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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	
พ.ศ.	2535	ใช้มาครบ	17	ปี	พบว่าไม่คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยได้จริง	 ทั้งๆ	ที่จำานวนเงินกองทุนฯ	
โตกวา่หมืน่ลา้นบาท	แตค่นืมาเปน็คา่รกัษาพยาบาล
ผูป้ระสบภยัจากรถไมถ่งึครึง่	(ดตูาราง)	เพราะสว่น
ใหญจ่า่ยเปน็คา่บรหิารจดัการ	ซ้ำายงัมปีญัหาวธิกีาร
จัดการยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า	 ผู้ประสบภัยส่วน
ใหญร่อ้ยละ 63 ตอ้งจา่ยเงนิเอง มเีพยีงรอ้ยละ 18 
ที่ใช้สิทธิตาม	พ.ร.บ.1	 จำานวนไม่น้อยก็ใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ	(บัตรทอง)	จึงเกิดความพยายามจาก
หลายฝ่ายต้องการให้ยกเลิกกฎหมายเก่า	 เพื่อดัน
กฎหมายใหมท่ีเ่ปน็ธรรมตอ่ผูป้ระสบภยัมากขึ้นเขา้สภา

จุดเริ่มต้น

ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ภ�พของผู้ประสบ
ภัยจ�กอุบัติเหตุบนท้องถนน แล้วต้องนอนรอรับก�รรักษ�อยู่
ในโรงพย�บ�ลเอกชนโดยไมม่ใีครเหลียวแล เพร�ะไมม่เีงินพอ
จะจ�่ยค�่รกัษ�พย�บ�ลนัน้คงเปน็ทีคุ่น้เคยเปน็อย�่งด ีเหตผุล
ก็เพร�ะว่� ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหม�ยรองรับหรือ
ม�ตรก�รช่วยเหลือใดๆ บุคคลเหล่�นี้เลย ภ�ระในก�รชำ�ระ
ค�่รักษ�พย�บ�ลทั้งหมดจึงตกอยู่กับตัวผู้เสียห�ยนั่นเอง 

จนกระทัง่ป ี2535 ในสมยัรฐับ�ล อ�นันท์ ปันย�รชุน 
มีก�รตร�พระร�ชบัญญัติก�รคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถขึ้น 
โดยบังคับให้รถทุกประเภทต้องทำ�กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อ
ประกันคว�มเสียห�ยสำ�หรับผู้ที่ประสบภัย และห�กไม่ทำ�
เจ�้ของรถจะมคีว�มผดิต�มกฎหม�ยตอ้งระว�งโทษปรบัไมเ่กนิ 
10,000 บ�ท2 และมกี�รตัง้กองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัขึน้ม� 
เพื่อทำ�หน้�ที่จ่�ยค่�เสียห�ยเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ห�ก 
ผูป้ระสบภยัไมไ่ดร้บัก�รชดใชจ้�กบรษิทัประกนัภยั หรอืเจ�้ของ
รถที่ไม่จัดให้มีประกันภัย หรือไม่ส�ม�รถเรียกร้องจ�กที่ใดได้ 
เช่น รถชนแล้วหนี เป็นต้น 

อย่�งไรก็ต�ม เมื่อพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติ ภ�พที่
เกิดขึ้นกลับตรงข้�มอย่�งสิ้นเชิง เพร�ะข้อมูลจ�กกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ที่ได้ทำ�ก�รเฝ้�ระวังก�รบ�ดเจ็บที่นอนใน 
โรงพย�บ�ลของรัฐ ระหว่�งปี 2542-2548 ระบุว่� มีผู้
ประสบภยัท�งรถทีใ่ชส้ทิธติ�มกองทนุเพยีง รอ้ยละ 18 เท�่นัน้  
ขณะทีอ่กีรอ้ยละ 63 จ่�ยค�่รกัษ�ดว้ยตวัเอง หรอืไมก่็ใช้สทิธิ 
ต�มบัตรทองในระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� ส่วนอีก 
ร้อยละ 15 ใช้สิทธิอื่นๆ3

