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บทคัดย,อ  

งานวิจัยฉบับน้ีมีเปuาหมายเพ่ือประเมินความพร$อมทางด$านกฎระเบียบต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข$องกับ Medical 

Tourism เพ่ือนำไปสู,การพัฒนาท่ีย่ังยืน  คำว,า ‘ความพร$อม’ ในการศึกษาน้ีหมายถึงกฎระเบียบต,าง ๆ ท่ีมีอยู,

ได$สร$างภาระท่ีเกินความจำเปzนและบ่ันทอนความสามารถในการแข,งขันให$แก,ภาคธุรกิจ Medical Tourism 

หรือไม, อย,างไร  ในขณะเดียวกันกฎระเบียบเหล,าน้ีต$องสามารถปuองกันปHญหาและ/หรือลดผลกระทบข$างเคียง

ท่ีอาจมีอันเน่ืองจากการขยายตัวของ Medical Tourism มิเช,นน้ันจึงเปzนเร่ืองยากท่ีการพัฒนา Medical 

Tourism ของไทยจะนำไปสู,การพัฒนาท่ีย่ังยืนได$   วิธีการศึกษาของโครงการวิจัยเร่ิมจากการรวบรวมและ

วิเคราะหMเชิงลึกกฎระเบียบต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข$อง กับ Medical Tourism โดยการวิเคราะหMทำท้ังในกรณีของไทย

เทียบกับประเทศต,าง ๆ อีก  4 ประเทศอันประกอบด$วย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปรM และอินเดีย    

ผลการศึกษาพบว,าไทยมีความพร$อมทางด$านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข$องกับ Medical Tourism ในระดับ

ท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค  ดังสะท$อนจากคะแนนความพร$อมท่ีคำนวณในการศึกษาน้ี โดย

ไทยมีคะแนนน$อยกว,ามาเลเซีย แต,สูงกว,าสิงคโปรM และอินเดีย กล,าวคือ กฎระเบียบต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข$องกับ 

Medical Tourism ของไทยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคมีส,วนส,งเสริมธุรกิจ Medical Tourism ให$

เกิดการพัฒนา ไทยมีเปuาหมายของการพัฒนาในระดับชาติท่ีชัดเจน การจัดต้ังคณะกรรมการกลางเพ่ือ

ขับเคล่ือน Medical Tourism และการให$สิทธิประโยชนMเพ่ือส,งเสริมการลงทุน  เร่ืองดังกล,าวไทยดำเนินการ

คล$ายมาเลเซีย ยกเว$นเพียงมาเลเซียมีความก$าวหน$าโดยมีการจัดต้ัง One-stop Service Agency ข้ึน  

ในขณะท่ีอินเดียท่ีมีเพียงกรอบนโยบายส,งเสริม Medical Tourism แต,ยังไม,มีมาตรการท่ีเปzนรูปธรรม  ในทาง

กลับกันวันน้ีสิงคโปรMยกเลิกมาตรการส,งเสริมต,าง ๆ ท่ีเคยดำเนินการมา ส,วนหน่ึงเพ่ือลดแรงกดดันจากคนใน

ประเทศท่ีไม,พอใจกับค,ารักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนอย,างรวดเร็ว อย,างไรก็ตามรัฐบาลสิงคโปรMไม,ได$ออกมาตรการ

ห$ามหรือลงโทษภาคเอกชนในธุรกิจ Medical Tourism แต,อย,างใด  

ผลการศึกษาของโครงการวิจัยช้ีให$เห็นถึงพ้ืนท่ีท่ีภาครัฐสามารถดำเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด$าน

การแข,งขันให$กับภาคธุรกิจ Medical Tourism ต้ังแต,การปรับปรุงกฎระเบียบต,าง ๆ ซ่ึงสามารถดำเนินการได$

ต้ังแต,การอำนวยความสะดวกการตรวจลงตรา (visa)  การพัฒนากฎหมายและระเบียบเพ่ือ เปÜดโอกาสให$มี

การเคล่ือนย$ายแรงงาน  การควบคุมกำกับอัตราการด$านการแพทยMให$มีความยืดหยุ,นมากข้ึน และพัฒนาระบบ

การไกล,เกล่ียข$อพิพาทจากการให$บริการทางการแพทยM  เพ่ือให$ Medical Tourism นำไปสู,การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ภาครัฐควรเก็บค,าธรรมเนียมพิเศษบางส,วนเพ่ือนำมาเปzนกองทุนเพ่ืออุดหนุนระบบประกันสุขภาพให$กับคน

ภายในประเทศ  
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Abstract 

The research’s main purpose is to examine rules and regulations governing 

Thailand’s medical tourism operation whether they incur any extra burden to the business 

(i.e. regulatory readiness) as well as whether the existing rules and regulations are well 

designed to cushion the adverse effect (i.e. sustainability).  The rules and regulations 

governing will be analyzed in depth as well as the inter-country comparison is performed, 

all of which are to provide precise assessment.  In this study, four countries are included, i.e. 

India, Malaysia, Singapore, and United Kingdom.  

