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A recent movement in Thai society has led to the introduction of the Patient Injury Bill, which has become popularly known as the “Medical 

Malpractice Bill” (the Bill). The purpose of the Bill is to set up a compensation fund for patients suffering from healthcare injuries. Under the Bill, 

compensation should be timely paid to patients regardless of whether a fault was committed by the medical care provider, known as a “sanatorium.”  

By providing a remedy to injured patients, the Bill aims to decrease the number of court cases regarding medical malpractice.   

Stakeholders have identified various pros and cons regarding the Bill, such as the following:

กระแสความเคล่ือนไหวในสังคมไทยระยะน้ีได้นำาไปสู่การเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซ่ึงนิยมเรียกกันว่า “ร่างพระราช
บัญญัติการปฏิบัติทางการแพทย์โดยมิชอบ” (ร่างพระราชบัญญัติ) ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือต้ังกองทุนชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ป่วยท่ีได้รับความเสีย
หายจากการรักษาพยาบาล ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติน้ี จะให้มีการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ป่วยในเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่ต้องคำานึงว่าความเสียหายน้ันจะเกิดจากความผิด
พลาดใดๆ ในส่วนของผู้ให้การรักษาพยาบาลซ่ึงเรียกว่า “สถานพยาบาล” หรือไม่ เพราะร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมุ่งท่ีจะลดจำานวนคดีความในศาลเก่ียวกับการปฏิบัติ
ทางการแพทย์โดยมิชอบลงโดยหาทางเยียวยาให้แก่ผู้ป่วยท่ีได้รับความเสียหาย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุถึงข้อสนับสนุนและข้อคัดค้านเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

The above are selected positions raised by interest groups in Thailand, including professional organizations (representing medical care 

professionals) and NGOs (representing patients). Given the substantial debate surrounding the details of the Bill, the government faces a difficult 

road ahead in implementing such extensive public policy.  

รายละเอียดข้างต้นน้ีเป็นเพียงบางความคิดเห็นท่ีเลือกมาจากคนกลุ่มต่างๆ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย รวมถึงองค์กรวิชาชีพ (ซ่ึงเป็นตัวแทนของวิชาชีพทางการ
แพทย์) และกลุ่มองค์กรเอกชนหรือ NGO (ซ่ึงเป็นตัวแทนของผู้ป่วย) ท้ังน้ี หากมีการถกเถียงกันอย่างจริงจังเก่ียวกับรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี รัฐบาล
จะประสบความยากลำาบากอย่างย่ิงในการทำาให้นโยบายสาธารณะท่ีเผยแพร่อย่างกว้างขวางดังกล่าวเกิดผล 

The Medical Malpractice Bill: Pros & Cons

Pros Cons

Injured patients will be able to claim compensation without having to 
prove fault on the part of a sanatorium. This may reduce injured patients’ 
dissatisfaction and the frequency of resulting court cases.

Without the burden of proving fault, injured patients may claim 
compensation under the Bill without proper cause.

The Bill may decrease the number of court cases.
The Bill does not prohibit injured patients who receive compensation 
under the Bill from filing civil and/or criminal claims in court. Thus, there 
is no guarantee that the number of court cases will be reduced.

The Bill establishes a fund for, among other uses, the compensation of 
injured patients. This fund will be derived from various sources, such 
as contributions from registered sanatoriums and support from the 
government.

The government and sanatoriums must dedicate significant sums to set 
up the fund.  Sanatoriums may not see a return on their investment as the 
Bill does not clearly determine compensation rates (compensation rates 
will be imposed by a new committee to be established under the Bill). As 
a result, sanatoriums may increase their healthcare fees.  

As medical errors occur, there is a greater chance that the fund will be used.  
Sanatoriums, which must contribute to the fund, should be motivated to 
be more careful in providing services.  

Smaller sanatoriums may refuse to provide services and transfer patients 
to larger, overloaded sanatoriums.  

ข้อสนับสนุน ข้อคัดค้าน

ผู้ป่วยท่ีได้รับความเสียหายจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดใน
ส่วนของสถานพยาบาล ซ่ึงอาจช่วยลดความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยท่ีได้รับความเสียหาย
และความถ่ีของคดีในศาลลงได้

เม่ือไม่ต้องรับภาระในการพิสูจน์ความผิด ผู้ป่วยท่ีได้รับความเสียหายอาจเรียกร้องค่า
ชดเชยตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีโดยไม่มีเหตุอันควร

ร่างพระราชบัญญัติอาจช่วยลดจำานวนคดีในศาลได้
ร่างพระราชบัญญัติไม่ได้ห้ามผู้ป่วยท่ีได้รับความเสียหายซ่ึงได้รับค่าชดเชยตามร่างพระ
ราชบัญญัติฉบับน้ีในการย่ืนฟ้องทางแพ่งและ/หรืออาญาต่อศาล ดังน้ันจึงไม่มีการรับ
ประกันว่าจำานวนคดีในศาลจะลดลง

ร่างพระราชบัญญัติต้ังกองทุนข้ึนเพ่ือเป็นค่าชดเชยแก่ผู้ป่วยท่ีได้รับความเสียหาย โดย
กองทุนจะได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เช่น เงินอุดหนุนจากสถานพยาบาลท่ีข้ึน
ทะเบียนไว้และเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

รัฐบาลและสถานพยาบาลต้องยอมจ่ายเงินจำานวนมากเพ่ือต้ังกองทุน โดยสถาน
พยาบาลเองอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเน่ืองจากร่างพระราชบัญญัติน้ีไม่
ได้กำาหนดอัตราค่าชดเชยท่ีชัดเจน (อัตราค่าชดเชยจะกำาหนดโดยคณะกรรมการชุด
ใหม่ซ่ึงจะแต่งต้ังข้ึนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี) ดังน้ันสถานพยาบาลอาจข้ึนค่า
รักษาพยาบาล

เม่ือเกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ จะมีโอกาสในการใช้กองทุนน้ีมากข้ึน จึงควร
กระตุ้นให้สถานพยาบาลซ่ึงต้องให้เงินอุดหนุนกองทุนน้ีระมัดระวังมากข้ึนในการให้
บริการ

สถานพยาบาลขนาดเล็กกว่าอาจปฏิเสธท่ีจะให้บริการและโอนย้ายผู้ป่วยไปยังสถาน
พยาบาลท่ีใหญ่กว่าซ่ึงมีผู้ป่วยจำานวนมากอยู่แล้ว
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