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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประชาชนให้ความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น โครงการให้บริการรักษา
พยาบาลแบบตลอดชีพ เป็นโครงการหนึ่งในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ตอบสนองต่อกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของ
สมาชิกไปตลอดชีวิตโดยการช�ำระค่าบริการล่วงหน้าในอัตราสูงเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้ารับบริการได้ทุกเมื่อทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องเสียค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะของการด�ำเนินธุรกิจมีความคล้าย
กับการประกันสุขภาพ และเห็นว่ารัฐจ�ำเป็นต้องเข้ามาควบคุม แทรกแซง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน
เนื่องจากพบปัญหาว่า มีการระดมทุนจากประชาชนด้วยวิธีการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราสูงภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาสัญญา
ตลอดชีพซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง ฉ้อโกง และการยกเลิกสัญญาก่อนครบก�ำหนดซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญาโดยไม่
เป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสมาชิกถูกยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการแล้ว จึงท�ำให้คู่สัญญาหรือสมาชิก
เดือดร้อนและต้องร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ผู้เขียนเห็นว่า ในอนาคตธุรกิจดังกล่าวอาจมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ดัง
นั้นหากปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชนประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการระดมเงินทุนและมีการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราที่
สูงโดยที่รัฐไม่เข้ามาควบคุม ตรวจสอบเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนอีก จึงเสนอแนะให้มีมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพดังกล่าวต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ธุรกิจให้บริการ, รักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ

Abstract
The current emphasis on public health care for themselves and their families more. The
project, a lifelong medical treatment services. One of the projects is in the private hospital business
responds to members health care throughout life by payment in advance in high-rate just once to get
all services when both outpatient and inpatient by more medical services. The author of the opinion
that the nature of the business operations of the health insurance, and see that the State need to
control. Intervention to achieve peace because the public found the problem that there is funding
from the public with no way to pay in advance in high-rate under the terms of the contract period, a
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lifelong which vulnerable to scams. Fraud and to cancel prior to the end of the contract, which is to
cancel the contract by which that Member is terminated by unfair competition from entrepreneurs
to partners or member petitions and request justice court. The author of the opinion that in future
such business may have more growth. So leave the private hospital business, the nature of the Fund
and paid in advance in the high rate by which the State could not control. Check as this may further
damage to people, thus suggesting to legal measures to actively control the course, lifelong medical
treatment services, such.
Keywords: Service business, Lifelong Health Care

บทน�ำ

ปั จ จุ บั น คนทั่ ว โลกก� ำ ลั ง ตื่ น ตั ว กั บ กระแสการ
ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองและสมาชิ ก ในครอบครั ว มาก
ขึ้น ท�ำให้ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care) มี
การแข่ ง ขั น และเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (กรุ ง เทพธุ ร กิ จ ,
2561) ซึง่ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งตอบสนองต่อกระแส
การดูแลสุขภาพดังกล่าว ด้วยการท�ำโครงการให้บริการ
รักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ ที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษา
พยาบาลและดูแลสุขภาพของคู่สัญญาหรือสมาชิกไปตลอด
ชีวิตโดยไม่ต้องช�ำระค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์เพิ่ม