The key finding suggests that the existing rules and regulations governing Thailand’s 

medical tourism play a facilitating role as opposed to other countries.  The score of 

regulatory readiness constructed in this research suggests Thailand is the first runner up after 

Malaysia. India received the lowest score.  The facilitating role is due to presence of clear 

policy stance in promoting medical tourism, setting up an inter-agencies committee to be in 

charge of the sector development, and offering investment incentives.  Thailand has not 

established one-stop service agency like Malaysia did thereby lowering the score.  The 

lowest score found in India is due to lack of clear implementation plans to promote medical 

tourism.  Singapore no longer offer any policies to promote medical tourism because of the 

rising medical treatment expense.  Despite being myth, many locals believe the rising 

expense is a consequence of medical tourism to a certain extent.  Nonetheless, Singaporean 

government has not imposed any policies to discourage medical tourism.  

The key policy inference from this study points to a rather wide policy space for Thai 

governments to further strengthen business competitiveness of medical tourism by 

amending the existing rules and regulations.  The range of policy space is rather wide, from 

visa issuing, enhancing flexibility of rules and regulations on manpower cross-border 

movement and price controls/guidelines on medical treatment expenses. To cushion any 

adverse effect, surcharge imposed on foreign patients might be needed for sustainable 

development of medical tourism.  The surcharge revenues can be used to subsidize 

universal healthcare system offering to the local. 
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บทที่ 1 

บทนำ  

1.1 นัยสำคัญของป7ญหา 

 การทjองเท่ียงเชิงการแพทยz หรือ Medical Tourism หมายถึงการท่ีบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาในประเทศ

หน่ึงเดินทางมายังอีกประเทศหน่ึงเพ่ือใชUบริการทางการแพทยz โดยขอบเขตบริการทางการแพทยzเพ่ิมข้ึนเร่ือย 

ๆ จากการเขUาถึงบริการทางการแพทยzเน่ืองจากความเจ็บปÄวย เชjน การผjาตัดขUอตjอตjาง ๆ การรักษาอาการ

แผลเบาหวาน  ไปจนถึงความพ่ึงพอใจอยjางศัลยกรรมความงามและ/หรือการรักษาปÅญหาการมีบุตร 

(Cornell, 2011; Lunt et al. 2011) นอกจากน้ันยังมีบริการทางการแพทยzท่ีผสมผสานระหวjางความเจ็บปÄวย

และความพ่ึงพอใจอยjางทันตกรรม ในขณะท่ีกิจกรรมอยjางการเสริมสรUางและการฟâäนฟูสุขภาวะของรjางกาย

และจิตใจ (Rehabilitation) ไมjถูกนับรวมใน Medical Tourism (Bennie, 2014)    

Medical Tourism ไมjใชjเร่ืองใหมj แตjเกิดข้ึนต้ังแตjในศตวรรษท่ี 19 ท่ีผูUท่ีปÄวยเปèนวัณโรคซ่ึงมีฐานะ

ร่ำรวยก็ไดUเดินทางไปอาศัยในแถบเมดิเตอรzเรเนียนหรือทางตะวันตกเฉียงใตUของประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือ

อาศัยในภูมิอากาศท่ีชjวยสjงเสริมสุขภาพมากกวjา (Hall, 2013)  อยjางไรก็ตามในกวjาทศวรรษท่ีผjานมา 

Medical Tourismมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมในชjวงทศวรรษท่ีผjานมา กลjาวคือ ในอดีตการเดินทางสjวน

ใหญjเปèนบุคคลจากประเทศกำลังพัฒนาเดินทางไปรับบริการทางการแพทยzในประเทศท่ีพัฒนาแลUว เน่ืองจาก

คุณภาพการรักษาพยาบาล และการมี-ไมjมีของบริการทางการแพทยzบางประเภท ปÅจจุบันผูUปÄวยจากท่ัวทุกมุม

โลกเดินทางออกจากประเทศตนเองเพ่ือไปรับบริการทางการแพทยzในกลุjมประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหน่ึง 

(Handful Countries) เหตุผลการเดินทางออกไปรับการรักษาในตjางประเทศมีความหลากหลายท้ังจากปÅจจัย

ผลักดัน (Push Factor) ท่ีผูUปÄวยเหลjาน้ีประสบปÅญหาการรับบริการทางการแพทยzในประเทศของตน ไมjวjาจะ

เปèนคjาบริการทางการแพทยzท่ีสูงและสูงข้ึนอยjางตjอเน่ือง ระยะเวลาการอคอยท่ียาวนานโดยเฉพาะการเขUาพบ

แพทยzเฉพาะทาง (Specialists) และ/หรือบริการทางการแพทยzบางประเภทไมjมีใหUบริการในประเทศของตน 

ในขณะท่ีประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหน่ึงท่ีมีการยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทยzจนเปèนท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาติ เสนอบริการในราคาท่ีถูกลง และสามารถพบแพทยzเฉพาะทางไดUงjายข้ึน ซ่ึงทำใหUดึงดูดผูUปÄวย

จากท่ัวโลกเขUามารับการรักษาในประเทศของตน (Pull Factor)    
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นอกจากน้ันกระแสโลกาภิวัตนzท้ังความกUาวหนUาทางดUานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยjางย่ิงอินเทอรzเน็ตไดU

ทำหนUาท่ีเปèนแหลjงขUอมูลเก่ียวกับสุขภาพท่ีสำคัญและคjาเดินทางระหวjางประเทศท่ีปรับลดลงเน่ืองจากการ