เหตทุีเ่ปน็เชน่นี ้กเ็พร�ะคว�มยุง่ย�กของระบบก�รจ�่ย
ค่�สินไหมทดแทนและก�รเอ�ประกัน เห็นได้จ�กก�รที่มี
รถยนต์ที่ทำ�ก�รประกันภัยต�มพระร�ชบัญญัติ 25 ล้�นคัน 
และมีเบี้ยประกันสูงถึง 10,000 ล้�นบ�ท แต่ก�รจ่�ยค่�
สนิไหมทดแทนเพยีงรอ้ยละ 42 ของเบีย้ประกนัทีเ่กบ็ไดเ้ท่�นัน้ 
เพร�ะก�รจะจ่�ยค�่สินไหมแต่ละครั้งต้องใช้เวล�ตรวจสอบว�่
ใครถูก ใครผิด ไม่น้อยกว�่ 7 วัน ทั้งๆ ที่พนักง�นสอบสวน 
ทร�บขอ้เทจ็จรงิดวี�่เปน็อย�่งไร ทำ�ใหผู้ป้ระสบภยัตอ้งทดลอง
จ�่ยค�่รกัษ�พย�บ�ลไปกอ่น หรอืบ�งครัง้บดิพลิว้ไมย่อมจ�่ย
ค�่เสียห�ยเลยก็มี
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ขณะเดียวกัน ก�รเบิกค่�รักษ�ก็ต้องใช้เอกส�รถึง  
6 ชนิด ทำ�ให้ผู้ประสบภัยบ�งคนเกิดคว�มสับสนและไม่เข้�ใจ
ว�่ตนเองมีสิทธิอย�่งไรกันแน่ ที่สำ�คัญประช�ชนจะได้รับสิทธิ
คุ้มครองจ�กบริษัทประกันในช่วงแรกเท่�นั้น และเมื่อรักษ� 
จนหมดวงเงินประกันแล้ว ก็ต้องกลับเข้�รักษ�ต�มสิทธิของ
แต่ละบุคคลแทน

ตัวอย่างความเดือดร้อนจนหมดตัว 
ของครอบครัวผู้ประสบภัย

จ�กปญัห�ทีเ่กดิขึน้นี ้ทำ�ใหม้เีรือ่งรอ้งเรยีนจำ�นวนม�ก
สง่ไปถงึมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภคว่� ไมไ่ดร้บัคว�มเปน็ธรรมจ�กก�ร
ใชส้ทิธติ�มพระร�ชบญัญตัดิงักล�่ว สาร ีออ๋งสมหวงั ผูจ้ดัก�ร
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ยกกรณีของประช�ชน คือ นายยา 
พึง่มว่ง ทีต่อ้งหมดเนือ้หมดตวั หลงัจ�กที ่นางสาวหยาดพริณุ 
พึ่งม่วง บุตรส�ว ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิก�ยน 2549 เนื่องจ�กถูกรถกระบะตัดหน้�ขณะเป็น 
ผู้ขับขี่รถจักรย�นยนต์ ทำ�ให้ได้รับบ�ดเจ็บส�หัสค�งหัก  
ลำ�ไส้ทะลุ ซึ่งหน่วยกู้ภัยนำ�ส่งโรงพย�บ�ลเอกชน และเบิก 
ค่�รักษ�ต�มพระร�ชบัญญัติไป 15,000 บ�ท 

แต่วันออกจ�กโรงพย�บ�ลกลับถูกเรียกเก็บค่�รักษ�
เพิม่เตมิอกีเปน็เงนิ 260,000 บ�ท ซึง่ครอบครวัเองกไ็มม่เีงนิ
เพียงพอ จึงขอผ่อนผันไปก่อน ท�งนิติกรของโรงพย�บ�ลจึง
แนะนำ�ให ้น�ยย� เอ�ทีด่นิ 10 ไร ่ม�ข�ยฝ�กไว ้แตเ่นือ่งจ�ก
ที่ดินดังกล่�วยังติดจำ�นองกับธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โรงพย�บ�ลจึงออกเงินให้ 50,000 บ�ท 
สว่นน�ยย�ออกอกี 13,000 บ�ท เปน็ค�่ดอกเบีย้ เพือ่ไถถ่อน
จำ�นอง 

ทว่� เมื่อ น�ยย� ติดต่อไปยังที่สำ�นักง�นที่ดิน กลับ
พบว�่ ทีด่นิไมไ่ดข้�ยฝ�ก แตถ่กูข�ยไปจรงิในร�ค� 160,000 
บ�ท โดยทีส่ญัญ�ซือ้ข�ยไมม่คีูฉ่บบั ทำ�ใหป้จัจบุนั น�ยย�เปน็
หนี้ โรงพย�บ�ลอยู่อีก 150,000 บ�ท ปัจจุบันมห�วิทย�ลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คว�มช่วยเหลือโดยให้ภรรย�
น�ยย� เข้�ม�ทำ�ง�นที่มห�วิทย�ลัย เพื่อช่วยกันห�เงินใช้หนี้
โรงพย�บ�ล4

ถึงจะมีผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รใช้พระร�ชบัญญัติ 
เปน็จำ�นวนม�ก และแมบ้รษิทัประกนัวนิ�ศภยัจ�่ยค�่ตอบแทน 
ผู้ข�ยประกัน หรือก�รส่งเสริมก�รข�ยสูงถึงร้อยละ 45-50 
ของค�่ใชจ้�่ยในก�รบรหิ�รจดัก�รกต็�ม5 กลบัพบว�่กลุม่บรษิทั
ประกันวิน�ศภัยยังได้ผลประโยชน์มห�ศ�ล ดังที่ง�นวิจัยเรื่อง 
“พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถในบริบทของก�รประกัน
สขุภ�พถว้นหน�้” ของ นายแพทยว์โิรจน ์ตัง้เจรญิเสถยีร และ
คณะ ระบุว่� ผลกำ�ไรของบริษัทเหล่�นี้ในช่วงปี 2544-2548 
สูงถึง 3,300 ล�้นบ�ท เลยทีเดียว6 ส่วนใหญ่คงม�จ�กยอด
รวมค่�ใช้จ่�ยจ�กอุบัติเหตุต่อยอดเงินกองทุนรวมตั้งแต่ พ.ศ. 
2545–2549 มีสัดส่วนลดลงตลอดเวล� (ดูต�ร�ง) ทำ�ให้
บริษัทวิน�ศภัยมีกำ�ไรม�กขึ้น 

สัดส่วนยอดเงินที่ลดลงนี้ ส่วนหนึ่งคงม�จ�กผลสำ�เร็จ
ของม�ตรก�รรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนที่ภ�ครัฐและ
ประช�สังคมประส�นง�นกันทำ�อย่�งเข้มข้นตลอด 8 ปีที่ 
ผ่�นม� อีกส่วนหนึ่งม�จ�กผู้ประสบภัยไม่ได้ใช้สิทธิจ�ก 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ ดังผลก�รสำ�รวจของ
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติปี 2548 พบว�่ ผู้ประสบภัยจ�กรถที่
เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 58 และผู้ป่วยในร้อยละ 56 ใช้สิทธิ

ตารางเทียบรายได้จากเบี้ยประกันภัยตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ 
กับค่าเสียหายที่มาจากการจ่ายจริง ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2549

พ.ศ.
ยอดกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ 

จากประกันภัย พ.ร.บ. (ล้านบาท)
ค่าเสียหายที่จ่ายจริง

จำานวนเงิน (ล้านบาท) ร้อยละจากยอดกองทุน

2545 7,161 3,503 48.9

2546 8,611 3,956 45.9

2547 9,152 4,367 47.7

2548 9,722 3,636 37.4

2549 10,290 3,226 31.4
ที่มา:  ปรับจ�กข้อมูลของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มห�ชน) อ้�งในเว็บไซต์สย�มธุรกิจ [http://www.siamturakij.com/home/news/

display_news.php?news_id=1759]
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รกัษ�พย�บ�ลอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชส่ทิธจิ�ก พ.ร.บ. สง่ผลใหค้่�ใชจ้�่ย
ของกองทุนประกันสุขภ�พระบบอื่นเพิ่มสูงขึ้น7 

สอดคล้องกับก�รสำ�รวจประช�ชนผู้ประสบภัยรถยนต์ 
ใน 48 จังหวัด จำ�นวน 666 คน ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
พบว่� ผู้ที่ประสบภัยรถยนต์ม�กกว่�ร้อยละ 55 ไม่ใช้สิทธิ
ต�มกฎหม�ยฉบับนี้ มีเพียงร้อยละ 42 ที่ใช้สิทธิ พ.ร.บ. แต่
เมื่อใช้ก็เกิดปัญห�เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 99.6) และ
ต้องใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคมควบคู่ไป สูงถึงร้อยละ 
43 และ รอ้ยละ 16 ต�มลำ�ดบั8 ค�่ใชจ้�่ยจ�กก�รใชส้ทิธบิตัร
ประกนัสว่นนี ้เปน็ภ�ระของประช�ชนทัง้ประเทศ เพร�ะเงนิใน
กองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเป็นเงินภ�ษีของประช�ชน 
ส่วนกองทุนประกันสังคมก็ม�จ�กเงินประกันตนของลูกจ้�ง