เติมคล้ายคลึงกับการประกันภัย (บันทึกส�ำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา, 2560, น. 3) ในรูปของการประกัน
สุขภาพ และเนือ่ งจากการท�ำสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล
แบบตลอดชีพมีระยะเวลาของสัญญาทีย่ าวนานประกอบกับ
คูส่ ญ
ั ญาต้องช�ำระเงินล่วงหน้าในอัตราสูง จึงพบปัญหาเรือ่ ง
การเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม มีการยกเลิกสัญญาและเงื่อนไข
ก่อนก�ำหนด ท�ำให้คู่สัญญาหรือสมาชิกเดือดร้อน เสียหาย
จนมีการร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลยุตธิ รรม และปัจจุบนั
พบว่า ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพมีการให้
บริการในโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งและ มีสมาชิกจ�ำนวน
มากหลายร้อยคน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หากปล่อยให้เอกชน
ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการระดมเงินทุนและมีการ
จ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราที่สูงเช่นเดิม โดยที่รัฐไม่เข้ามา
ควบคุม ตรวจสอบ อาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนได้
อีก เช่น การเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การทุจริต  หลอก
ลวง การฉ้อโกง ธุรกิจล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น รัฐจึงควรมี
มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์
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สาธารณะ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบเรี ย บร้ อ ยในบ้ า นเมื อ ง
(ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2559, น. 64)
ลักษณะของธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ
ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพเป็น
ธุรกิจที่ด�ำเนินการโดยโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เข้าท�ำสัญญากับสมาชิก
โดยสมาชิกต้อง จ่ายเงินล่วงหน้าที่มีมูลค่าสูง ให้แก่โรง
พยาบาลเอกชนเพื่อเข้าท�ำสัญญา และจะได้รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาลไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งตลอดชีวิต การรักษา
แบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลไปตลอดชีวิตของคู่สัญญา
แต่ทั้งนี้คู่สัญญาต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จากทางโรง
พยาบาลก่อนด้วย ซึ่งในภาพรวมธุรกิจให้บริการรักษา
พยาบาลแบบตลอดชีพ มีความคล้ายคลึงกับการประกัน
ภัยในรูปแบบของการประกันสุขภาพ กล่าวคือ (1) มีการ
ก�ำหนดอายุผสู้ มัครและผูท้ จี่ ะเป็นสมาชิกต้องผ่านการตรวจ
สุขภาพ (2) เป็นการให้การรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแล
สุขภาพที่มีก�ำหนดระยะเวลา (ตลอดชีวิตของคู่สัญญา) (3)
คู่สัญญาหรือสมาชิกไม่ต้องช�ำระค่ารักษาพยาบาลและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปตลอดชีวิต และสมาชิกสามารถใช้
บริการโรงพยาบาลในเครือของบริษัทคู่สัญญาได้ตามความ
สมัครใจ (4) คู่สัญญาช�ำระค่าสมาชิกล่วงหน้าเหมือนการ
ช�ำระเบี้ยประกันซึ่งเป็นการระดมทุนจากประชาชนซึ่งมี
ยอดเงินจ�ำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับประชาชนจ�ำนวน
มาก (5) เป็นการรวมกลุ่มของผู้เสี่ยงภัยที่มีภัยลักษณะ
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คล้ายกันและโอนความเสี่ยงภัยไปยังสมาชิกอื่นๆ เพื่อช่วย
เหลือเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับภัยกลับคืนสู่สภาพทางเศรษฐกิจ
ให้เร็วที่สุด เป็นต้น
ประโยชน์ของธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอด
ชีพ
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจ
ให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ เห็นว่าหากรัฐเข้ามา
ควบคุม ดูแล เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและความ
น่าเชื่อถือให้แก่ประชาชนในการเลือกสถานพยาบาลใน
การรักษาดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อรัฐ ประชาชนและผู้ประกอบการ ดังนี้
1. ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ
สามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างมัน่ คง สมาชิกคูส่ ญ
ั ญาสามารถ
เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของสมาชิกได้ ซึ่งย่อม
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านค่ารักษาพยาบาล
2. ลดความแออัด คับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ของรัฐ
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย และบุคคล
ากรทางการแพทย์  
4. หลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการ
เงินของประชาชนหรือสมาชิกในอนาคต
5. ตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) พร้อมกับสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบ
การ
