
สาธารณสุุข ที่่�จะพิิจารณาเทีียบเคีียงกัับประเภทความเสีียหายที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ตาม
ความเหมาะสม เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิต่่อไป
25

2.3.2
ความสัมพันธ์ของความเสียหายกับการรักษาพยาบาล
เมื่่อ� พิิจารณาความเสีียหายที่่�เป็็นเหตุุให้้ขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นนั้้�น มัักพบว่่า
เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นร่่วมกัันระหว่่างการรัักษาพยาบาล หรืือ เหตุุสุดุ วิิสัยั ใน
ระบบการรัักษาพยาบาลและพยาธิิสภาพ หรืืออาการแทรกซ้้อนของโรคที่่�เป็็นอยู่่�
แล้้ว ดัังนั้้�น เพื่่�อความเป็็นธรรมในการพิิจารณาจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�
ได้้รัับความเสีียหาย จึึงต้้องพิิจารณาว่่า ความเสีียหายนั้้�นมีีความสััมพัันธ์์กัับการ
รัักษาพยาบาลมากน้้อยเพีียงใด

แบบที่่�

การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นจะจ่่ายให้้มากน้้อยเท่่าไรนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความ
สััมพัันธ์์ระหว่่าง ความเสีียหายนั้้�น กัับ การรัักษาพยาบาล ซึ่่ง� มีีอยู่่� 4 แบบ ได้้แก่่

1

ความเสีียหายสััมพัันธ์์กัับการรัักษาพยาบาล และไม่่สััมพัันธ์์กัับโรคที่่�เจ็็บป่่วย

2

ความเสีียหายสััมพัันธ์์กัับการรัักษาพยาบาล และสััมพัันธ์์กัับโรคที่่�เจ็็บป่่วย

3

ความเสีียหายบางส่่วน (ส่่วนน้้อย) สััมพัันธ์์กัับการรัักษาพยาบาล

4

เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดจากพยาธิิสภาพหรืืออาการแทรกซ้้อนของโรคที่่�เป็็นอยู่่�
แล้้ว และไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษาพยาบาล
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รูปที่ 3

เงื่อนไขการพิจารณาความสัมพันธ์ของความ
เสียหายกับการรักษาพยาบาล
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2.3.3
ผลกระทบของความเสียหายที่ได้รับ
การพิิจารณาความเสีียหายจากที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น เป็็นการพิิจารณาวิินิิจฉััย
โดยใช้้ความรู้้�และประสบการณ์์ทางวิิชาชีีพเพื่่�อพิิจารณาถึึงสาเหตุุของความเสีีย
หาย หากความเสีียหายที่่�ได้้รัับนั้้�นเกิิดจากการรัักษาพยาบาล ซึ่่�งเข้้าเกณฑ์์ที่่�จะ
ได้้รับั เงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นแล้้ว ประเด็็นที่่�ต้อ้ งพิิจารณาต่่อไป คืือผลกระทบจาก
ความเสีียหายที่่�ได้้รัับ ซึ่่�งถืือเป็็นการพิิจารณาจากข้้อเท็็จจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�รัับ
บริิการ หรืือทายาท หรืือผู้้�อุุปการะ ว่่าได้้รัับผลกระทบจากความเสีียหายนั้้�นมีี
ความรุุนแรงมากน้้อยเพีียงใด
วิิธีีจำำ�แนกระดัับความรุุนแรงของผลกระทบที่่�ผู้้�เสีียหาย (รวมถึึงทายาทและผู้้�
อุุปการะ) ได้้รัับ ในแต่่ละประเภทความเสีียหาย ตามข้้อ 6 ของข้้อบัังคัับฯ มีีราย
ละเอีียด ดัังนี้้�

ประเภทความเสีียหายตามข้้อ 6(1) จำำ�แนกระดัับความรุุนแรงของผลกระทบ
ออกเป็็น 3 ระดัับ ตามลัักษณะความเสีียหาย คืือ (1) เสีียชีีวิิต (2) ทุุพพลภาพ
อย่่างถาวร และ (3) เจ็็บป่่วยเรื้้�อรัังที่่�ต้อ้ งได้้รับั การรัักษาตลอดชีีวิติ และมีีผลกระ
ทบอย่่างรุุนแรงต่่อการดำำ�รงชีีวิิต
ประเภทความเสีียหายตามข้้อ 6(2) สููญเสีียอวััยวะหรืือพิิการที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต สามารถจำำ�แนกระดัับความรุุนแรงของผลกระทบออกเป็็น
3 ระดัับ คืือ (1) ระดัับมาก (2) ระดัับปานกลาง และ (3) ระดัับน้้อย โดยการ
พิิจารณาความรุุนแรงดัังกล่่าว อาจพิิจารณาจากความสามารถในการประกอบ
อาชีีพ การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน ความทุุกข์์ทรมาน การเป็็นภาระดููแลของคน
รอบข้้าง ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา เป็็นต้้น
ประเภทความเสีียหายตามข้้อ 6(3) บาดเจ็็บ หรืือเจ็็บป่่วยต่่อเนื่่�อง สามารถ
จำำ�แนกระดัับความรุุนแรงของผลกระทบออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ (1) ระดัับมาก (2)
ระดัับปานกลาง และ (3) ระดัับน้้อย โดยการพิิจารณาความรุุนแรงดัังกล่่าว อาจ
พิิจารณาจากระยะเวลาและค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาและฟื้้�นฟููอาการเจ็็บป่่วยหรืือ
บาดเจ็็บนั้้�น การเสีียโอกาสในการประกอบอาชีีพ เป็็นต้้น
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รูปที่ 4

เงื่อนไขการพิจารณาผลกระทบของความเสียหาย
ที่ได้รับ

2.3.4
การกำ�หนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
การกำำ�หนดจำำ�นวนเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตามข้้อ 6 ของข้้อบัังคัับฯ เป็็นการใช้้
ดุุลยพิินิิจ ในการกำำ�หนดจำำ�นวนเงิิน ซึ่่�งอาจมีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละจัังหวััด
หรืือในแต่่ละกรณีี ซึ่่�งเป็็นการพิิจารณาตามความสััมพัันธ์์ระหว่่าง ความเสีียหาย
กัับการรัักษาพยาบาล และตามระดัับความรุุนแรงของผลกระทบที่่�ได้้รัับ
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3
กลไกการดำ�เนินงาน
ตามมาตรา 41

ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2545 ได้้ กำำ� หนด
โครงสร้้างการดำำ�เนิินงานตามมาตรา 41 ไว้้อย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการ
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิได้้กำำ�หนดข้้อบัังคัับว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และ
เงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ไว้้เพื่่�อเป็็นการพิิจารณาจ่่ายเงิินช่่วย
เหลืือในเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�รัับบริิการ หรืือทายาท หรืือผู้้�อุุปการะ ทั้้�งนี้้� หลัักเกณฑ์์ วิิธีี
การและเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 ที่่�ใช้้อยู่่� คณะ
กรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิได้้กำำ�หนดไว้้ตามข้้อบัังคัับคณะกรรมการ
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่าย
เงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นกรณีีผู้้�รับั บริิการได้้รับั ความเสีียหายจากการรัักษาพยาบาล
พ.ศ. 2555 และแก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2557 ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญสรุุปได้้
ดัังนี้้�
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3.1
การยื่นคำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น

3.1.1
ผู้มีสิทธิยื่นคำ�ร้องและหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
นอกจากผู้้�รัับบริิการเอง ทายาท (ซึ่่�งไม่่ต้้องไล่่เรีียงตามลำำ�ดัับชั้้�นทายาทตาม
กฎหมายแพ่่ง แต่่หมายถึึงทายาทคนใดก็็ได้้) และผู้้�อุุปการะ เป็็นผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องแล้้ว
ยัังกำำ�หนดให้้หน่่วยบริิการที่่�ให้้บริิการมีีสิิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�อง
ต้้นได้้อีีกด้้วย แต่่เงิินช่่วยเหลืือที่่�ได้้จากการที่่�หน่่วยบริิการยื่่�นคำำ�ร้้องนั้้�นต้้องมอบ
ให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการหรืือทายาทของผู้้�รัับบริิการ ถึึงแม้้หน่่วยบริิการจะเป็็นผู้้�ยื่่�น
คำำ�ร้้อง ดัังนั้้�น เมื่่�อคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด มีีมติิจ่่ายเงิินช่่วย
เหลืือ ก็็จะจ่่ายให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการหรืือทายาท โดยไม่่จ่่ายผ่่านหน่่วยบริิการ
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3.1.2
สาระสำ�คัญของคำ�ร้องขอเงินช่วยเหลือ
การยื่่น� คำำ�ร้อ้ ง จะต้้องยื่่น� ตามแบบที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ หรืือจะยื่่น� โดยเขีียนเป็็นหนัังสืือ
ก็็ได้้ แต่่ข้้อความในหนัังสืือดัังกล่่าวอย่่างน้้อย ควรต้้องระบุุเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�

1

ชื่่�อผู้้�รัับบริิการที่่�ได้้รัับความเสีียหาย

2

ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการให้้บริิการสาธารณสุุข

3

ชื่่�อของหน่่วยบริิการที่่�ให้้บริิการสาธารณสุุข

4

วัันที่่�มีีความเสีียหายเกิิดขึ้้�น หรืือวัันที่่�ทราบถึึงความเสีียหาย

5

สถานที่่�ที่่�สามารถติิดต่่อกัับผู้้�รัับบริิการหรืือผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องได้้โดยรวดเร็็ว

6

สถานภาพของผู้้�รัับบริิการ เช่่น ภาระความรัับผิิดชอบ อาชีีพ รายได้้ หรืือเป็็น
หััวหน้้าครอบครััว เป็็นต้้น เพื่่�อประโยชน์์ในการพิิจารณาเงิินช่่วยเหลืือตามเศรษฐ
ฐานะของผู้้�รัับบริิการ

32

3.1.3
เอกสารหลักฐาน
ในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอเงิินช่่วยเหลืือของผู้้�รัับบริิการหรืือทายาทหรืือผู้้�อุุปการะ
ควรยื่่�นเอกสารหลัักฐานดัังต่่อไปนี้้� มาพร้้อมกัับคำำ�ร้้องด้้วย

1

สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน (พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง)

2

สำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน (พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง)

3

หนัังสืือมอบอำำ�นาจ (กรณีีที่่�มีีการมอบอำำ�นาจ)

4

เอกสารหรืือหลัักฐานแสดงรายละเอีียดข้้อมููลอื่่�น ที่่�อาจใช้้เป็็นประโยชน์์ในการ
ประกอบการพิิจารณา (ถ้้ามีี)
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3.1.4
วิธียื่นคำ�ร้องขอความช่วยเหลือ
ในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ผู้้�มีีสิิทธิิในการยื่่�นคำำ�ร้้องอาจทำำ�ได้้
2 วิิธีี คืือ

1

การมายื่่�นคำำ�ร้้องด้้วยตััวเองที่่�หน่่วยรัับคำำ�ร้้อง ได้้แก่่ หน่่วยบริิการ สำำ�นัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิเขตพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด หรืือหน่่วยรัับเรื่่�องร้้องเรีียนตามมาตรา 50(5) ที่่�
คณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขประกาศกำำ�หนด
หรืือ

2

ส่่งคำำ�ร้้องทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียน ซึ่่�งการยื่่�นคำำ�ร้้องโดยส่่งทางไปรษณีีย์์ลง
ทะเบีียนให้้ถืือวัันที่่�ประทัับตราไปรษณีีย์์เป็็นวัันยื่่�นคำำ�ร้้อง ซึ่่�งที่่�ประทัับตราดััง
กล่่าวจะนำำ�ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ในการนัับระยะเวลาในการใช้้สิิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้อง
ทั้้�งนี้้� การยื่่�นคำำ�ร้้องจะต้้องยื่่�นภายใน 2 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ทราบความเสีียหาย8
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3.2
ผู้มีอำ�นาจในการพิจารณาวินิจฉัย
คำ�ร้อง
การพิิจารณาวิินิิจฉััยคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น เป็็นอำำ�นาจของคณะ
อนุุ ก รรมการพิิ จ ารณาวิิ นิิ จ ฉัั ย คำำ�ร้้ อ งขอรัั บ เงิิ น ช่่ ว ยเหลืื อ เบื้้�องต้้ น ระดัั บ
จัังหวััด ต่่อไปจะเรีียกว่่า ‘คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด’ ซึ่�ง่ ‘คณะ
กรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุข’ เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งจาก
การเสนอรายชื่่�อของ ‘คณะอนุุกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการ
สาธารณสุุขระดัับเขตพื้้�นที่่�’ (อคม.) ที่่�เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มาจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิใน
พื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ตััวแทนหน่่วยบริิการ และตััวแทนประชาชนผู้้�ให้้บริิการ
ฝ่่ายละเท่่า ๆ กััน โดยให้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือกตามวิิธีีการที่่�สำำ�นัักงานหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิกำำ�หนด
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3.2.1
อำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมาตรา 41
ระดับจังหวัด
คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด มีีอำำ�นาจอนุุมััติิจำำ�นวนเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นได้้ ไม่่เกิินอััตราที่่�กำำ�หนดในข้้อ 6 ของข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลััก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิิน
ช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ
การพิิจารณาวิินิิจฉััยของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ให้้ดำำ�เนิิน
การให้้แล้้วเสร็็จโดยเร็็ว ทั้้�งนี้้� ไม่่เกิิน 30 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับคำำ�ร้้องขอ และผล
การวิินิิจฉััยของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ให้้รายงานต่่อคณะ
กรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขเพื่่�อทราบ
ตามข้้อบัังคัับฯ (แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2557) กำำ�หนดให้้คณะอนุุกรรมการ
มาตรา 41 ระดัับจัังหวััด มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 4 ปีี และอาจได้้รัับ
เลืือกใหม่่อีีกได้้ แต่่จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเกิินกว่่าสองวาระติิดต่่อกัันไม่่ได้้ เมื่่�อครบ
กำำ�หนดวาระ 4 ปีี แล้้ว หากยัังไม่่ได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการขึ้้�นใหม่่ ให้้
คณะอนุุกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระนั้้�น อยู่่�ในตำำ�แหน่่งเพื่่�อปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ต่่อไปจนกว่่าคณะอนุุกรรมการซึ่�ง่ ได้้รัับคััดเลืือกใหม่่เข้้าทำำ�หน้้าที่่�
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รูปที่ 5

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรา 41
ระดับจังหวัด

3.2.2
วิธีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรา 41 ระดับจังหวัด
ตามข้้อ 9 ของข้้อบัังคัับฯ (แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2557) กำำ�หนดให้้คณะ
อนุุกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขระดัับเขตพื้้�นที่่�
(อคม.) เป็็นผู้้�เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เหมาะสมเพื่่�อเป็็นคณะอนุุกรรมการมาตรา 41
ระดัับจัังหวััด จำำ�นวน 5–7 คน ยกเว้้นกรณีีที่่�ไม่่มีีคณะอนุุกรรมการควบคุุม
คุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขระดัับเขตพื้้�นที่่� ให้้สำำ�นัักงานหลััก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิสาขาเขตพื้้�นที่่�เป็็นผู้้�เสนอชื่่�อบุุคคลแทน เพื่่�อเสนอให้้
คณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
เป็็นคณะอนุุกรรมการ
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3.2.3
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการมาตรา 41
ระดับจังหวัด
คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ประกอบด้้วยบุุคคล จำำ�นวน 5–7
คน ซึ่่�งมาจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ตััวแทนหน่่วยบริิการ และ
ตััวแทนประชาชนผู้้�ใช้้บริิการ ฝ่่ายละเท่่า ๆ กััน โดยให้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือกตาม
วิิธีีการที่่�สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิกำำ�หนด สำำ�นัักงานหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิได้้ให้้ความหมายของตััวแทนในแต่่ละภาคส่่วน ดัังนี้้�
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ หมายความถึึง ผู้้�อาวุุโสซึ่่ง� มีีความรู้้�ความสามารถด้้านต่่าง ๆ ซึ่่ง� เป็็น
ที่่�ยอมรัับนัับถืือโดยทั่่�วไป เช่่น ด้้านกฎหมาย ด้้านสัังคม ด้้านการปกครอง หรืือ
ปราชญ์์ชาวบ้้าน ที่่�อยู่่�ภายในจัังหวััด
ตััวแทนหน่่วยบริิการ หมายความถึึง ผู้้�ซึ่่�งมีีประสบการณ์์ และมีีความเชี่่�ยวชาญ
ด้้านการแพทย์์ หรืือด้้านการสาธารณสุุข ที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในหน่่วยบริิการซึ่่�งได้้
ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นหน่่วยบริิการตามพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2545
ตััวแทนประชาชนผู้้�ใช้้บริิการ หมายความถึึง ประชาชนผู้้�ใช้้บริิการ ‘สิิทธิิใด
ก็็ได้้’ (ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิในระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ) ที่่�คณะ
อนุุกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขระดัับเขตพื้้�นที่่�จะ
เสนอชื่่�อเพื่่�อให้้คณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุข
พิิจารณาแต่่งตั้้�ง
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รูปที่ 6