แขjงขันท่ีรุนแรงข้ึนและการมีอยูjของธุรกิจสายการบินราคาต่ำ (Low Cost Airlines) (Moghavvemi et al., 

2017; Abualhasani, 2017)  

 ไทยเปèนหน่ึงในประเทศกำลังพัฒนาท่ีไดUกลายมาเปèนศูนยzกลาง Medical Tourism ท่ีสำคัญแหลjง

หน่ึงของโลกท่ีคนตjางชาตินิยมมาใชUบริการทางการแพทยz โดยผูUปÄวยท้ังจากประเทศเพ่ือนบUานท่ีคุณภาพบริการ

ทางการแพทยzของประเทศตนยังไมjพัฒนา ผูUปÄวยจากตjางประเทศท่ีเขUามาเพ่ือเขUาถึงบริการทางการแพทยzไดU

รวดเร็วข้ึนและในราคาท่ีต่ำลง  ในขณะท่ีไทยมีบุคลากรทางการแพทยzท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางและคุณภาพ

บริการการรักษาพยาบาลของไทยท่ียกระดับเทียบเทjากับประเทศพัฒนาแลUว ปÅจจัยเหลjาน้ีเสริมกับจุดเดjนท่ี

ไทยเปèนแหลjงทjองเท่ียวท่ีสำคัญแหลjงหน่ึงของโลกทำใหUนักทjองเท่ียวจำนวนมากมาเท่ียวและคุUนเคยกับ

ประเทศไทย  

 อยjางไรก็ตาม Medical Tourism ไมjแตกตjางจากกิจกรรมในภาคบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขUองกับ

กฎระเบียบตjาง ๆ จำนวนมาก โดยเปòาหมายของกฎระเบียบเหลjาน้ีมีความหลากหลายต้ังแตjการตีกรอบสิทธิท่ี

พ่ึงไดUรับ หนUาท่ี และความคุUมครองในกรณีท่ีเกิดเหตุการณzไมjพ่ึงปรารถนาข้ึน  นอกจากน้ันเม่ือกิจกรรมมี

ชาวตjางชาติเขUามาเก่ียวขUอง กรอบของกฎระเบียบเร่ิมต้ังแตjการเดินทางเขUามาในประเทศซ่ึงถือเปèนสารัตถะ

สjวนแรกของ Medical Tourism  ไมjวjาเปòาหมายของกฎระเบียบเหลjาน้ีคืออะไร แตjการดำรงอยูjของ

กฎระเบียบตjาง ๆ เหลjาน้ีอาจสรUางภาระแกjการดำเนินการและบ่ันทอนความสามารถในการแขjงขันของ 

Medical Tourism ไดU ดังน้ัน เพ่ือเปèนการเตรียมความพรUอมของ Medical Tourism ของไทย การวิเคราะหz

กฎระเบียบตjาง ๆ ท่ีเก่ียวขUองจึงเปèนส่ิงท่ีจำเปèน   

ดังน้ัน วัตถุประสงคzของงานวิจัยฉบับน้ีจะมุjงวิเคราะหzและประเมินกฎระเบียบตjาง ๆ ท่ีเก่ียวขUองกับ 

Medical Tourism โดยการวิเคราะหzและประเมินในการศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาทุก ๆ ตำแหนjงบนหjวงโซjอุปทาน

ต้ังแตjข้ันตอนการกjอนเขUารับการรักษาของผูUปÄวย  ข้ันตอนระหวjางการรักษา  ข้ันตอนหลังการรับบริการทาง

การแพทยzซ่ึงตUองพิจารณถึงการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทยz (ถUามี) และการเดินทาง

กลับประเทศหรือการขยายเวลาการพำนักในประเทศ (ตารางท่ี 1.1)  

นอกจากน้ันการวิเคราะหzและประเมินกฎระเบียบตjาง ๆ จำเปèนตUองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบกับ

ประเทศตjาง ๆ เพ่ือใหUเกิดการประเมินท่ีเหมาะสม สjวนหน่ึงเพราะบางคร้ังกฎระเบียบในบางเร่ืองเปèน

มาตรฐานท่ีประเทศตjาง ๆ ลUวนแลUวแตjมีการกำกับท้ังส้ิน ในกรณีเชjนน้ีการมีอยูjของกฎระเบียบเหลjาน้ีจึงไมj

สjงผลกระทบตjอความสามารถในการแขjงขันทางธุรกิจของ Medical Tourism  ในขณะท่ีบางคร้ังประเทศ
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ตjาง ๆ อาจมีความกังวลและออกกฎระเบียบท่ีเกินความจำเปèนจนสjงผลบ่ันทอนความสามารถในการแขjงขัน

ทางธุรกิจของ Medical Tourism โดยไมjจำเปèน  

 

ตารางท่ี 1.1 

ประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวขAองกับการทCองเท่ียวเชิงการแพทยG 

กCอนเขAารับบริการทางการแพทยG ระหวCางรับบริการทางการแพทยG หลังรับบริการทางการแพทยG 

การใหUบริการ

ขUอมูลขjาวสาร

เก่ียวกับสิทธิ

พิเศษดUานการ

ตรวจลงตราแกj

ผูUปÄวย 

กระบวนการตรวจ

ลงตรา 

ผูUใหUบริการ

ดUานการ

รักษาพยาบาล 

เชjน 

โรงพยาบาล

และคลินิก 

การอำนวยความ

สะดวกหลังการ

รักษาพยาบาล

และศูนยzดูแล

ฟâäนฟูสมรรถภาพ 

การเยียวยา

ความ

เสียหาย (ถUา

มี) 