6. สร้างความสุข และความพึงพอใจในด้านการ
สาธารณสุขของคนไทย
ลักษณะของธุรกิจที่รัฐควบคุม
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ประกาศ
คณะปฏิวัติ, 2515, น. 2) ได้ก�ำหนดไว้ว่ากิจการอันมีสภาพ
คล้ายคลึง “การประกันภัย” ให้เป็นกิจการทีต่ อ้ งขออนุญาต  
เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐจึงต้อง
ควบคุมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์
แล้วธุรกิจประกันภัยมีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
1. เป็นธุรกิจสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินในประเทศไทยมีหลายประเภท
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ได้ แ ก่ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ธนาคารพาณิ ช ย์
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทุนรวม กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ และ
บริษัทประกันภัย (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2531, น. 137)
สถาบันการเงินเป็นสื่อกลางใน การระดมเงินออม
จากเอกชน ธุรกิจต่างๆ และรัฐบาล ซึ่งการระดมเงินทุน
อาจอาจท�ำในรูปการรับฝากเงิน ออกตั๋วเงิน ตั๋วสัญญาใช้
เงินหรือเช็ค ขายหุ้น ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ส่วน
การปล่อยสินเชื่อนั้นอาจท�ำในรูปการให้กู้ยืม รับซื้อลดตั๋ว
แลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2. เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่ส�ำคัญ
ธุรกิจประกันภัย เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่ส�ำคัญ
จากประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และรัฐบาล โดยการเฉลี่ย
เงินจากสมาชิกรวมไว้เป็นกองกลางเพื่อป้องกันความเสีย
หายของผู้เอาประกันภัยในอนาคต หากผู้เอาประกันภัย
ประสบภัยร้ายแรงก็จะได้รับการชดเชยความเสียหายจาก
ผู้รับประกันภัยเพื่อให้ธุรกิจหรือฐานะทางเศรษฐกิจของผู้
เอาประกันภัยกลับคืนสู่ดังเดิมในระยะเวลาที่เร็วที่สุด และ
ไม่ต้องแบกรับภาระความเสียหายอันหนักเพียงล�ำพัง
3. เป็นหลักประกันความมัน่ คงและความปลอดภัย
ทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจการประกันภัยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับ ความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประชาชน หรือ
การประกันความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคน
จ�ำนวนมาก ทัง้ ยังเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพือ่ กระจายความ
เสี่ยงภัยไปยังบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการให้หลักประกันความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประชาชน เช่น
การประกันอัคคีภัย การประกันสุขภาพ
ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์ลักษณะส�ำคัญที่รัฐ
ต้องควบคุมธุรกิจประกันภัย โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจให้
บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพในประเด็นส�ำคัญ โดย
สรุปได้ดังนี้
ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล แบบตลอดชีพ เป็น
โครงการของบริษทั เอกชนทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่สมาชิก ตลอดชีพ โดยสมาชิกมีสิทธิเข้ารับ
การรักษาพยาบาลได้ทกุ เมือ่ หากเกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ตอ้ ง
ช�ำระค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ซึ่งโครงการดังกล่าวท�ำให้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ผู้ที่ต้องการวางแผนด้านสุขภาพของตนและครอบครัวใน
อนาคตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยจ่ายเงินค่าสมาชิกล่วง
หน้าเพียงครั้งเดียวในอัตราสูง ให้กับบริษัทเอกชนคู่สัญญา
ซึ่งเป็นการระดมเงินทุน โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มี
ความเสี่ยงภัยเดียวกันนั่นคือภัยจากโรค โดยทางบริษัทให้
สัญญาว่าจะท�ำการรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกคู่สัญญาเจ็บ
ป่วย
ในขณะเดียวกันธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบ
ตลอดชีพ ก็ให้หลักประกัน ความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางเศรษฐกิจ แก่สมาชิกคู่สัญญา กล่าวคือ เมื่อสมาชิกคู่
สัญญาเจ็บป่วยไม่ว่าจะเจ็บป่วยจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุ
สมาชิกคู่สัญญาสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรง
พยาบาลของบริษัทตามสัญญาได้ โดยสมาชิกไม่ต้องช�ำระ
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมตลอดชีวิต
ด้วยลักษณะการด�ำเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้นเห็น
ได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินและชีวิตความ
เป็นอยู่ที่จ�ำเป็นและส�ำคัญของประชาชน หากรัฐไม่เข้ามา