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการมาตรา 41
ระดับจังหวัด

องค์์ประกอบของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด มีีลัักษณะ ไตรภาคีี
อัันประกอบด้้วย

1

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นพื้้�นที่่� ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ หรืือเป็็นผู้้�อาวุุโส หรืือเป็็นผู้้�
ที่่�เป็็นที่่�เคารพของคนในพื้้�นที่่�

2

ตััวแทนผู้้�ให้้บริิการ

3

ตััวแทนผู้้�ใช้้บริิการ
องค์์ประกอบดัังกล่่าวนี้้�ถููกออกแบบมาเพื่่�อให้้การพิิจารณาวิินิิจฉััยจ่่ายเงิินช่่วย
เหลืือเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�รัับบริิการเป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม และเป็็นกลไกที่่�สร้้าง
ความเข้้าใจที่่�ดีีระหว่่างผู้้�รัับบริิการและผู้้�ให้้บริิการ
39

3.3
การพิจารณาวินิจฉัยคำ�ร้อง

เมื่่� อมีี การยื่่� นคำำ�ร้้องเพื่่� อขอรัั บเงิิ นช่่ วยเหลืื อเบื้้�อง
ต้้นแล้้ว หน่่วยที่่�รัับคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�อง
ต้้น ต้้องส่่งเรื่่�องไปยัังสำำ�นัักงานเลขานุุการของคณะ
อนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด (ปััจจุุบัันคืือ
สำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััด) เพื่่�อเสนอเรื่่อ� งให้้คณะ
อนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด พิิจารณา

ทั้้�งนี้้� หากพิิ จ ารณาอย่่ า งรอบด้้ า นจะเห็็ น ว่่ า
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด เป็็นหน่่วยงานสำำ�คััญ
ที่่�ดำำ�เนิินภารกิิจใกล้้ชิิดประชาชน อีีกทั้้�งยัังสามารถ
ดููแลการช่่วยเหลืือเยีียวยาในมิิติิอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่แค่่
ตััวเงิินได้้เป็็นอย่่างดีี เช่่น เมื่่�อเกิิดกรณีีสููญเสีียใน
ครอบครัั ว ของผู้้�เสีี ย หาย สำำ�นัั ก งานสาธารณสุุ ข
จัังหวััดอาจช่่วยทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับชุุมชน ศููนย์์
ประสานหลัักประกัันสุุขภาพประชาชน และศููนย์์
ประสานงานหลัักประกัันสุุขภาพในหน่่วยบริิการ
เพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือเยีียวยาสมาชิิกในครอบครััวนั้้�น
ตามสมควรต่่อไป
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รูปที่ 7

วิธีการยื่นคำ�ร้องและการพิจารณาขอรับ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41

คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ต้้อง
พิิจารณาวิินิิจฉััยคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น
ว่่าเข้้าเกณฑ์์ที่่�จะได้้รัับความช่่วยเหลืือหรืือไม่่ และ
ถ้้าควรได้้รัับ ควรจะได้้ตามคำำ�ร้้องขอหรืือไม่่ เพีียง
ใด ทั้้�งนี้้� โดยคำำ�นึึงถึึงความรุุนแรงของความเสีีย
หายและเศรษฐฐานะของผู้้�เสีียหายด้้วย โดยอำำ�นาจ
ในการอนุุ มัั ติิ จำำ� นวนช่่ ว ยเหลืื อ เบื้้�องต้้ น ของคณะ
อนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ต้้องพิิจารณา
ไปตามประเภทความเสีียหาย และอััตราการจ่่าย
เงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นที่่�คณะกรรมการหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิกำำ�หนด
การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ให้้ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องติิดต่่อ
ขอรัั บ เงิิ น ได้้ ที่่� สำำ�นัั ก งานหลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพแห่่ ง
ชาติิ เขตพื้้�นที่่� สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด ที่่�ได้้ไป
ยื่่�นคำำ�ร้้องไว้้นั้้�น หรืือโอนเงิินเข้้าบััญชีีธนาคารผู้้�ยื่่�น
คำำ�ร้้อง
41

3.4
การวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยคณะ
กรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
รูปที่ 8

การยื่นและวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
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เมื่่อ� ผู้้�ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งได้้รับั ทราบผลการวิินิจิ ฉััยของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับ
จัังหวััดแล้้ว แต่่ไม่่เห็็นด้้วยกัับผลการวิินิิจฉััยดัังกล่่าว ทั้้�งกรณีีไม่่เห็็นด้้วยกัับการ
สั่่�งจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นที่่�ไม่่เต็็มตามอััตราที่่�กำำ�หนด และไม่่จ่่ายเงิิน รวมถึึง
กรณีีเห็็นว่่าจััดประเภทของความเสีียหายไม่่ถููกต้้อง มีีสิิทธิิยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อคณะ
กรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุข โดยสามารถยื่่�น
อุุทธรณ์์ได้้ที่่�หน่่วยรัับคำำ�ร้้องที่่�ยื่่�นไว้้ในครั้้�งแรก หรืือจะยื่่�นมายัังสำำ�นัักงานหลััก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ซึ่่�งเป็็นสำำ�นัักงานเลขานุุการของคณะกรรมการควบคุุม
คุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� การยื่่น� อุุทธรณ์์ต้อ้ งยื่่น� ภายใน

30 วัน
นัับจากวัันที่่�ได้้รัับทราบผลการวิินิิจฉััย
ด้้วยเหตุุนี้้� การแจ้้งผลการวิินิิจฉััยของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด
จึึงมีีความสำำ�คััญที่่�สำำ�นัักงานเลขานุุการของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับ
จัังหวััด ต้้องมีีหลัักฐานการแจ้้งผลการวิินิิจฉััยเพื่่�อให้้ความมั่่�นคงแน่่นอนแห่่งนิิติิ
ฐานะของการยื่่�นอุุทธรณ์์อยู่่�ภายใน 30 วััน อย่่างไรก็็ตาม หากการแจ้้งผลการ
วิินิจิ ฉััยของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด มิิได้้มีกี ารแจ้้งสิิทธิิอุทุ ธรณ์์
ให้้ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องได้้รัับทราบ ระยะเวลาการยื่่�นอุุทธรณ์์ก็็จะขยายออกไปเป็็น

2 ปี
ตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีปฏิิบััติิราชการทางปกครอง ซึ่่�งเป็็นกฎหมายหลััก แทน
ระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ 30 วััน
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การวิินิิจฉััยอุุทธรณ์์ของคณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการ
สาธารณสุุข จะวิินิิจฉััยโดยสั่่�งจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นไม่่เกิินอััตราที่่�กำำ�หนดใน
แต่่ละประเภทความเสีียหาย และหากคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด
ได้้มีีการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นไปแล้้ว ก็็เป็็นการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิม
โดยรวมกัับที่่�คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ได้้จ่่ายไปแล้้วไม่่เกิิน
อััตราที่่�กำำ�หนดในแต่่ละประเภทความเสีียหาย แต่่หากคณะกรรมการควบคุุม
คุุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุุขไม่่เห็็นด้้วยกัับคำำ�ร้้องอุุทธรณ์์ ก็็จะมีีคำำ�สั่่�งให้้
ยกอุุทธรณ์์นั้้�น โดยจะไม่่มีีผลกระทบทางลบแก่่ผู้้�เสีียหายที่่�ได้้รัับการช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นไปแล้้ว

การวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นคำ�ร้องจะ
อุทธรณ์อีกไม่ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิที่จะฟ้องต่อศาล
ได้
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4
ผลการดำ�เนินงานตามมาตรา 41
(พ.ศ. 2547‑2563)
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4.1
จำ�นวนคำ�ร้องเพื่อขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น และผู้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น

ตลอดช่่วงปีี พ.ศ. 2547–2563 สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ โดยคณะ
อนุุกรรมการพิิจารณาวิินิิจฉััยคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นระดัับจัังหวััด
และคณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุข มีีผู้้�ยื่่�น
คำำ�ร้้องขอรัับการช่่วยเหลืือ รวมทั้้�งสิ้้�น

14,472 ราย
ในจำำ�นวนนี้้�ไม่่เข้้าเกณฑ์์รัับการช่่วยเหลืือ

2,547

(17.6%)

และเข้้าเกณฑ์์รัับการช่่วยเหลืือ

11,925

(82.4%)

(ดููตารางที่่� 5)
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ตารางที่ 5

คำ�ร้อง
(ราย)

ไม่เข้าเกณฑ์
(ราย)

เข้าเกณฑ์
(ราย)

เสียชีวิต
(ราย)

พิการ
(ราย)