จ�กข้อเท็จจริงทั้งหมดข้�งต้นนี้ ประมวลให้เห็นถึง
คว�มล้มเหลวอย่�งสิ้นเชิงในก�รคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ 
เพร�ะนอกจ�กจะไมเ่กดิผลในท�งปฏบิตัแิลว้ ผูท้ีร่บัผลกระทบ
ม�กที่สุดก็คงหนีไม่พ้นประช�ชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองที่ต้อง 
เสยีค�่ประกนัเพือ่ทำ�กรมธรรม ์แตพ่อถงึเวล�กลบัไมส่�ม�รถ
แก้ไข้ปัญห�ได้เลย

ระดมสมองเพื่อชี้ปัญหา

แนวคิดที่ต้องก�รยกเลิกพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ มีม�
อย�่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพ�ะในสว่นขององคก์รภ�คประช�ชนอย�่ง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่พย�ย�มล�่ร�ยชื่อจ�กประช�ชนเพื่อล้ม
พระร�ชบญัญตั ิสาร ีออ๋งสมหวงั ผูจ้ดัก�รมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค 
ย้ำ�ว�่ ปัญห�ที่ขึ้นม�ตลอดนั้น ทำ�ให้ภ�คนักวิช�ก�รและภ�ค
ประช�ชนต่�งเห็นตรงกันว่� ถึงเวล�แล้วที่ต้องมีก�รปรับ
เปลีย่นก�รบรหิ�รจดัก�ร โดยแนะใหใ้หม้กี�รยกเลกิกฎหม�ย
ฉบับเดิม เพื่อไม่ให้เป็นเพด�นในก�รจำ�กัดสิทธิ หรือให้
อุบัติเหตุม�เป็นเครื่องจำ�กัดสิทธิก�รเข้�ถึงบริก�ร โดยในส่วน
ของภ�คประช�ชนเองก็จะมีก�รเสนอออกกฎหม�ยฉบับใหม่
เพื่อจัดตั้ง “กองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจ�กรถ” ซึ่งมีลักษณะ
เป็นองค์กรอิสระ ที่มีประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร และ
มีก�รกำ�หนดให้ค่�บริห�รกองทุนไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อที่ก�ร
จ่�ยเงินจะได้มีคว�มรวดเร็วขึ้น9

ต่อม�ภ�ยหลังมีก�รจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภ�พ
ถ้วนหน้� ทำ�ให้ผู้ประสบภัยจ�กรถที่ไม่ส�ม�รถเบิกเงินจ�ก
กองทุนได้ หันม�ใช้บัตรทองแทน ดังนั้น ภ�ระค่�รักษ�จึงตก
ม�อยูท่ีร่ะบบหลกัประกนัสขุภ�พแทน ดงันัน้ จงึเสนอแนวท�ง 
ว�่ควรจะรวมทัง้ 2 กองทนุนีเ้ปน็กองทนุเดยีวกนั เพือ่ลดคว�ม
ซ้ำ�ซอ้น ซึง่จะสง่ผลใหไ้มต่อ้งมกี�รพสิจูนถ์กูผดิอกีดว้ย เพร�ะ
ไม่ว�่อย่�งไรระบบประกันสุขภ�พต้องเป็นผู้จ่�ยอยู่แล้ว10 

เมื่อมีข้อเรียกร้องออกม�เป็นจำ�นวนม�ก จึงทำ�ให้
หน่วยง�นของภ�ครัฐเริ่มสนใจกับปัญห�นี้ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะ

กระทรวงส�ธ�รณสุข วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวง (ในขณะนั้น) อธิบ�ยว่� ส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้
กฎหม�ยฉบับนี้ถูกใช้อย่�งไม่มีประสิทธิภ�พ คงเป็นเพร�ะว�่
ทกุวนันีก้องทนุผูป้ระสบภยัจ�กรถไดเ้ปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์
เดิม เพร�ะช่วงที่จัดตั้งยังไม่มีกองทุนใดที่คอยดูแลเรื่องนี้ แต่
พอมพีระร�ชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2545 
ทำ�ให้คนไทยได้รับสิทธิในก�รรักษ�พย�บ�ลเท่�เทียมกัน 
ส�ม�รถเข้�รับรักษ�ในโรงพย�บ�ลทุกแห่งได้ 

ดังนั้น ห�กเกิดคว�มเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรจะให้เวล�
ในก�รห�รอืและตดัสนิใจ เพร�ะอ�จจะกระทบกระเทอืนหล�ย
ฝ�่ย โดยเฉพ�ะธรุกจิประกนัภยั แตถ่งึอย�่งไรกจ็ะมกี�รใหท้มี
ทีป่รกึษ�ระดมคว�มคดิ พดูคยุว�่จะดำ�เนนิก�รอย�่งไรไดบ้�้ง11

แนวทางของกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 
ควรไปทางไหนดี?	