การเดินทางขา

ออกหรือการ

ขยายเวลาการ

พำนัก 

การสCงเสริม การเดินทางขาเขAา การรักษา การชำระ

คCาบริการ 

การเยียวยา การพำนักและ

เดินทางขา

ออก 

ท่ีมา: คณะผูUวิจัย 

1.2 วัตถุประสงคGของการศึกษา 

 (1) เพ่ือทบทวนกฎหมายตลอดจนอนุบัญญัติวjาดUวยการแพทยzและการสาธารณสุขของไทยในปÅจจุบัน 

 (2) เพ่ือศึกษากฎหมายของตjางประเทศท่ีเปèนศูนยzกลางสุขภาพนานาชาติ 

 (3) เพ่ือวิเคราะหzสถานการณzทางกฎหมายของไทยกับความสอดรับกับนโยบายศูนยzกลางสุขภาพ

นานาชาติและการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 (4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกUไขเพ่ิมเติมกฎหมายไทยในสjวนท่ีเก่ียวขUองกับการแพทยzและการ

สาธารณสุขใหUสอดรับการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
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1.3 วิธีการศึกษา และขอบเขตการศึกษา  

 วิธีการศึกษาในงานวิจัยน้ีเร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะหzกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขUองในหjวงโซj

อุปทานของ Medical Tourism โดยอาศัยการวิจัยเชิงเอกสาร (doctrinal) และการวิเคราะหzเปรียบเทียบ

กฎหมายในเชิงภารกิจ (functional comparative analysis)  

  ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขUองกับ Medical Tourism ประกอบดUวย  

• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

• พระราชบัญญัติคนเขUาเมือง พ.ศ. 2522  

• พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  

• พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  

• พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547  

• พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยzแผนไทย พ.ศ. 2556  

• พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภz พ.ศ. 2528  

• พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537  

• พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537  

• พระราชบัญญัติสุขภาพแหjงชาติ พ.ศ. 2550  

• พระราชบัญญัติวjาดUวยขUอสัญญาไมjเปèนธรรม พ.ศ. 2540  

• พระราชบัญญัติคุUมครองผูUบริโภค พ.ศ. 2522  

• พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูUบริโภค พ.ศ. 2551  

• พระราชบัญญัติคุUมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชjวยการเจริญพันธุzทางการแพทยz พ.ศ. 2558 

และ 

• พระราชบัญญัติวjาดUวยการขัดกันแหjงกฎหมาย พ.ศ. 2481  

 

พระราชบัญญัติเหลjาน้ีครอบคลุมหjวงโซjอุปทานของ Medical Tourism ต้ังแตjข้ันตอนกjอน ระหวjาง 

และหลังรับการรักษา  โดยในการวิเคราะหzจะครอบคลุมกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขUอง 

เพ่ือประเมินความพรUอม การวิจัยในการศึกษาน้ีจะวิเคราะหzกฎหมายและกฎระเบียบตjาง ๆ ท่ี

เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติท้ัง 15 ฉบับ ของประเทศตjาง ๆ  โดยในการศึกษาน้ีประเทศท่ีครอบคลุมมี 4 

ประเทศไดUแกj สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปรz และอินเดีย เราเลือกวิเคราะหzกฎหมายของสหราช

อาณาจักรเพราะสหราชอาณาจักรมีคุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีสูงและดึงดูดผูUปÄวยจากประเทศอ่ืน ๆ ใน

ภูมิภาคอยjางมาก นอกจากน้ี ระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรยังตกอยูjในบังคับของกฎหมายและนโยบาย

ของสหภาพยุโรปซ่ึงใหUความสำคัญกับ การคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคล สิทธิในการรักษาพยาบาลและการ
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ประกอบอาชีพดUานสาธารณสุขขUามแดนในกลjมประเทศสมาชิกของสหภาพยุ โรป ดัง นั้น  ประสบการณz

ของสหราชอาณาจักรจึงเปèนตัวอยjางการบริหารจัดการรองรับผลกระทบจากการท่ีมีผูUปÄวยตjางชาติมาใชU

บริการทางการแพทยzตjอผูUปÄวยภายในประเทศ ในขณะท่ีประสบการณzอีก 3 ประเทศซ่ึงเปèนประเทศคูjแขjงใน

ภูมิภาคของไทย และมีกฎระเบียบท่ีเก่ียวขUองกับการเดินทางของนักทjองเท่ียวท่ีเดินทางเขUาและพำนักใน

ประเทศเพ่ือรับบริการทางการแพทยz กรอบทางกฎหมายในการใหUบริการทางการแพทยz การควบคุมกำกับการ

ใหUบริการ และการเยียวยาความเสียหายท่ีสามารถเปรียบเทียบไดUกับกฎระเบียบของประเทศไทย ดังน้ัน การ

เปรียบเทียบกับท้ังสามประเทศจึงนjาจะมีสjวนชjวยใหUเราประเมินความพรUอมทางดUานกฎระเบียบตjาง ๆ   