บาดเจ็บ
(ราย)

2547

99

26

73

49

11

13

4,865,000

2548

221

43

178

113

29

36

12,815,000

2549

443

72

371

215

71

85

36,653,500

2550

511

78

433

239

74

120

52,177,535

2551

658

108

550

303

73

174

64,858,148

2552

810

150

660

344

97

219

73,223,000

2553

876

172

704

361

139

204

81,920,000

2554

965

182

783

401

141

241

92,206,330

2555

951

117

834

401

140

293

98,607,000

2556

1,182

187

995

533

125

337

191,575,300

2557

1,112

181

931

478

116

337

218,439,200

2558

1,045

221

824

442

105

277

202,929,300

2559

1,069

184

885

457

118

310

212,952,000

2560

1,108

201

907

461

99

347

222,026,900

2561

1,155

231

924

412

110

402

202,156,100

2562

1,188

218

970

466

126

378

228,013,900

2563

1,079

176

903

438

119

346

213,957,100

เฉลี่ย
รวม
ร้อยละ

851

150

701

360

100

242

129,963,254

14,472

2,547

11,925

6,113

1,693

4,119

2,209,375,313

17.6

82.4

51.3

14.2

34.5

จำ�นวนเงิน
การจ่าย
(บาท)

ปีงบประมาณ

ผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41 ปีงบประมาณ 2547–2563

 ที่่�มา ปรัับปรุุงจาก รายงานการสร้้างระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 256311
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หากพิิจารณาภาพรวมโดยเฉลี่่�ยในช่่วง 17 ปีี มีีผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 เฉลี่่�ย จำำ�นวน

851 ราย/ปี
เป็็นจำำ�นวนเงิินเฉลี่่�ยประมาณ

130 ล้านบาท/ปี
โดยปีีงบประมาณ 2562 เป็็นปีีที่่มี� กี ารจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นจำำ�นวนมากที่่�สุดุ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีงบประมาณอื่่�น คิิดเป็็นเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น

228,013,900 บาท
อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นในปีีงบประมาณดัังกล่่าวคิิดเป็็น
เพีียง

0.13%
ของจำำ�นวนเงิินที่่�จะจ่่ายให้้หน่่วยบริิการ ซึ่่�งยัังน้้อยกว่่าเงิินจำำ�นวนไม่่เกิินร้้อย
ละ 1 ที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้กัันไว้้เพื่่�อเป็็นเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น
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2549
ทั้้�งนี้้� อััตราการจ่่ายมีีการปรัับเพิ่่�ม 2 ครั้้�ง ครั้้�งแรกเมื่่�อปีี พ.ศ. 2549
กรณีีเสีียชีีวิิต

200,000 บาท
กรณีีพิิการ

120,000 บาท
และกรณีีบาดเจ็็บ

50,000 บาท
และครั้้�งที่่� 2 ในปีี พ.ศ. 2555
กรณีีเสีียชีีวิิต

240,000–400,000 บาท
กรณีีพิิการ

100,000–240,000 บาท
และกรณีีบาดเจ็็บ ไม่่เกิิน

100,000 บาท

2555
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4.1.1
จำ�แนกตามประเภทความเสียหาย
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2547 ถึึง พ.ศ. 2563 ความเสีียหายที่่�ผู้้�รัับบริิการได้้รัับ แบ่่งเป็็น

ก

กรณีีเสีียชีีวิิตหรืือทุุพพลภาพอย่่างถาวร จำำ�นวน

6,113 ราย
คิิดเป็็นร้้อยละ 51.26 (ของคำำ�ร้้องที่่�เข้้าเกณฑ์์)

ข

กรณีีพิิการ หรืือสููญเสีียอวััยวะ จำำ�นวน

1,693 ราย
คิิดเป็็นร้้อยละ 14.20 และ

ค

กรณีีบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยต่่อเนื่่�อง จำำ�นวน

4,119 ราย
คิิดเป็็นร้้อยละ 34.54 โดยจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นเป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น

2.2 ล้านบาท
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รูปที่ 9

ประเภทความเสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือจากคำ�ร้อง
ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2547–2563
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4.1.2
จำ�แนกตามสาขาที่เข้ารับบริการ
จากผลการพิิจารณาจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นกรณีีผู้้�รัับบริิการได้้รัับความเสีีย
หายในปีีงบประมาณ 2563 จำำ�แนกตามสาขาที่่�เข้้ารัับบริิการ พบว่่า ในจำำ�นวน
ผู้้�เสีียหาย

1,079 ราย
ยื่่�นคำำ�ร้้องเพื่่�อขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 สาขา ที่่�มีีผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้อง
เพื่่�อขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นมากที่่�สุุด 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่

สาขาสูติกรรม
สาขาศัลยกรรม
สาขาอายุรกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์
บริการคุมกำ�เนิด

31.1%
19.6%
17.9%
8.7%
8.3%
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รูปที่ 10

ร้อยละของผู้ยื่นคำ�ร้อง
เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จำ�แนกตามสาขาที่เข้ารับบริการ
ปีงบประมาณ 2563

 ที่่�มา รายงานการสร้้างระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 256311
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4.2
งบประมาณที่ใช้
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
รูปที่ 11

แนวโน้มการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม
มาตรา 41 ปีงบประมาณ 2547–2563

 ที่่�มา ปรัับปรุุงจาก รายงานการสร้้างระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 256311
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จากการพิิจารณาคำำ�ร้้องที่่�ได้้มีีการยื่่�นเพื่่�อขอรัับเงิิน
ช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2547‑2563
พบว่่า ในช่่วงปีีแรก ๆ มีีการยื่่�นคำำ�ร้้องจำำ�นวนค่่อน
ข้้างน้้อย ทั้้�งนี้้� เพราะโดยทั่่�วไปประชาชนในสัังคม
ไทยมัักจะไม่่เรีียกร้้องสิิทธิิถ้้าไม่่จำำ�เป็็น จึึงขััดแย้้ง
โดยสิ้้�นเชิิ งกัั บความวิิ ตกของกลุ่่�มแพทย์์ ที่่�คััดค้้ าน
เรื่่� อ งนี้้�ในช่่ ว งการจัั ด ทำำ�ร่่ า งกฎหมาย ขณะที่่� ก าร
จ่่ า ยเงิิ น ช่่ ว ยเหลืื อ เบื้้�องต้้ น ดัั ง กล่่ า ว สามารถลด
ความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งผู้้�รัั บ บริิ ก ารและผู้้�ให้้ บ ริิ ก าร
ได้้ ม าก ดัั ง ปรากฏในสถิิ ติิ ก ารฟ้้ อ งร้้ อ งต่่ อ ศาลที่่�
ลดลง ดัังนั้้�น หลัักการเรื่่�องนี้้�จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง และ
เป็็นการลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่ายิ่่�ง

หากพิิจารณาสถิิติิการยื่่�นคำำ�ร้้องเพื่่�อขอรัับเงิินช่่วย
เหลืือเบื้้�องต้้น จะพบว่่า มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การเพิ่่� ม ขึ้้�นอย่่ า งก้้ า วกระโดด
ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2556 เป็็นต้้นมา เนื่่�องจาก
มีี ก ารประกาศใช้้ ข้้ อ บัั ง คัั บ ว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก เกณฑ์์ วิิ ธีี
การ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น
กรณีีผู้้�รัับบริิการได้้รัับความเสีียหายจากการรัักษา
พยาบาล พ.ศ. 2555 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2555
ที่่�ปรัับอััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นใหม่่ให้้
เหมาะสมและครอบคลุุ ม ยิ่่� ง ขึ้้�น แต่่ โ ดยภาพรวม
แล้้ว การเรีียกร้้องสิิทธิิดัังกล่่าวยัังมีีสััดส่่วนที่่�น้้อย
มาก โดยเฉพาะเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเงิินที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดให้้กัันไว้้ไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของเงิินที่่�จะจ่่ายให้้
หน่่วยบริิการ2 แม้้ในปีีที่่�มีีสถิิติิการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นสููงสุุด (ปีีงบประมาณ 2562) คืือมีีการจ่่าย
เงิินช่่วยเหลืือเป็็นเงิิน 228,013,900 บาท แต่่ก็็ยััง
คิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ 0.13 ของเงิินที่่�จะจ่่ายให้้หน่่วย
บริิการเท่่านั้้�น
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4.3
จำ�นวนการยื่นอุทธรณ์คำ�วินิจฉัย
เพื่อรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีีที่่�ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องได้้รัับทราบผลการพิิจารณาแล้้วไม่่พอใจผลการพิิจารณาของ
คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ทั้้�งที่่�เข้้าเกณฑ์์และไม่่เข้้าเกณฑ์์ และ
ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ผลการพิิจารณาต่่อคณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐาน
บริิการสาธารณสุุข มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น