ถึงแม้วันนี้เร�ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่� แนวทางของ
กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ควรไปทางไหนดี?  
แต่ปัจจุบันก็มีข้อเสนอแนวท�งก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พของ
กฎหม�ยคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ ออกเป็น 3 แนวท�ง
หลกัๆ คอื ปรบัปรงุกฎหม�ยเก�่ หรอืยกเลกิกฎหม�ยเก�่แลว้
ร่�งกฎหม�ยใหม่ ดังนี้ 

แนวทางแรก นำ�เสนอโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
ในฐ�นะหน่วยง�นกำ�กับดูแลบริษัทประกันภัย ได้แก้ปัญห� 
ดว้ยก�รระดมคว�มเหน็จ�กหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ สำ�นกัง�น
หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ กรมบัญชีกล�ง กรมก�รขนส่ง
ท�งบก และสำ�นักง�นประกันสังคม ได้ข้อสรุปว่� บริษัท
ประกันภัยต้องเป็นผู้สำ�รองจ่�ยค่�เสียห�ยเบื้องต้นสูงสุด  
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ไม่เกิน 50,000 บ�ท ให้กับผู้ประสบภัยจ�กรถโดยไม่ต้องรอ
พิสูจน์ถูกผิดเหมือนที่ผ�่นม� เพื่อให้ผู้ประสบภัยจ�กรถได้รับ
คว�มคุ้มครองอย�่งรวดเร็ว หลังจ�กนั้นบริษัท ค่อยไปไล่เบี้ย 
เรียกคืนกันเองภ�ยหลังที่มีก�รพิสูจน์ถูกผิดแล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทต้องจ่�ยค่�เสียห�ยเบื้องต้นภ�ยใน 7 วัน
ห�กฝ่�ฝืนจะลงโทษ ปรับข้อห�ประวิงโดยโทษปรับสูงสุด 
500,000 บ�ท พร้อมประก�ศชื่อบริษัทที่ถูกลงโทษผ่�นท�ง
เว็บไซต์ คปภ. เพื่อให้ส�ธ�รณชนรับทร�บด้วย พร้อมกันนั้น
ใหล้ดเอกส�รทีใ่ชเ้ปน็หลกัฐ�นประกอบก�รเรยีกรอ้งค�่สนิไหม
ทดแทน เพื่อลดคว�มยุ่งย�กและให้ผู้ประสบภัยจ�กรถได้รับ
คว�มสะดวกม�กที่สุด12

ห�กมีก�รใช้เงินค่�บริห�รจัดก�รไม่เกินร้อยละ 5 
ประช�ชนจะต้องจ่�ยเบี้ยประกันต�มกฎหม�ยจัดตั้งกองทุน
ฉบับใหม่ประม�ณ 200 บ�ท สำ�หรับรถยนต์ และจำ�นวน 
100 บ�ท สำ�หรับรถจักรย�นยนต์เท�่นั้น ซึ่งจะเป็นก�รช่วย
ลดภ�ระของประช�ชน และทำ�ใหร้ะบบโดยรวมมปีระสทิธภิ�พ
ม�กขึ้น เนื่องจ�กลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของกองทุนประกันสุขภ�พ
ต่�งๆ และกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ13 

แนวทางที่สาม เสนอโดยนักวิช�ก�ร ศาสตราจารย์
ดร. อัมมาร สยามวาลา จ�กสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�
ประเทศไทย (TDRI) ว่�ถึงเวล�ที่ควรมีก�รแก้ไขพระร�ช
บญัญตั ิโดยเฉพ�ะประเดน็เรือ่งกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั ที่
ไม่ควรให้มีบริษัทประกันภัยภ�คเอกชนเข้�ม�เป็นผู้บริห�ร
กองทุน เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงวิธีก�รบริห�รจัดก�ร
กองทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นประโยชน์
ของก�รมีบริษัทประกัน ที่ใช้เงินต้นทุนไปกับก�รบริห�ร  
ก�รทำ�ก�รตล�ดสร้�งเงื่อนไขกับก�รจ่�ยเงินทดแทนที่ยุ่งย�ก
ทั้งที่ภ�ครัฐส�ม�รถจัดก�รได้เอง 