 เพ่ือประเมินความพรUอมทางดUานกฎระเบียบของไทยเทียบกับประเทศตjาง ๆ  คณะผูUวิจัยจึงไดUแปลง

ความพรUอมทางดUานกฎระเบียบเหลjาน้ีออกมาเปèนคะแนน  โดยมีการกำหนดหลักเกณฑzการใหUคะแนนอยjาง

ชัดเจนเพ่ือใหUเกิดบรรทัดฐานรjวมกันและทำใหUคะแนนท่ีออกมาสะทUอนถึงความพรUอมทางดUานกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขUองกับ Medical Tourism  เน่ืองจากเกณฑzและคะแนนกลางท่ีใชUเปèนสากลยังไมjมี ดังน้ัน เกฑณzและ

คะแนนท่ีใชUในการศึกษาน้ีจึงต้ังบนวิจารณาณของนักวิจัย เพ่ือลดปÅญหาความลำเอียงท่ีอาจมี นักวิจัยไดUนำเอา

ผลการประเมินนำไประดมสมองกับผูUเช่ียวชาญและผูUท่ีเก่ียวขUองเพ่ิมเติม   

1.4 ประโยชนGท่ีคาดวCาจะไดAรับจากการศึกษา 

 (1) ทำใหUทราบถึงบทบาทของกฎหมายตลอดจนอำนาจหนUาท่ีของหนjวยงานรัฐในการสjงเสริม

อุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzในประเทศไทย 

 (2) ทำใหUทราบถึงกฎหมายและระเบียบในการสjงเสริมอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของ

ตjางประเทศ 

 (3) ทำใหUไดUมาซ่ึงผลการวิเคราะหzในเชิงเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการสjงเสริม

อุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของประเทศไทยและตjางประเทศ 

 (4) ทำใหUไดUมาซ่ึงแนวทางในการพัฒนากฎหมายตลอดจนกฎระเบียบ และหนjวยงานรัฐในการสjงเสริม

อุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzในประเทศไทย 

1.5 โครงสรAางของงานวิจัย  

 งานวิจัยฉบับน้ีมีท้ังส้ิน 5 บท โดยบทแรกนำเสนอหลักการและเหตุผลของการวิจัย ในขณะท่ีบทท่ี 2 

นำเสนอผลการวิเคราะหzการศึกษาและวิเคราะหzกฎหมายและกฎระเบียบของตjางประเทศ (4 ประเทศ) บทท่ี 

3 เปèนการวิเคราะหzการศึกษาและวิเคราะหzกฎหมายและกฎระเบียบของไทย  บทท่ี 4 นำเสนอการประเมิน

ความพรUอมทางดUานกฎระเบียบของไทยกับตjางประเทศ และบทสรุปและขUอเสนอแนะเชิงนโยบายในบทท่ี 5   
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บทที ่2 

กฎระเบียบทีเ่กีย่วกับขAองกับการท,องเที่ยวเชงิการแพทยGในต,างประเทศ 

 เพ่ือประโยชนzในการสรUางเกณฑzเพ่ือวิเคราะหzและประเมินกฎระเบียบท่ีเก่ียวขUองกับ Medical 

Tourism ในประเทศไทย คณะผูUวิจัยจึงไดUทำการศึกษากฎหมายและเบียบ ตลอดจนหนjวยงานท่ีเก่ียวขUองกับ

การสjงเสริม ควบคุมกำกับ และแกUไขปÅญหาท่ีเก่ียวกับการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของตjางประเทศซ่ึง

ประกอบดUวย (2.1) สหราชอาณาจักร1;  (2.2) ประเทศมาเลเซีย; (2.3) ประเทศสิงคโปรz; และ (2.4) ประเทศ

อินเดีย โดยประเด็นท่ีทำการศึกษาในแตjละประเทศไดUแกj กฎหมายและเรียบเก่ียวกับการเดินทางและการ

พำนักของนักทjองเท่ียวท่ีเขUารับบริการทางการแพทยz กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพของ

การบริการ ตลอดจนการเยียวยาและระงับขUอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการใหUบริการทางการแพทยz นอกจากน้ี ยัง

จะไดUศึกษาถึงกฎหมายและระเบียบท่ีชjวยสjงเสริมการลงทุนและประกอบธุรกิจเก่ียวกับการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzอีกดUวย 

2.1 สหราชอาณาจักร 

 หนjวยงานหลักท่ีทำหนUาท่ีใหUบริการดUานการแพทยzในสหราชอาณาจักร ไดUแกj National Health 

Service หรือ “NHS” และในขณะเดียวกันระบบการสาธารณสุขของสหราชาอาณาจักรยังเป†ดโอกาสใหUมีการ

ต้ังโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือใหUบริการรักษาพยาบาลแกjผูUปÄวยอีกดUวย โดยสหราชอาณาจักรตกอยูjในบังคับของ 

EU Directive วjาดUวยการใหUบริการดUานการแพทยzระหวjางประเทศ ซ่ึงกำหนดใหUรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปมี

หนUาท่ีตUองสjงเสริมการเขUาถึงการบริการดUานการแพทยzในประเทศสมาชิก2 ซ่ึงทำใหUเกิดประเด็นตUองพิจารณา

ตjอไปวjาการเดินทางของพลเมืองจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเขUามาในสหราชาอาณาจักรเพ่ือรับการ

