
มาตรา 41 
พระราชบัญญตัิคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการทาง

สาธารณสุข



การเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

• เงินชวยเหลือเบื้องตน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
มาตรา 41

           “ใหคณะกรรมการกนัเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินที่จะจาย
ใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่
ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดได 
แตยังไมไดรับคาเสยีหายภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”



หลักเกณฑการจายเงินคาชวยเหลือเบื้องตน

• รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล
ดวย

• ตองไมเปนความเสียหายที่ดําเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุ
แทรกซอนของโรคที่เปนไปตามปกติธรรมดาของโรคนั้นอยูแลว

• ตองยื่นคํารองภายในหนึ่งป นับแตวันที่ทราบความเสียหาย

• ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ

• ถาหากไมพอใจในคําวินิจฉัย สามารถอุทธรณตอ คณะกรรมการการ
ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขได และคาํวินิจฉัย
ของคณะกรรมการฯดังกลาวถือเปนที่สุด



• การฟองคดีตอศาล

     - ในอดีต : “ผูใดกลาวอาง ผูนั้นนําสืบ”

        - ตองพิสูจนวา มีความผิด

        - ตองพิสูจนวา มีความเสียหาย

        - ตองพิสูจนวา มีความสัมพันธระหวางความผิด กับความเสียหายที่

เกิดขึ้น

      - ในปจจุบัน : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
         “ผูใหบริการ (จําเลย) ตองพิสูจนวา ตนไมมีความผิด”



ทําไมตองมีรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายฯ

ฝายผูปวย (ผูเสียหาย)

• ตองการการเยียวยาที่รวดเร็ว และเพียงพอ

ฝายผูประกอบวิชาชีพ

• ไมอยากขึ้นศาล (จึงตองการใหมีการเยียวยาผูเสียหายฯ โดยไมตอง

ผานระบบศาล)



เนื้อหาในรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบรกิาร

สาธารณสุข

• สิ่งที่ตามมาหลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติฯ

   1.เกิด “กองทุนสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข”

   2.เกิดการโอนภาระกิจเกีย่วกับการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนในมาตรา 

41 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ



•หลักของการเยียวยาความเสียหาย
   มาตรา 5

“ ผูเสียหายมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตนและเงินชดเชยจากกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมตองพิสูจนความรับผิด”



• ความเสียหายที่ขอรับการเยียวยาไมได (มาตรา 6)

1.ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้น แมมีการใหบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.ความเสียหายซึ่งหลีกเลี่ยงมิไดจากการใหบริการสาธารณสุขตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

3.ความเสียหายที่เมื้อสิ้นสุดกระบวนการใหบริการสาธารณสุขแลว ไมมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตตามปกติ

  



ผูพิจารณาคํารอง

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตน ประกอบดวย...

• ผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตร

• ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย และสาธารณสุข

• ผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครองผูบริโภค

• ผูแทนสถานพยาบาล

• ผูแทนผูรับบริการสาธารณสุข

2. คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชย ประกอบดวย...

• ผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตร



• ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมสงเคราะห

• ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย และการสาธารณสุข

• ผูทรงคุณวุฒิดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

• ผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครองผูบริโภค

3. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ประกอบดวย...

• ผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตร

• ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย และสาธารณสุข

• ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมสงเคราะห

• ผูทรงคุณวุฒิดานการฟนฟูสมรรถภาพ



• ผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครองผูบริโภค

• ผูแทนสถานพยาบาล 

• ผูเทนผูรับบริการสาธารณสุข



การพิจารณา

• คณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตน ตองเริ่มทําการ

พิจารณาภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ

• คณะอนุกรรมการฯ ตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตไดรับคํา
ขอ 

• ถาหากพิจารณาไมเสร็จ ขอขยายเวลาไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน 

15 วัน
• ถาหากยังพิจารณาไมเสร็จอีก ใหถือวา คณะอนุกรรมการฯวินิจฉัย

จายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูเสียหาย



• ถาหากคณะอนุกรรมการฯ วินิจฉัยไมรับคําขอ  คณะอนุกรรมการฯ ตอง

สงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ แลวแจงใหผูยื่นคําขอทราบ

• คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

ขยายเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน
• ขั้นตอนตอไป คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 

ตองสงคําขอใหคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชย ภายใน 7 วัน นับ
แตวันที่มีคําวินิจฉัย หรือถือวามี 

• คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยตองพิจารณาจายเงินชดเชยให

เสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง ขยายเวลาไดอีกไมเกินสอง

ครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วัน



“ ใหคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยพิจารณาจายเงินชดเชย...”

พิจารณาแคชั้นเดียว ?