1,446 ราย
คิิดเป็็นร้้อยละ 9.99 ของผู้้�ที่่�ยื่่�นคำำ�ร้้องทั้้�งหมด โดยภาพรวมแล้้ว ผลการวิินิิจฉััย
ส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 90) ของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด เป็็นที่่�
พอใจของผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้อง โดยไม่่มีีการยื่่�นอุุทธรณ์์ จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า ระบบการจ่่าย
เงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น สามารถรองรัับปััญหาข้้อพิิพาทระหว่่างผู้้�รับั บริิการกัับผู้้�ให้้
บริิการได้้ดีีพอสมควร
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ตารางที่ 6

จำ�นวนการยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา 41
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547–2563

คำ�ร้อง
(ราย)

ไม่เข้าเกณฑ์
(ราย)

เข้าเกณฑ์
(ราย)

อุทธรณ์
(ราย)

2548

221

43

178

32

2549

443

72

371

60

2550

511

78

433

59

2551

658

108

550

74

2552

810

150

660

67

2553

876

172

704

72

2554

965

182

783

114

2555

951

117

834

84

2556

1,182

187

995

98

2557

1,112

181

931

112

2558

1,045

221

824

82

2559

1,069

184

885

102

2560

1,108

201

907

96

2561

1,155

231

924

142

2562

1,188

218

970

153

2563

1,079

176

903

87

เฉลี่ย
รวม
ร้อยละ

851

150

701

85

14,472

2,547

11,925

1,446

17.6

82.4

ปีงบประมาณ
2547

99

26

73

12

10.0 *

 ที่่�มา ปรัับปรุุงจาก รายงานการสร้้างระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 256311
* หมายเหตุุ คำำ�นวณจากจำำ�นวนคำำ�ร้้องเพื่่�อขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นทั้้�งหมด
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4.4
จำ�นวนการฟ้องต่อศาล
จากสถิิติิคดีีทางการแพทย์์ปีี พ.ศ. 2545–2563 พบว่่า

คดีีที่่�โจทก์์ฟ้้องสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น

402 คดี
แบ่่งเป็็น12

คดีอาญา
คดีแพ่ง
คดีปกครอง

48 คดี
351 คดี
3 คดี
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และจากสถิิ ติิ จำำ� นวนการยื่่� น อุุ ท ธรณ์์ ผ ลการพิิ จ ารณาตามมาตรา 41 ใน
ปีีงบประมาณ 2559–2563 พบว่่า มีีผู้้�ยื่่�นอุุทธรณ์์ผลการพิิจารณาต่่อคณะ
กรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุข จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น

580 ราย
และในจำำ�นวนนี้้� มีีผู้้�ที่่�นำำ�คำำ�ร้้องอุุทธรณ์์ไปฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครอง จำำ�นวน 47
คำำ�ฟ้้อง หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 8.10 ของผู้้�ยื่่�นอุุทธรณ์์ทั้้�งหมด โดยปััจจุุบััน

คดีพิพากษาแล้ว

14 คดี

แยกผลของการพิิจารณาคดีีออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ

ผลการตัดสินให้จ่ายเงิน
ยกคำ�ฟ้อง
จำ�หน่ายคดี

6 คดี
5 คดี
3 คดี
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รูปที่ 12

จำ�นวนการนำ�คำ�ร้องอุทธรณ์ผลการพิจารณา
ตามมาตรา 41 ไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ปีงบประมาณ 2559–2563

 ที่่�มา กลุ่่�มงานพิิทัักษ์์สิิทธิิ สำำ�นัักกฎหมาย สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
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5
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

5.1
กรณีการผ่าตัดต้อกระจกและเกิด
การติดเชื้อทำ�ให้คนไข้ตาบอด
มีตัวอย่างกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ที่น่าสนใจ เช่น
เรื่องการผ่าตัดต้อกระจกและเกิดการติดเชื้อทำ�ให้คนไข้ตาบอด ที่โรงพยาบาล
ขอนแก่น (โรงพยาบาลศูนย์) จังหวัดขอนแก่น เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 ทีม่ กี ารให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาทีด่ ี ทัง้ การจ่ายเงินช่วยเหลือและดูแลคนไข้ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบไม่มกี ารฟ้องร้องต่อศาล โดยหน่วยบริการออกมายอมรับผิด เปิดกว้าง
ให้มกี ารตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกอย่างเต็มที่ และให้การดูแลช่วยเหลือผู้
เสียหายเป็นอย่างดี13,14
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เมื่่�อวัันที่่� 4 มกราคม 2553 นพ.วีีระพัันธ์์ สุุพรรณไชยมาตย์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรง
พยาบาลขอนแก่่น พร้้อมด้้วยทีีมแพทย์์ผ่่าตััดผู้้�ป่่วยตา เปิิดแถลงข่่าวถึึงผลการ
ผ่่าตััดผู้้�ป่่วยตาต้้อกระจกแล้้วเกิิดติิดเชื้้�อทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดตาบอด 7
ราย และอีีก 4 รายเข้้าข่่ายตาบอดเช่่นเดีียวกััน โดยเมื่่�อวัันที่่� 14–16 ธัันวาคม
2552 โรงพยาบาลได้้ทำำ�การผ่่าตััด

ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก

25 ราย

แต่่หลัังการผ่่าตััดเสร็็จพบว่่า มีีผู้้�ป่่วย 2 รายตาอัักเสบ จึึงรีีบดำำ�เนิินการติิดตามผู้้�
ป่่วยทั้้�งหมดที่่�อนุุญาตให้้กลัับบ้้านไปแล้้ว กลัับเข้้ามาตรวจเช็็ค และพบว่่ามีีผู้้�ป่ว่ ย
อีีก 9 ราย รวมทั้้�งหมดเป็็น 11 ราย ที่่�มีีอาการตาอัักเสบ
หลัังการตรวจเช็็คเบื้้�องต้้น แพทย์์ได้้ทำำ�การรัักษา พร้้อมกัับรีีบนำำ�ตััวส่่งเข้้ารัับ
รัักษาต่่อที่่� โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น 10 ราย เนื่่�องจาก
มีีอาการอัักเสบรุุนแรง ส่่วนอีีก 1 ราย ญาติิผู้้�ป่่วยต้้องการให้้ส่่งต่่อไปรัักษา
ยััง โรงพยาบาลเมตตาประชารัักษ์์ (วััดไร่่ขิิง) จัังหวััดนครปฐม ทีีมแพทย์์จึึงได้้
ประสาน โรงพยาบาลเมตตาประชารัักษ์์ เพื่่�อรายงานการรัักษาให้้ทราบก่่อน
จััดรถพยาบาลพร้้อมเจ้้าหน้้าที่่�นำำ�ส่่งผู้้�ป่่วยเพื่่�อให้้แพทย์์ทำำ�การรัักษา ต่่อมาหลััง
จากโรงพยาบาลขอนแก่่นส่่งผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2552 แพทย์์ระบุุว่่าผู้้�ป่่วยตาต้้อกระจกติิดเชื้้�อมาค่่อนข้้าง
รุุนแรง 7 ราย และมีี 2 ราย ติิดเชื้้�อรุุนแรงถึึงขั้้�นต้้องผ่่าตััดเอาเนื้้�อเยื่่อ� ตาหรืือควััก
ลููกตาออก และต้้องเสีียลููกตาหรืือตาบอด เนื่่�องจากการอัักเสบรุุนแรงเกรงว่่าจะ
เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ป่่วย ส่่วนอีีก 5 รายนั้้�น ก็็รุุนแรงเช่่นกััน แพทย์์ต้้องผ่่าตััดเอา
หนองออกและขููดเนื้้�อเยื่่อ� ตาบางส่่วนออก ซึ่ง่� ทั้้�ง 5 รายนั้้�น ก็็ตาบอดเช่่นเดีียวกััน
ขณะที่่�ผู้้�ป่่วยอีีก 4 รายนั้้�น มีีอาการดีีขึ้้�นและแพทย์์ได้้อนุุญาตให้้กลัับบ้้านได้้
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คณะกรรมการควบคุุมโรคพร้้อมทีีมแพทย์์ผู้้�ผ่่าตััด
ได้้นำำ�ฝุ่่�นละออง ความชื้้�น อุุณหภููมิิ อุุปกรณ์์เครื่่�อง
มืือแพทย์์ สารน้ำำ�� และเก็็บตััวอย่่างจากสารคััดหลั่่�ง
ของตััวผู้้�ป่่วยไปส่่งตรวจเพาะเชื้้�อ พบว่่าเชื้้�อที่่�ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยตาต้้อกระจกที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดรัักษา แล้้ว
ตาบอดไปนั้้�น เกิิดจากการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�มีีชื่่�อว่่า
‘ซููโดโมแนส แอรููจิโิ นซ่่า’ ซึ่ง่� เป็็นเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�มีอี ยู่่�
ทั่่�วไป ติิดเข้้าไปในแผลตาที่่�ผ่่าตััด จึึงทำำ�ให้้ตาอัักเสบ
รุุนแรงจนผู้้�ป่่วยตาบอดในที่่�สุุด
จากการหาที่่� ม าของเชื้้�อ คณะกรรมการและทีี ม
แพทย์์ตรวจสอบได้้หาที่่�มาของแบคทีีเรีียชนิิดนี้้�แล้้ว
เบื้้�องต้้นยัังไม่่สามารถระบุุได้้ว่่าเชื้้�อแบคทีีเรีียนั้้�น
มาจากไหน แต่่การติิดเชื้้�อนั้้�นน่่าจะมาจากระหว่่าง
การผ่่าตััดแน่่นอน และถึึงแม้้ว่่ายัังไม่่สามารถสรุุป
สาเหตุุที่่�แท้้จริิง ทางโรงพยาบาลก็็ไม่่ได้้นิ่่�งนอนใจ
ทบทวนเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อหาโอกาสพััฒนาตาม
เกณฑ์์มาตรฐานการดููแลผู้้�ป่่วย ตั้้�งแต่่ก่่อนผ่่าตััด
ระหว่่างการผ่่าตััด และหลัังผ่่าตััด เพื่่�อสรุุปหาสาเหตุุ
ที่่�มาของแบคทีีเรีียและวางแผนป้้องกััน มิิให้้เกิิด
เหตุุการณ์์เช่่นนี้้�ต่่อไป