ควบคุมตรวจสอบหากปล่อยให้เอกชนบริหารเงินจ�ำนวน
มากของประชาชนโดยล� ำ พั ง อาจท� ำ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ความเดือดร้อนเสียหาย เช่น ถูกหลอกลวง ฉ้อโกง เอารัด
เอาเปรียบจากคู่สัญญา ยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรม และ
ขาดความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจในอนาคต
ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพไม่ใช่ธุรกิจ
ประกันภัย
ด้วยลักษณะของธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล
แบบตลอดชีพในภาพรวมคล้ายกับธุรกิจประกันภัยแต่ถึง
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่า โครงการให้บริการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
เป็ น การประกั น วิ น าศภั ย หรื อ ไม่ ต ้ อ งนั้ น ต้ อ งพิ จ ารณา
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
861 มาตรา 862และมาตรา 869 ซึ่งได้บัญญัติเรื่องของ
การประกันวินาศภัยว่าเป็นสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลง
จะใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายอย่างใด ๆ
ซึ่งพึงประมาณเป็นเงินได้ โดยผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่ง
เงิน ซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย ซึ่งการ
ด�ำเนินโครงการให้บริการรักษาพยาบาลและการให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่สมาชิกมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาคือ การได้
รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
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โดยสมาชิกต้องเสียค่าสมาชิกแรกเข้าเป็นเงินจ�ำนวนหนึ่ง
และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิได้รับบริการตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ใน การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ต่าง ๆ ที่จัดให้แก่สมาชิก
และการที่สมาชิกจะเข้ารับบริการโรงพยาบาลในเครือของ
บริษทั หรือไม่เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิกซึง่ บริษทั
ไม่มีข้อตกลงจะจ่ายเงินชดเชยหรือค่ารักษาพยาบาล หาก
สมาชิกไปใช้บริการ ณ สถานพยาบาลแห่งอื่น ดังนี้จึงเห็น
ว่าสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพเป็นสัญญา
ระหว่างโรงพยาบาล และสมาชิกมีลักษณะเป็นสัญญาต่าง
ตอบแทนประเภทหนึ่ง โดยผู้ให้บริการตกลงที่จะให้บริการ
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ และผูซ้ อื้ บริการตกลงทีจ่ ะช�ำระเงิน
ล่วงหน้าเป็นการตอบแทน โดยไม่มีข้อตกลงที่จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่เข้า
ลักษณะเป็นสัญญาประกันวินาศภัย ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย (บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
2560, น. 3) ดังนั้นธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบ
ตลอดชีพจึงไม่มีกฎหมายควบคุมในด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภั ย ทางการเงิ น จากการประกอบกิ จ การใน
สถานพยาบาลเอกชน มีเพียงการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมและการควบคุมมาตฐานของ
สถานพยาบาลเท่านั้น โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 บัญญัตขิ นึ้ เพือ่ ควบคุมสถานพยาบาลให้ประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมให้ได้มาตรฐาน โดยก�ำหนดให้การบริการ
มีความปลอดภัย สะดวก เหมาะสมต่อการให้บริการและ
การประกอบวิชาชีพ และควบคุมดูแลให้สถานพยาบาลมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด ส่วนในประเด็น
เรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจ แนวทางการตลาด การท�ำ
สัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้ารับบริการ
นั้น พระราชบัญญัติสถานพยาบาลไม่มีบทบัญญัติในการ
ควบคุมเพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบจากการ
ผิดสัญญา หรือการชดเชย เยียวยาความเสียหายที่เกิด
จากการทุจริต  หรือความผิดพลาดจากการบริการงานของ
โรงพยาบาล
ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล
แบบตลอดชีพยังไม่มีกฎหมายควบคุม ผู้เขียนจึงได้ท�ำการ
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ม าตราการทางกฎหมายในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา มลรัฐ California ได้มีการบัญญัติกฎหมาย
เพื่อคุ้มครองผู้รบั บริการส�ำหรับสถานบริการดูแลสุขภาพไว้
ใน The Civil Code of The State of California โดย
ได้บัญญัติในส่วนของการท�ำสัญญา ซึ่งพบว่ากฎหมายดัง
กล่าวมีเจตนารมณ์ในการควบคุม ดูแล สถานบริการสุขภาพ
เนื่องจากสถานบริการดูแลสุขภาพในมลรัฐ California
ปัจจุบันนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
รัฐและประชาชน ดังนั้น เพื่อป้องกันสาธารณชนต่อกล