รักษาพยาบาลน้ันมีข้ันตอนทางกฎหมายอยjางไร 

 
 1 การวิเคราะห5และประเมินกฎระเบียบที่เกี่ยวขAองกับ Medical Tourism ในกรณีสหราชอาณาจักรในการศึกษานี้จะตีกรอบในสZวนของ

อังกฤษเทZานั้น  ดังนั้น ตZอไปเราใชAคำวZาสหราชอาณาจักรและอังกฤษเสมือนเปน̀คำแทนกัน (Interchangable)  

2 EU Directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare (2011), Article 1 para 1. 
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2.1.1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับขAองกับการเดินทางและการพำนักของนักทCองเท่ียว 

ผูUปÄวยท่ีจะเดินทางเขUามาในสหราชอาณาจักรเพ่ือรับบริการทางการแพทยzน้ันอาจแบjงไดUเปèนสองกลุjม

ไดUแกjพลเมืองของประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรzแลนดz และพลเมืองของประเทศในเขต

เศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรzแลนดzซ่ึงตกอยูjในบังคับของกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการตรวจลงตราท่ี

แตกตjางกัน ตลอดจนมีสิทธิพิเศษท่ีแตกตjางกัน 

2.1.1.1 การตรวจลงตราเพ่ือรับการรักษาพยาบาลท่ัวไป 

พลเมืองของประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรzแลนดzท่ีประสงคzจะเดินทางเขUาสหราช

อาณาจักรเพ่ือรับการรักษาแบบเสียคjาใชUจjายในฐานะนักทjองเท่ียวทางการแพทยz จะตUองย่ืนรับการตรวจลง

ตราประเภท Standard Visitor Visa ซ่ึงกฎระเบียบเก่ียวกับการย่ืนขอรับการตรวจลงตราประเภทน้ี ไดU

บัญญัติไวUใน Immigration Rules3 เร่ืองผูUเดินทางเขUาประเทศเพ่ือรับบริการทางการแพทยzแบบเสียคjาใชUจjาย 

(Visitors seeking to enter or remain for private medical treatment) โดยสรุปหลักเกณฑzและข้ันตอน

การย่ืนขอวีซjาไดUดังน้ี 

 ผูUย่ืนขอรับการตรวจลงตราจะตUองมีคุณสมบัติตามคือ เปèนผูUมีคุณสมบัติตาม paragraph 41 (iii)-(vii), 

(ix)-(x) และ (xii) ซ่ึงเปèนประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติของผูUเดินทางเขUาประเทศท่ัวไป (general visitor) เชjน 

จะตUองไมjมีความต้ังใจท่ีจะเดินทางเขUามาทำงานในประเทศ4 จะตUองไมjมีความต้ังใจท่ีจะเดินทางเขUามาใน

ประเทศเพ่ือผลิตสินคUาหรือบริการ รวมการการขายสินคUาและบริการโดยตรงแกjผูUบริโภค5 จะตUองไมjมีความ

ต้ังใจท่ีจะเดินทางเขUามาในประเทศเพ่ือศึกษาเลjาเรียน ยกเวUนดังท่ีบัญญัติไวUใน paragraph 43A6 จะตUอง

สามารถจัดหาท่ีอยูjอาศัยของตนและผูUติดตามดUวยตนเอง และไมjย่ืนขอเงินสนับสนุนจากรัฐหรือโดยการทำงาน 

หรือไดUรับการจัดหาท่ีอยูjอาศัยโดยญาติหรือเพ่ือนผูUซ่ึงสามารถแสดงใหUเห็นไดUวjามีความสามารถในการจัดหาท่ี

อยูjอาศัยดังกลjาวและเปèนผูUท่ีอาศัยอยูjในประเทศโดยถูกกฎหมาย หรือหากปÅจจุบันอาศัยอยูjในประเทศโดยไมj

ถูกกฎหมาย ตUองสามารถแสดงใหUเห็นไดUวjา จะมีฐานะถูกตUองตามกฎหมายกjอนท่ีหนUาท่ีจัดหาท่ีอยูjอาศัยจะ

เกิด7 และสามารถเสียคjาใชUจjายในการเดินทางกลับประเทศของตนไดU8  

สำหรับนักเดินทางท่ีประสงคzจะเดินทางเขUามาเพ่ือรับบริการทางการแพทยzน้ัน ในกรณีท่ีเปèนผูUปÄวย

จากโรคติดตjอ จะตUองไดUรับการตรวจรับรองจากผูUตรวจ (Medical Inspector) วjาไมjเปèนอันตรายตjอสุขภาพ

ของประชาชนท่ัวไป สามารถแสดงใหUเห็นไดUเม่ือถูกแจUงใหUแสดง วjาการรักษาน้ันมีกำหนดระยะเวลาแนjนอน มี

ความต้ังใจท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศเม่ือการรักษาส้ินสุด และสามารถแสดงหลักฐานเม่ือถูกแจUงใหUแสดงไดU 

 
3 ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3(2) ของ The Immigration Act 1971 Part 2, paragraph 51-56.  

4 เพิ่งอAาง, para 41 (iii). 

5 เพิง่อAาง, para 41(iv). 

6 เพิ่งอAาง, para 41 (v). 

7 เพิ่งอAาง, para 41 (vi). 