สำำ�หรัับการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยทั้้�ง 11 ราย ที่่�มีี
การอัักเสบหลัังผ่่าตััด ในจำำ�นวนนี้้� 7 ราย เป็็นผู้้�ป่่วย
ตามสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ เบื้้�องต้้นทาง
โรงพยาบาลได้้จ่่ายค่่าชดเชยรายละ 50,000 บาท
และนำำ�เข้้าที่่�ประชุุมคณะอนุุกรรมการมาตรา 41
เพื่่�อจ่่ายค่่าชดเชยทางการแพทย์์วงเงิินเต็็มเพดาน
ของการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น เป็็นเงิิน 120,000
บาท รวมกัับค่่าชดเชยที่่�จ่่ายไปแล้้ว 50,000 บาท
เป็็นรายละ

170,000 บาท
ส่่วนรายที่่�ใช้้สิทิ ธิิสวััสดิิการรัักษาพยาบาลข้้าราชการ
4 ราย ก็็จะได้้รัับสิิทธิิเท่่ากััน และจะรัับผิิดชอบดููแล
สุุขภาพรัักษาผู้้�ป่่วยทั้้�ง 11 ราย ทุุกโรคโดยไม่่คิิดค่่า
ใช้้จ่่ายตลอดชีีวิิต และในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการติิดเชื้้�อ
รวมถึึงบุุคคลที่่�ต้้องสููญเสีียลููกตาและตาบอด ทาง
โรงพยาบาลก็็ จ ะดูู แ ลรัั ก ษาให้้ ถึึ ง ที่่� สุุ ด จนกว่่ า ลูู ก
ตาจะหายดีี หรืือจััดหาตาเทีียมมาใส่่ให้้ อีีกทั้้�งการ
รัักษาผู้้�ป่่วยตาที่่�ผ่่านมา โรงพยาบาลศููนย์์ขอนแก่่น
ก็็ดููแลรัักษามาด้้วยดีีตลอด และน้้อยมากที่่�จะมีีเรื่่�อง
ลัักษณะแบบนี้้�เกิิดขึ้้�น หรืือแทบจะไม่่มีีเลย
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5.2
กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
แล้วรถเกิดอุบัติเหตุ
ญาติิผู้้�ป่่วย เจ้้าหน้้าที่่� และคนขัับรถเสีียชีีวิิต แต่่คนไข้้ไม่่ได้้รัับบาดเจ็็บ เมื่่�อ
พิิจารณาแล้้วการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุไม่่ได้้เกี่่ย� วข้้องกัับการรัักษาพยาบาล จึึงไม่่สามารถ
ให้้ความช่่วยเหลืือจ่่ายเงิินชดเชยให้้แก่่ญาติิได้้ ให้้ได้้เฉพาะผู้้�รัับบริิการ แต่่คณะ
กรรมการควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุขตีีความว่่า รถพยาบาล
คืือหน่่วยบริิการ มีีการให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วยในรถ จึึงจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ
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5.3
กรณีการทำ�หมันแล้วเกิดตั้งครรภ์
ความไม่่พึึงประสงค์์ของการคุุมกำำ�เนิิดเป็็นอีีกกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นมากของมาตรา 41
ในทางการแพทย์์ถืือว่่าการทำำ�หมัันหากทำำ�ถููกต้้องตามขั้้�นตอนมาตรฐาน แต่่
การปฏิิสนธิิก็็เกิิดขึ้้�นได้้โดยธรรมชาติิ อย่่างไรก็็ตาม ประชาชนมองว่่าการไปรัับ
บริิการทำำ�หมัันคืือไม่่ต้้องการมีีบุุตร แสดงว่่าผู้้�รัับบริิการไม่่เป็็นหมัันก็็เลยมีีบุุตร
ในช่่วงแรก มีีความหลากหลายในการพิิจารณาวิินิจิ ฉััย มีีทั้้�งจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือและ
ไม่่จ่่าย ต่่อมาจึึงมีีการนำำ�เรื่่�องเข้้าพิิจารณาในคณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพและ
มาตรฐานฯ เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการจ่่ายเงิิน และจากนั้้�นมีีข้้อมููลทางวิิชาการ
ของราชวิิทยาลััยแพทย์์ พบว่่า มีีความเป็็นไปได้้ที่่�สามารถเกิิดการตั้้�งครรภ์์เอง
ได้้อีีก จึึงมีีความเห็็นว่่า ไม่่ควรจ่่าย จากนั้้�นมีีการเรีียกร้้องจากผู้้�รัับบริิการ จน
กระทั่่�งในปีี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิได้้มีีมติิแต่่ง
ตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อทบทวนหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจ่่ายเงิินช่่วย
เหลืือเบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 ในกรณีีการเกิิดภาวะอัันไม่่พึึงประสงค์์ภายหลััง
การคุุมกำำ�เนิิด และเห็็นชอบให้้กรณีีทำำ�หมัันแล้้วตั้้�งครรภ์์ โดยให้้พิิจารณาจาก
หลัักฐานการตััดท่่อนำำ�ไข่่ เป็็นเกณฑ์์การพิิจารณาการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น15
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5.4
กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือภาวะวิกฤตของประเทศ
การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นนี้้�ยัังครอบคลุุมไปถึึงการให้้บริิการสาธารณสุุข
ใน ‘สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน’ หรืือภาวะวิิกฤตของประเทศ เช่่น สถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะที่่�รััฐบาล
กำำ�ลัังเตรีียมการและทยอยฉีีดวััคซีีนให้้ครอบคลุุมประชากรในประเทศภายในปีี
พ.ศ. 2564 ซึ่่�งถืือเป็็นการให้้บริิการสาธารณสุุขแก่่ประชาชน แต่่หากผู้้�ที่่�ได้้รัับ
การฉีีดวััคซีีนได้้รัับผลข้้างเคีียงอย่่างรุุนแรง ผู้้�เสีียหายมีีสิิทธิิขอรัับเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นตามเงื่่�อนไขของมาตรา 4116
แม้้ว่่าจนถึึงปััจจุุบััน ยัังไม่่มีีรายงานการเสีียชีีวิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการได้้รัับวััคซีีน
ดัังกล่่าว แต่่การมีีอยู่่�ของระบบการช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นต่่อความเสีียหายจากการ
รัับบริิการสาธารณสุุขโดยไม่่พิิสููจน์์ความผิิดตามมาตรา 41 นี้้� สามารถช่่วยสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กัับประชาชนในการเข้้ารัับวััคซีีนภายใต้้ภาวะวิิกฤตของประเทศ
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6
ปัจจัยความสำ�เร็จ
และประเด็นท้าทาย
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6.1
ปัจจัยความสำ�เร็จ