ฉ้อฉล หลอกลวง จึงจ�ำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายดังกล่าว
นี้ขึ้น (The Civil Code - CIV, 1969) ดังนั้น จึงได้ศึกษา
The Civil Code of The State of California และน�ำ
มาประยุกต์เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจให้บริการรักษา
พยาบาลแบบตลอดชีพในสถานพยาบาลทีม่ กี ารจ่ายเงินล่วง
หน้าในอัตราสูง ที่มีระยะเวลาการท�ำสัญญาที่ยาวนาน ดังนี้
สรุปมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจให้บริการ
รักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ
ด้วยธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ
ไม่ใช่ธรุ กิจประกันภัย ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่า ถ้าจะให้ธรุ กิจ
ดังกล่าวถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ซึ่งมีหลักเกณฑ์มากมาย อาจท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของ
โรงพยาบาลไม่คล่องตัวตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงควรมี
หลักเกณฑ์การควบคุมธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบ
ตลอดชีพโดยเฉพาะเพือ่ เป็นการปกป้องคุม้ ครอง และรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบ
ตลอดชีพนั้น เป็นที่ทราบกันว่าต้องมีการระดมเงินทุนจาก
สมาชิกโดยการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราที่บริษัทก�ำหนด
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนจ�ำนวนมากซึ่งเป็นการกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในกลุ่มนี้ ทั้งยังเป็น
ธุรกิจที่มีประโยชน์ที่ให้หลักประกันความมั่นคงทางการ
เงินและด้านสุขภาพแก่คู่สัญญาหรือสมาชิก ดังนั้นจึงเห็น
ว่า ก่อนที่จะประกอบธุรกิจเจ้าของกิจการต้องขออนุญาต
จากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอด�ำเนินธุรกิจให้บริการรักษา
พยาบาลแบบตลอดชีพ เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบ
สถานะทางการเงิน เงื่อนไขการประกอบธุรกิจ และหลัก
ประกันความมั่นคงต่างๆ
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2. วางหลักทรัพย์เป็นประกันไว้กับนายทะเบียน
ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทีเ่ ปิดโครงการ
ให้บริการรักษาพยาบาล แบบตลอดชีพ และมีขั้นตอนกา
รด�ำเนิธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น การเรียกเก็บเงิน
ค่าตอบแทนจากผูร้ บั บริการล่วงหน้าควรต้องมีการวางหลัก
ทรัพย์ โรงพยาบาลจะต้องมีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้กับ
นายทะเบียนตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยพิจารณาจากยอด
เงินที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าของคู่สัญญาหรือสมาชิกหรือ
ยอดจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่จะวางไว้กับนาย
ทะเบียนดังกล่าวต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
2.1 เงินสด
2.2 พันธบัตรรัฐบาลไทย
2.3 ทรัพย์สินอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ แ ก่
พั น ธบั ต รธนาคารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การบู ร ณะและ
พัฒนาการ (ธนาคารโลก) หรือหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.4 ในกรณีทหี่ ลักทรัพย์ประกันของบริษทั
ใดมีมูลค่าต�่ำลงกว่ามูลค่าที่ได้ก�ำหนดไว้ นายทะเบียนจะ
สั่งให้บริษัทนั้น น�ำหลักทรัพย์มาเพิ่มจนครบตามจ�ำนวน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
2.5 บริษทั อาจขอเปลีย่ นแปลงหลักทรัพย์
ประกันที่วางไว้ได้ แต่ต้องเป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายนี้
2.6 หลักทรัพย์ที่ประกันที่บริษัทได้วาง
ไว้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ทั้งนี้ตราบ
เท่าที่บริษัทยังไม่เลิกกัน ในกรณีที่บริษัทเลิกกันแล้ว ให้
เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช�ำระหนี้ที่เกิดจากการท�ำผิดสัญญาให้
บริการรักษาพยาบาล แบบตลอดชีพ
3. การรายงานจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่แจ้งข้อมูลจ�ำนวนผู้เข้า
รับบริการ และจ�ำนวนเงินค่าบริการที่ได้รับมาแล้วล่วงหน้า
ให้แก่นายทะเบียนทราบทุกปี ทั้งนี้เพื่อจัดให้มีหลักประกัน
สอดคล้อง เหมาะสมตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ หรืออาจได้
รับอนุญาตให้ลดมูลค่าหลักประกันตามรายงานยอดจ�ำนวน
ผู้ใช้บริการ
4. ให้มีเงินกองทุน
เงินกองทุน หมายถึง ทุนที่ช�ำระแล้ว ทุนส�ำรอง
ซึ่งรวมถึงเงินส�ำรองอื่นที่ได้จัดสรรจากก�ำไรสุทธิและก�ำไร
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สุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแล้ว (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม,
2531) โดยก�ำหนดให้บริษัทด�ำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตามที่