โครงสร้�งใหม่ที่ ศ�สตร�จ�รย์ ดร. อัมม�ร เสนอ
กค็อื ค�่เสยีห�ยทีผู่ป้ระสบภยัมสีทิธไิดร้บัควรประกอบดว้ย  
2 ส่วน ส่วนแรกคือ ค่าเสียหายกรณีบาดเจ็บสถาน
พยาบาล ควรเบิกค่�รักษ�พย�บ�ลโดยตรงกับกรมบัญชี
กล�ง ผู้ประสบภัยไม่ต้องทดลองจ่�ยเอง ขณะที่ส่วนของ
ค่าเสียหายเมื่อผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  
ผู้ประสบภัยหรือตัวแทนส�ม�รถติดต่อขอรับได้โดยตรง
ที่กรมบัญชีกล�งและไม่ต้องรอพิสูจน์คว�มรับผิดชอบ
ท�งกฎหม�ย ซึ่งก�รจัดก�รแบบใหม่ จะทำ�ให้ปัญห�
ก�รไมไ่ดร้บัค�่เสยีห�ยต�มสทิธทิีค่วรไดห้มดไป ขณะ
ที่ก�รใช้สิทธิของผู้ประสบภัยจะเพิ่มขึ้น และลดภ�ระ
กองทุนประกันสุขภ�พระบบอื่นรวมถึงภ�ระค�่ใช้จ่�ย
ของผู้ประสบภัยจะลดลง14

สำ�หรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติ
ฉบบันี ้คงเปน็เครือ่งสะทอ้นใหเ้หน็เปน็อย�่งดวี�่ ห�กประช�ชน
ไม่ย่อท้อต่อคว�มไม่เป็นธรรมท�งสังคม และพย�ย�มชี้ให้ 
ผู้มีอำ�น�จได้เห็นว่� ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับสังคม โอก�สที่ 
เรื่องนี้จะได้รับคว�มสนใจหรือถูกหยิบยกขึ้นม�เป็นประเด็น 
ในก�รพิจ�รณ�ก็มีสูง เห็นได้จ�กคว�มรับผิดชอบของบริษัท
ประกันวิน�ศภัยที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในท�งดีขึ้น แม้จะยัง 
ไม่ส�ม�รถรับประกันได้เต็มร้อยก็ต�ม

ส่วนการออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่นั้น ถึงวันนี้ 
ก็คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นไปได้แค่ไหน อย่างไร 

แนวทางที่สอง เสนอโดยองค์กรภ�คประช�สังคมที่ไม่
เห็นด้วยกับข้อเสนอของ คปภ. ดังกล�่ว ว่�ควรให้ประช�ชนที่
ประสบอุบัติเหตุ รับก�รรักษ�พย�บ�ลโดยใช้สิทธิต�มระบบ
หลกัประกนัสขุภ�พของตนเอง เพร�ะประช�ชนทกุคนไดร้บัก�ร
คุ้มครองด้วยระบบประกันสุขภ�พถ้วนหน้�อยู่แล้ว และให้มี
ก�รออกกฎหม�ยฉบบัใหมเ่พือ่จดัตัง้ “กองทนุสนิไหมผูป้ระสบ
ภยัจ�กรถ” ทีคุ่ม้ครองกรณทีพุพลภ�พและเสยีชวีติ โดยมกี�ร
บรหิ�รจดัก�รทีม่ปีระสทิธภิ�พ และงบประม�ณในก�รบรหิ�ร
กองทุนนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ห�กคำ�นวณสถิติผู้เสียชีวิตจ�ก
อุบัติเหตุรถยนต์ในแต่ละปีประม�ณ 13,000 ร�ย และให้ได้
รับก�รชดเชยสินไหมสูงสุด จำ�นวน 100,000 บ�ท เป็นเงิน
ประม�ณ 1,300 ล้�นบ�ท รวมกับจำ�นวนผู้ทุพพลภ�พ 
รอ้ยละ 10 ของผูเ้สยีชวีติ จำ�นวนเงนิประม�ณ 130 ล�้นบ�ท 
รวมค�่สินไหมทดแทนทั้งหมดประม�ณ 1,430 ล�้นบ�ท 
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