6.1.1
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
ในกระบวนการพิจารณา
ในกรณีีที่่�จะจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ตามมาตรา 41 จะต้้องเป็็นความเสีีย
หายที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาล และให้้รวมถึึงเหตุุสุุดวิิสััยในระบบการรัักษา
พยาบาล แต่่ไม่่ใช่่เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินไปตามพยาธิิสภาพ
หรืือเหตุุแทรกซ้้อนของโรคที่่�เป็็นไปตามสภาพปกติิธรรมดาของโรคนั้้�น ดัังนั้้�น
เพื่่�อลดปััญหาในการพิิจารณาวิินิิจฉััยที่่�เห็็นว่่าอาจจะมีีการเข้้าข้้างแพทย์์ จึึง
กำำ�หนดให้้องค์์ประกอบของคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับจัังหวััด เป็็นการ
มีีส่่วนร่่วมจากทุุก ๆ ฝ่่าย มีีตััวแทนจากหลาย ๆ ภาคส่่วน ทั้้�งจากฝั่่�งผู้้�ให้้บริิการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และตััวแทนภาคประชาชนในพื้้�นที่่� เพื่่�อสร้้างความโปร่่งใสใน
กระบวนการตััดสิินใจเพื่่�อจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น
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6.1.2
การพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย
ตามกรอบเวลาที่เหมาะสมในระดับจังหวัด
จากคำำ�กล่่าวที่่�ว่่า ความยุุติิธรรมที่่�ล่่าช้้าก็็คืือความไม่่ยุุติิธรรม บทบััญญััติิใน
มาตรา 41 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 และ
หลัักเกณฑ์์ที่่ค� ณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิกำำ�หนด จึึงมีีเจตนารมณ์์
ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหาย หรืือทายาท ได้้รัับการช่่วยเหลืือเยีียวยาใน
เบื้้�องต้้นที่่�รวดเร็็ว ซึ่่�งนัับเป็็นมาตรการทางศีีลธรรมอย่่างหนึ่่�งที่่�มุ่่�งหวัังในการลด
ความขััดแย้้งและการรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการ
ให้้คงอยู่่�ต่่อไป

ข้้อบัังคัับคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และเงื่่อ� นไขในการจ่่ายเงิิน
ช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นฯ ยัังได้้กำำ�หนดกรอบเวลาที่่�ชัดั เจน
สำำ�หรัับการพิิจารณาวิินิิจฉััยของคณะอนุุกรรมการ
มาตรา 41 ระดัับจัังหวััด ให้้ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จ
โดยเร็็ว ทั้้�งนี้้� ไม่่เกิิน 30 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับคำำ�
ร้้องขอ ซึ่่�งถืือเป็็นการช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นได้้อย่่าง
รวดเร็็ว เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการฟ้้องร้้องต่่อศาลที่่�
โดยมากต้้องใช้้เวลาประมาณ 10–15 ปีี

นอกจากนี้้� การพิิจารณาคำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้นนี้้�โดยคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับ
จัังหวััด ยัังนัับเป็็นอีีกหนึ่่�งนวััตกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นการ
ปฏิิบััติิของสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
ที่่�ได้้จััดตั้้�งสำำ�นัักงานขึ้้�นในระดัับจัังหวััดเพื่่�อให้้เกิิด
ความคล่่องตััวและประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
เพราะหากเป็็นการยื่่�นคำำ�ร้้องในระดัับประเทศ หรืือ
พิิ จ ารณาคำำ�ร้้ อ งเฉพาะที่่� ส่่ ว นกลาง อาจจะสร้้ า ง
ความไม่่สะดวกแก่่ผู้้�เสีียหายและใช้้เวลานานมากขึ้้�น
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6.1.3
การไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในการฟ้องต่อศาล
การได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นโดยไม่่ต้้องรอการพิิสููจน์์ถููกผิิดตามมาตรา 41
มิิได้้เป็็นการตััดสิิทธิิผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือแล้้วในการฟ้้องต่่อ
ศาลต่่อไป เงื่่�อนไขส่่วนใหญ่่ที่่�เกิิดกรณีีการฟ้้องต่่อศาลมัักเป็็นประเด็็นที่่�เห็็นว่่า
ผลการพิิจารณาไม่่ถููกต้้อง ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย หรืือการจ่่ายเงิินไม่่ถููกต้้อง ซึ่่�ง
โดยมากมัักเป็็นการฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครอง กล่่าวคืือ ฟ้้องด้้วยการอ้้างถึึงคำำ�สั่่�ง
ที่่�มีีมติิออกมา
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ผู้ยื่นอุทธรณ์ 1,446 ราย

ผู้ยื่นคำ�ร้องทั้งหมดจำ�นวน 14,472 ราย

คำ�ร้องอุทธรณ์ 580 คำ�ร้อง (พ.ศ. 2559–2563)

อุทธรณ์คดีต่อศาลปกครอง 47 คำ�ฟ้อง

ผู้ยื่นอุทธรณ์ 1,446 ราย

คำ�ร้องอุทธรณ์ 580 คำ�ร้อง (พ.ศ. 2559–2563)

ผลการตัดสินมี 6 คดี ที่ศาลชั้นต้นตัดสินให้จ่ายเงินเพิ่ม

0.04%

ทั้้�งนี้้� จากผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องทั้้�งหมดจำำ�นวน 14,472 ราย
มีี ผู้้�ยื่่� น อุุ ท ธรณ์์ ผ ลการพิิ จ ารณาต่่ อ คณะกรรมการ
ควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานบริิการสาธารณสุุข
จำำ�นวน 1,446 ราย (ร้้อยละ 9.99) ของผู้้�ที่่ยื่่� น� คำำ�ร้อ้ ง
ทั้้�งหมด และจากข้้อมููลย้้อนหลััง 5 ปีีงบประมาณ
ล่่ า สุุ ด (พ.ศ. 2559–2563) ซึ่่� ง มีี จำำ� นวนคำำ�ร้้ อ ง
อุุทธรณ์์ทั้้�งหมดจำำ�นวน 580 คำำ�ร้้อง พบว่่า มีีผู้้�ที่่�นำำ�
คำำ�ร้อ้ งอุุทธรณ์์ไปฟ้้องคดีีต่อ่ ศาลปกครอง จำำ�นวน 47
คำำ�ฟ้้อง หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 8.10 ของผู้้�ยื่่�นอุุทธรณ์์
และเป็็ น ร้้ อ ยละ 0.32 ของผู้้�ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งทั้้�งหมด
อย่่างไรก็็ตาม ผลการตััดสิินมีีเพีียง 6 คดีี ที่่�ศาลชั้้�น
ต้้นตััดสิินให้้จ่่ายเงิินเพิ่่�ม หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12.76
ของกรณีีที่่�มีีการฟ้้องร้้อง และร้้อยละ 0.04 ของผู้้�
ยื่่�นคำำ�ร้้องทั้้�งหมด

สะท้อนว่าระบบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการมาตรา 41
และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
มีจำ�นวนน้อยมากที่ถูกทบทวนโดย
ศาลปกครองชั้นต้น
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6.1.4
การไม่ต้องใช้เงินหน่วยบริการ
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นตามมาตรา 41 ถืือเป็็นกลไกที่่�ช่ว่ ยสร้้างความมั่่น� ใจ
ให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการ และยัังมีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนให้้กระบวนการไกล่่เกลี่่�ยระหว่่างผู้้�
ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการหลัังเกิิดความเสีียหายมีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จมาก
ยิ่่�งขึ้้�น กล่่าวคืือ ผู้้�เสีียหายจะได้้รัับการคุ้้�มครองในการรัักษาหากเกิิดเหตุุสุุดวิิสััย
ทางการแพทย์์ขึ้้�น โดยผู้้�ให้้บริิการไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้เงิินของหน่่วยบริิการในการ
จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�เสีียหาย