กฎหมายก� ำ หนดโดยพิ จ ารณาจากอั ต ราค่ า บริ ก ารและ
จ�ำนวนสมาชิก
5. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ปัจจุบันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย
อื่นประเทศไทย ไม่มีการบัญญัติควบคุมในเรื่องอัตราการ
ช�ำระเงินค่าบริการล่วงหน้า ดังนั้น หากมีการท�ำสัญญา
บริการและมีการจ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้า จึงต้องน�ำ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและหนี้มาใช้บังคับ ซึ่งไม่
สามารถป้องกันหรือลดปัญหาการถูกหลอกลวงได้ ดังนั้น
รัฐควรก�ำหนดเกณฑ์ ในการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยให้เป็น
ธรรมและเหมาะสมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
6. ระยะเวลาในการท�ำสัญญา
สั ญ ญาบริ ก ารควรเปิ ด โอกาสให้ คู ่ สั ญ ญาหรื อ
สมาชิกเลือกระยะเวลาในการท�ำสัญญาด้วยตนเอง เช่น 1 ปี
5 ปี 10 ปี หรือตลอดชีพ เพราะระยะเวลาของสัญญาย่อม
เป็นตัวก�ำหนดราคาของสัญญาสมาชิก และช่วงระยะของ
การมีนติ สิ มั พันธ์ตอ่ กัน การท�ำสัญญาทีม่ รี ะยะเวลายาวนาน
ตลอดชีพในสถานบริการดูแลสุขภาพในต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนื่องจาก กฎหมาย
ก�ำหนดระยะเวลาของสัญญาไว้ เช่น ไม่เกิน 3 ปี หรือห้าม
ก�ำหนดระยะเวลาแบบตลอดชีวิต เพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่
ยาวนานเกินไป ประชาชนผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากผู้ประกอบการ
เมื่อผู้ศึกษาได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า การท�ำสัญญา
ที่มีระยะเวลายาวนานแบบตลอดชีพอาจมีผลเสียตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น แต่หากรัฐเข้ามาควบคุม ดูแล เช่น การ
ขออนุญาต หรือการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้
แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น การวางหลัก
ประกัน การมีกองทุน หรือแม้แต่การซื้อประกันความเสี่ยง
ภัยจากการบริการงานที่ผิดพลาด นั้น ก็สามารถป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเองและกับผู้
บริโภคได้  ดังนั้นหากรัฐเข้ามาควบคุมดูแลให้ธุรกิจเข้มแข็ง
และเติบโตมีความมั่นคงทางธุรกิจ ระยะเวลาของสัญญาจึง
ไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญมากกว่าการสร้างหลักประกันความ
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ปลอดภัยให้แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
7. บทลงโทษ
หากบริษทั ฝ่าฝืนเงิอ่ นไข ตาม 1- 6 รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพาณิชย์ มีอ�ำนาจสั่งระงับการประกอบกิจการ
ประเภทดังกล่าวและให้คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแก่คู่
สัญญาหรือสมาชิกตามสัดส่วน

ข้อเสนอแนะ

การซื้อประกันภัยเพิ่มเติมในธุรกิจให้บริการรักษา
พยาบาลแบบตลอดชีพ การท�ำสัญญาประกันภัย เป็นการ
ประกั น ความเสี่ ย งที่ ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้เร็วซึ่งจากที่ผู้เขียนได้ท�ำการศึกษา
เรื่ อ งการประกั น ภั ย ในทางการแพทย์ พ บว่ า ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการน�ำหลักการประกันภัยมาใช้กับความ
รั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายทางการแพทย์ โ ดยโรงพยาบาล
ส่วนมากในอเมริกาก�ำหนดเงื่อนไขให้แพทย์ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลทุกคนต้องซื้อประกันความรับผิดจากการ
ประกอบวิชาชีพ (Malpractice Insurance) หากแพทย์
ไม่ซื้อประกันโรงพยาบาลมีสิทธิไม่ให้แพทย์ผู้นั้นเข้าท�ำงาน
ซึ่ ง โรงพยาบาลมี สิ ท ธิ ก� ำ หนดได้ ไ ม่ เ ป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
พลเมืองและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของอเมริกานอกจากนี้
กฎหมายของนิวยอร์กยังก�ำหนดให้โรงพยาบาลต้องท�ำ
ประกันในส่วนที่คุ้มครองการจ่ายค่าเสียหายเกินหนึ่งล้าน
เหรียญให้แก่แพทย์อีกด้วย
ดังนั้น หากรัฐจะควบคุม ป้องกันให้ธุรกิจเอกชน
ที่มีความเสี่ยงทางการเงิน จึงเห็นว่าการให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วซื้ อ ประกั น ภั ย ในวงเงิ น ที่ ค ลอบคลุ ม
ความเสี่ยงภัยหรือความเสียหายก็อาจเป็นการป้องกันได้
อีกอย่างหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ดีการซื้อประกันภัยก็อาจเป็นการ
สร้างภาระให้แก่องค์กรโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้ซึ่งหาก
มีมาตรการควบคุมที่ดีอยู่แล้วการซื้อประกันก็อาจไม่ใช่
ทางออกที่ดีนัก ดังนั้น การซื้อประกันภัยจึงไม่ใช่มาตรการ
บังคับผู้ประกอบธุรกิจคงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการ
ประกันความเสี่ยงภัยอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนเสนอแนะไว้
เท่านั้น
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