• ถาหากผูยื่นคําขอไมยอมรับ หรือเห็นวาเงินชดเชยไมพอ ตองอุทธรณตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายใน 30 วัน
• คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ ขยายไดไมเกิน 30 วัน

• ถาหากผูยื่นคําขอตกลงรับเงินชดเชย ใหจัดทําสัญญาประนีประนอม

ยอมความ



ขอบกพรองของรางพระราชบัญญัตินี้ (สิ่งที่ผูใหบริการ “รับไมได”)

1. การพิจารณาที่ไมรัดกุม (ใหเงินงายเกินไป)

• พิจารณาโดยคนกลุมเดียว

• บทสันนิษฐานความเปนผูเสียหาย 

       “....หากการพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ขยาย

ดังกลาว ใหถือวาคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตน

วินิจฉัยจายเงินชวยเหลือเบื้องตน และใหจายเงินชวยเหลือ

เบื้องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาท”



2. การเรียกคาชดเชยหลังการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
• “...ในกรณีที่มีความเสียหายปรากฏขึ้นภายหลังการทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความ...โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายของ

ผูเสียหาย หรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ใหผูเสียหายมี

สิทธิยื่นคําขอรับเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามป...”

หลักกฎหมาย ?
• “ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ยอมทําใหการเรียกรองซึ่ง

แตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่

แสดงในสัญญานั้นวาเปนของตน” (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 852)



3. จายเงินเขากองทุนฯแลว อาจจะตองจายคาเสียหายอีกรอบ ?

• “หากศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหผูใหบริการสาธารณสุข 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับความเสียหายชดใชคาสินไหมทดแทนแก

ผูเสียหาย ใหคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยพิจารณาวาจะ

จายเงินจากกองทุนเพื่อชําระคาสินไหมทดแทนตามคําพิพากษา

หรือไมเพียงใด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”

• กองทุนไมจาย...แลวใครจาย...?



4. ความเขาใจที่แตกตาง
มาตรา 45
 “ ในกรณีที่ผูใหบริการสาธารณสุขถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาฐาน
กระทําการโดยประมาทเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการสาธารณสุข หาก
ศาลเห็นวาจําเลยกระทําผิด ใหศาลนําขอเท็จจริงตางๆของจําเลย
เกี่ยวกับประวัติ พฤติการณแหงคดี มาตรฐานแหงวิชาชีพ การบรรเทา
ผลรายแหงคดี การรูสํานึกในความผิด การที่ไดมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ...การชดใชเยียวยาความเสียหาย และการที่
ผูเสียหายไมติดใจใหจําเลยไดรับโทษ ตลอดจนเหตผุลอื่นอันสมควร มา
พิจารณาประกอบดวยในการนี้ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไมลงโทษเลยก็ได”



สปสช. (หนวยงานที่มีสวนรวมในการจัดทํารางพระราชบัญญัติฯ) 

“ ในกรณีที่ผูใหบริการสาธารณสุขถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาฐาน

กระทําการโดยประมาทเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการสาธารณสุข หาก

ศาลเห็นวาจําเลยกระทําผิด ใหศาลนําขอเท็จจริงตางๆของจําเลย

เกี่ยวกับประวัติ พฤติการณแหงคดี มาตรฐานแหงวิชาชีพ การบรรเทา

ผลรายแหงคดี การรูสํานึกในความผิด การที่ไดมีการทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความ...การชดใชเยียวยาความเสียหาย และการที่

ผูเสียหายไมติดใจใหจําเลยไดรับโทษ ตลอดจนเหตุผลอื่นอันสมควร มา

พิจารณาประกอบดวยในการนี้ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไมลงโทษเลยก็ได”



แตผูใหบริการมองวา....

“ ในกรณีที่ผูใหบริการสาธารณสุขถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญาฐาน
กระทําการโดยประมาทเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการสาธารณสุข หาก
ศาลเห็นวาจําเลยกระทําผิด ใหศาลนําขอเท็จจริงตางๆของจําเลย
เกี่ยวกับประวัติ พฤติการณแหงคดี มาตรฐานแหงวิชาชีพ การบรรเทา
ผลรายแหงคดี การรูสํานึกในความผิด การที่ไดมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ...การชดใชเยียวยาความเสียหาย และ
การที่ผูเสียหายไมติดใจใหจําเลยไดรับโทษ ตลอดจนเหตุผลอื่น
อันสมควร มาพิจารณาประกอบดวยในการนี้ ศาลจะลงโทษนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไมลงโทษ
เลยก็ได”



ทั้งที่ประมวลกฎหมายอาญาก็บอกอยูแลววา...

มาตรา 78
         “เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่มหรือการลดโทษ
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม ถา
ศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทํา
ความผิดนั้นก็ได

           เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทําความผิดเปนผูโฉดเขลาเบา
ปญญาตกอยูในความทุกขอยางสาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึก
ความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจา
พนักงานหรือใหความรูแกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือเหตุ
อื่นที่ศาลเห็นวามีลักษณะทํานองเดียวกัน”