ถ้้าไม่่มีีมาตรา 41 แล้้วผู้้เ� สียี หายฟ้้องขึ้้�นมา โรงพยาบาลก็็อาจต้้องจ่่ายเงิินของตััว
เอง จ่่ายเงิินบำำ�รุุง กระทรวงก็็ต้้องเอาเงิินตััวเองมาจ่่าย แต่่พอมีีมาตรา 41 หมอ
ส่่งเรื่่�องไปที่่�คณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ที่่�ระดัับจัังหวััด เมื่่�อพิิจารณาแล้้วว่่าอยู่่�
ในเกณฑ์์ซึ่ง่� เป็็นเหตุุสุดวิ
ุ สัิ ยั จริิง ๆ เขาก็็จ่า่ ยลงมา หมอไปคุุยกัับผู้้�ป่ว่ ยด้้วยมิิตรจิิต
มิิตรใจว่่า ไม่่ได้้อยากให้้เกิิดเรื่่�อง แล้้วคุุณก็็มีีเงิินก้้นกระเป๋๋าอยู่่� 2 แสนบาท ตอน
นี้้�ก็็มีี 4 แสนบาท ที่่�จะจ่่ายได้้สููงสุุด... พอจ่่ายหรืือมีีการคุุยกัันแบบนี้้� มััน calm
down คนเสียี หายได้้... เพราะฉะนั้้�นผมถึึงบอกว่่า มาตรา 41 ถ้้าหมอหรืือคนใน
ระบบเข้้าใจดีี ๆ นะ อัันนี้้�เท่่ากัับว่่าเขามีีเงิินประกัันให้้คุุณ ให้้คุุณไว้้จ่่ายได้้เลย
คุุณไปเจรจา ไปคุุย ไปแสดงความเสีียใจกัับเหตุุที่่�มัันเกิิดขึ้้�น ผมไม่่ได้้บอกให้้คุุณ
ไปยอมรัับผิิดนะ แค่่คุุณไปแสดงความเสีียใจกัับสิ่่�งที่่�มัันเกิิดขึ้้�น ไม่่มีีใครอยากให้้
มัันเกิิด แต่่มัันเกิิดขึ้้�นแล้้ว เราก็็เสียี ใจ17
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6.2
ประเด็นท้าทาย:
การขยายความครอบคลุม
สิทธิการขอรับการช่วยเหลือเบื้อง
ต้นไปยังกองทุนสุขภาพอื่น ๆ

จากผลการดำำ� เนิิ น งานตามมาตรา 41 ที่่� ผ่่ า น
มา แม้้ว่่าสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
ได้้ พัั ฒ นาระบบการช่่ ว ยเหลืื อ เบื้้�องต้้ น ให้้ กัั บ ผู้้�รัั บ
บริิการที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากการเข้้ารัับบริิการ
สาธารณสุุขของหน่่วยบริิการได้้เป็็นอย่่างดีี และ
สามารถคลี่่�คลายปััญหาหรืือข้้อพิิพาทระหว่่างผู้้�รัับ
บริิการกัับผู้้�ให้้บริิการได้้พอสมควร จนเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของหน่่วยบริิการและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ รวมทั้้�งผู้้�รัับ
บริิการ แต่่ยัังมีีอีีกหนึ่่�งประเด็็นท้้าทายที่่�ควรได้้รัับ
การพััฒนา นั่่�นคืือ สิิทธิิของผู้้�รัับบริิการที่่�จะสามารถ

ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งได้้ ต ามมาตรา 41 ที่่� ปัั จ จุุ บัั น ได้้ ข ยาย
ครอบคลุุมไปถึึงผู้้�รัับบริิการที่่�สัังกััดองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น และผู้้�ที่่�มีีสิิทธิิประกัันสัังคมแล้้วง แต่่
ยัังไม่่ครอบคลุุมสวััสดิิการรัักษาพยาบาลข้้าราชการ
และกลุ่่�มที่่�ได้้รัับสวััสดิิการของหน่่วยงานรััฐอื่่�น ๆ ที่่�
มีีสวััสดิิการของตนเอง เช่่น หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ
ด้้วยเหตุุนี้้� การได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นเมื่่�อเกิิด
ความเสีียหายจากการเข้้ารัับบริิการสาธารณสุุขควร
เป็็นของสิิทธิิของคนไทยทุุกคน ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิ
ในระบบกองทุุนสุุขภาพใดก็็ตาม

ง	ทั้้�งนี้้� ผู้้�ประกัันตนสามารถไปใช้้สิิทธิิตามมาตรา 63(7) แห่่งพระราชบััญญััติิประกัันสัังคม (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2558 เรื่่�องประโยชน์์ทดแทนใน
กรณีีประสบอัันตรายหรืือเจ็็บป่่วยอัันมิิใช่่เนื่่�องจากการทำำ�งาน โดยระบุุว่่า “ค่่าใช้้จ่่ายเป็็นเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�ประกัันตนในกรณีี
ที่่�ผู้้�ประกัันตนได้้รัับความเสีียหายจากการรัับบริิการทางการแพทย์์ เมื่่�อสำำ�นัักงานได้้จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�ประกัันตนไปแล้้ว ให้้
สำำ�นัักงานมีีสิิทธิิไล่่เบี้้�ยแก่่ผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้” และประกาศคณะกรรมการการแพทย์์ ตามพระราชบััญญััติิประกัันสัังคม เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และ
อััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�ประกัันตน ที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากการรัับบริิการทางการแพทย์์ ตามพระราชบััญญััติิประกััน
สัังคม (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์์จึึงได้้ลงนามในประกาศเรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และอััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นให้้
แก่่ผู้้�ประกัันตนที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากการรัับบริิการทางการแพทย์์ โดยให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2558 เป็็นต้้นไป โดยแบ่่ง
ประเภทความเสีียหายที่่�เกิิดจากการรัับบริิการทางการแพทย์์ และอััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นเช่่นเดีียวกัับมาตรา 41 แห่่งพระราช
บััญญััติิหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545
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7
บทสรุป:
สิทธิผู้บริโภค การลดความขัดแย้ง
และความยั่งยืนของระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

ตลอดระยะเวลาของการดำำ�เนิินการตามมาตรา 41 ที่่�ผ่่านมา ได้้พิิสููจน์์แล้้วว่่า
เป็็นการมุ่่�งเน้้นการช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�เสีียหายอย่่างรวดเร็็วตามกำำ�หนดระยะ
เวลา ที่่�สำำ�คััญคืือใช้้หลัักการช่่วยเหลืือโดยยัังไม่่เคยมีีการพิิสููจน์์ถููกผิิด นอกจาก
เป็็นการช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหายและญาติิที่่�ได้้รัับผลกระทบจากความเสีียหายจาก
การรัั บ บริิ ก ารสาธารณสุุ ข แล้้ ว ยัั ง เป็็ น แนวทางนำำ� ไปสู่่�การลดความขัั ด แย้้ ง
ระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการได้้ โดยงบประมาณที่่�ใช้้ในการจ่่ายเงิินช่่วย
เหลืือเบื้้�องต้้นถืือว่่าน้้อยมากเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับจำำ�นวนเงิินที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ให้้ตั้้�งไว้้ โดยในปีีที่่�มีีการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นสููงสุุด ก็็คิิดเป็็นร้้อยละ 0.13
(ปีีงบประมาณ 2562) ของเงิินที่่�จะจ่่ายให้้หน่่วยบริิการเท่่านั้้�น
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การกำำ�หนดให้้มีีคณะอนุุกรรมการมาตรา 41 ระดัับ
จัั ง หวัั ด และการกำำ� หนดกรอบเวลาที่่� ชัั ด เจนให้้
ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จ ไม่่เกิิน 30 วััน แสดงถึึง
ความสามารถของสำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่ง
ชาติิในการนำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างเป็็นรููป
ธรรม กล่่าวได้้ว่่า สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่ง
ชาติิ ไ ม่่ เ พีี ย งแต่่ ก ระจายอำำ�นาจในการดำำ�เนิิ น การ
เรื่่�องดัังกล่่าวไปยัังระดัับจัังหวััด แต่่ยัังได้้กำำ�หนด
มาตรฐานการทำำ�งานอย่่างชััดเจนเพื่่�อให้้สามารถ
ตรวจสอบได้้

กล่่าวได้้ว่า่ การดำำ�เนิินงานตามมาตรา 41 นัับเป็็นอีีก
หนึ่่�งกลไกสำำ�คััญในการรัับรองสิิทธิิผู้้�บริิโภคที่่�แสดง
ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อการให้้บริิการสาธารณสุุขแก่่
ประชาชน การดำำ�เนิินการอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อจ่่ายเงิิน
ช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นโดยไม่่ต้้องพิิสููจน์์ถููกผิิด มีีส่่วนใน
การช่่วยให้้เกิิดกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยที่่�นำำ�ไปสู่่�การ
ลดความขััดแย้้งระหว่่างผู้้�รัับบริิการและผู้้�ให้้บริิการ
ได้้มาก ดัังนั้้�น กลไกดัังกล่่าวจึึงถืือเป็็นหนึ่่�งเงื่่�อนไข
ที่่� จำำ� เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อ การสร้้ า งระบบหลัั ก ประกัั น
สุุขภาพถ้้วนหน้้าไม่่ว่่าในประเทศใด นั่่�นคืือการให้้
คุุณค่่าและสร้้างความไว้้วางใจระหว่่างผู้้�ให้้บริิการ
และผู้้�รัับบริิการ ซึ่่�งจะเป็็นปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ระบบหลััก
ประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าสามารถเดิินหน้้าต่่อไปได้้
อย่่างยั่่ง� ยืืน และสร้้าง ประโยชน์์สุขุ ให้้แก่่ประชาชน
ได้้อย่่างแท้้จริิง
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