8 เพิ่งอAาง, para 41 (vii). 
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ดังน้ี (a) ภาวะความเจ็บปÄวยน้ันจะตUองไดUรับการปรึกษาและรักษา (b) สามารถเสียคjาใชUจjายเก่ียวกับการ

ปรึกษาและรักษาไดUดUวยตนเอง (c) ประมาณการคjาใชUจjายในการปรึกษาและรักษา (d) กำหนดระยะเวลาการ

รักษาโดยประมาณ และ (e) เงินทุนอันเพียงพอท่ีจะใชUจjายในระหวjางท่ีอาศัยอยูjในประเทศ 

 ระยะเวลาของการตรวจลงตรา คือ 6 เดือน ดังท่ีบัญญัติไวUใน paragraph 52 ท้ังน้ี สามารถย่ืนขอตjอ

ระยะเวลาไดUตามท่ีบัญญัติไวUใน paragraph 54 เร่ืองกฎเกณฑzการตjอระยะเวลาการอาศัยในประเทศในฐานะผูU

เดินทางเขUาประเทศเพ่ือรับบริการทางการแพทยzแบบเสียคjาใชUจjาย โดยหลักเกณฑzท่ีสำคัญนอกเหนือจากการ

แสดงใหUเห็นถึงคุณสมบัติโดยท่ัวไปดังท่ีไดUกลjาวไปแลUว จะตUองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการรักษาตjอเน่ือง ซ่ึงเปèน

เหตุผลในการขอตjอระยะเวลา ดังท่ีบัญญัติไวUใน paragraph 54 (ii) ดังน้ี คือ (a) ลักษณะและธรรมชาติของ

ความเจ็บปÄวย (b) รายละเอียดของการรักษาตjอเน่ือง (c) ความถ่ีของการพบแพทยzเพ่ือปรึกษา (d) ระยะเวลา

การรักษาโดยประมาณ (e) รายละเอียดเก่ียวกับคjาใชUจjายในการรักษา และหลักฐานเพ่ือยืนยันวjาผูUย่ืนขอ

สามารถจjายคjาใชUจjายเหลjาน้ีเองไดU; และ (f) ในกรณีท่ีการรักษาเปèนไปเพ่ือการรักษาความเจ็บปÄวยเล็กนUอย 

จะตUองแสดงหลักฐานเก่ียวกับความกUาวหนUาของการรักษาดUวย 

 ในสjวนของผูUติดตาม (Dependents) น้ัน หากนักทjองเท่ียวทางการแพทยzมีผูUติดตาม สามารถย่ืน

ขอรับการตรวจลงตราพรUอมกันไดUดังท่ีบัญญัติไวUใน paragraph 34D โดยนิยามของผูUติดตามดังท่ีไดUบัญญัติไวU

ใน paragraph 34D (ii) คือ คูjสมรส คูjชีวิต คูjชีวิตเพศเดียวกัน บุตรอายุไมjเกิน 18 ป£ อยjางไรก็ดี Immigration 

Rules มิไดUอนุญาตใหUผูUติดตามของนักทjองเท่ียวทางการแพทยzไดUรับการตรวจลงตราผูUติดตามโดยอัตโนมัติ 

ดังน้ัน ผูUติดตามจะตUองย่ืนขอรับการตรวจลงตราในฐานะใดฐานะหน่ึง เชjน ผูUเดินทางเขUาประเทศท่ัวไป 

(general visitor) หรือผูUเดินทางเขUาประเทศท่ีเปèนเด็ก (child visitor)9 

2.1.1.2 สิทธิพิเศษของพลเมืองของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรGแลนดG 

พลเมืองของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรzแลนดz น้ัน มีสิทธิตามโครงการบัตร

หลักประกันสุขภาพในยุโรป (European Health Insurance Card – EHIC)10 ท่ีจะไดUรับการรักษาในกรณี

ฉุกเฉินจำเปèน (unplanned treatment) จาก NHS โดยไมjมีคjาใชUจjายในกรณีท่ีเดินทางเขUามาในสหราช

อาณาจักรเพียงช่ัวคราว และสิทธิตามกฎหมายสหภาพยุโรปท่ีจะเดินทางเขUามารับบริการทางการแพทยzในส

หราชอาณาจักรโดยเฉพาะ ในฐานะนักทjองเท่ียวทางการแพทยz โดยไมjเสียคjาใชUจjาย ยกเวUนบางกรณี โดยมี

 
9 Home Office (กระทรวงมหาดไทยของประเทศสหราชอาณาจักร), Guidance: Visitor for private medical treatment (v.10.0, 

2014), p.8  

10 โครงการบัตรหลักประกันสุขภาพในยุโรป (The European Health Insurance Card – EHIC) เป`นโครงการที่จัดขึ้นตามกฎหมาย 

Regulation (EC) No 883/2004 ซึ่งมีวัตถุประสงค5เพื่อใหAผูAมีสิทธิสามารถใชAบริการทางสาธารณสุขของรัฐในประเทศสมาชิกไดAในกรณีฉุกเฉิน โดย

มีสิทธิเทียบเทZากับพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ดู  Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere, The European Health Insurance Card: 

Reference year 2015 (2016) The European Commission doi:10.767/630740 

<https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18642 &langId= en> เขAาถึง 15 มกราคม 2562. 
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สิทธิเทียบเทjากับพลเมืองอังกฤษ11 โดยท้ังสองกรณีน้ี พลเมืองของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและ

สวิตเซอรzแลนดz ไมjจำเปèนตUองขอวีซjาเปèนกรณีพิเศษแตjอยjางใด 

2.1.2 สิทธิและหนAาท่ีระหวCางนักทCองเท่ียวและผูAใหAบริการทางการแพทยG 

หลังจากท่ีนักเดินทางไดUเดินทางเขUามาในสหราชอาณาจักรแลUว กรณีมีประเด็นตUองพิจารณาตjอไปวjา

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขUองกับการรับบริการทางการแพทยzน้ันมีเน้ือหาอยjางไร จากการศึกษาพบวjา

ระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรน้ันถูกพัฒนาใหUเปèนฐานทางกฎหมายในการรับรองถึง “หนUาท่ีของผูU

ใหUบริการทางการแพทยz” ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิในการเขUาถึงบริการสาธารณสุขและการคุUมครองขUอมูลสjวน

บุคคลของผูUปÄวย (2.1.2.1) “หนUาท่ีของผูUรับบริการ” ซ่ึงประเด็นเก่ียวกับนิติสัมพันธzตามสัญญาระหวjางผูUใหU

และรับบริการทางการแพทยzตลอดจนการควบคุมกำกับอัตราคjาบริการซ่ึงเปèนการท่ีกฎหมายแทรกแซง

เสรีภาพในการทำทำสัญญา (2.1.2.2) และ การชดใชUคjาเสียหายท่ีเกิดจากการใหUบริการทางการแพทยz 

(2.1.2.3) 

2.1.2.1 หนAาท่ีของผูAใหAบริการทางแพทยG 

ในเร่ืองหนUาท่ีของผูUใหUบริการทางการแพทยzในสหราชอาณาจักรน้ัน จะแบjงการพิจารณาออกเปèน

หนUาท่ีของผูUใหUบริการทางการแพทยzของรัฐ หรือ NHS และหนUาท่ีของผูUใหUบริการเอกชน โดยหนUาท่ีของผูU

ใหUบริการทางแพทยzของรัฐ (NHS) น้ันสามารถจะแบjงการพิจารณาเปèน 2 ประเด็นยjอย ประเด็นแรกคือ สิทธิ

ของผูUรับบริการทางการแพทยz ซ่ึงถือไดUวjาเปèนกระจกสะทUอนหนUาท่ีของผูUใหUบริการ และประเด็นท่ีสองคือ 

หนUาท่ีของผูUใหUบริการซ่ึงเปèนหนUาท่ีเฉพาะอ่ืน ๆ สjวนสิทธิของผูUรับบริการทางการแพทยz (Patient’s Rights) 

จาก NHS น้ัน เดิมทีไดUถูกบัญญัติไวUใน NHS’s Patient’s Charter 1991 และในปÅจจุบันไดUรวมเขUามาอยูjใน 

ธรรมนูญ (Constitution) ของ NHS12 ซ่ึงไดUกำหนดสิทธิของผูUรับบริการทางการแพทยzจาก NHS ไวU  7 ดUาน

ดUวยกัน ดังน้ี13 

 (1) สิทธิในการเขUาถึงการบริการสาธารณสุข (Access to health services) ซ่ึงแบjงออกเปèน 7 สิทธิ

ยjอยดังน้ีคือ (a) สิทธิท่ีจะไดUรับการบริการของ NHS โดยไมjมีคjาใชUจjาย ยกเวUนในบางกรณีซ่ึงถูกกำหนดโดย

รัฐสภา; (b) สิทธิในการเขUาถึงบริการของ NHS โดยไมjถูกปฏิเสธการเขUาถึงบริการโดยไมjมีเหตุสมควร; (c) สิทธิ

 
11 สิทธิในการเดินทางเขAาสหราชอาณาจักรในฐานะนักทZองเที่ยวทางการแพทย5 แบZงเป`น 2 สิทธิ คือ (1) สิทธิตาม Article 20 และ 

Article 27(3) Regulation (EC) No. 883/2004 ของพลเมืองในกลุZมประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร5แลนด5ในการไดAรับการรักษาจากผูA

ใหAบริการทางการแพทย5ของรัฐ (NHS) โดยมีสิทธิโดยทั่วไปเทียบเทZากับพลเมืองอังกฤษ และ (2) สิทธิตาม Directive 2011/24/EU of the 

European Parliament and of the Council on the application of patients’ right in cross-border healthcare  สำหรับพลเมืองในกลุZม

ประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป ที่จะเดินทางเขAามารับการรักษาโดยเสียคZาใชAจZายในสหราชอาณาจักร ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดย

สามารถยื่นขอรับคZาใชAจZายคืนจากประเทศของตนไดA 

12<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 

480482/NHS_Constitution_WEB.pdf> เขAาถึง 16 มกราคม 2562. 

13 Section 3a. Patients and the public – your rights and NHS pledges to you.  
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ในการไดUรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ตรงกับท่ีผูUรับบริการตUองการ และคำนึงถึงความพึงพอใจ; (d) สิทธิท่ีจะ

คาดหวังใหU NHS ประเมินความตUองการดUานการบริการสาธารสุขของชุมชนท่ีผูUรับบริการอาศัยอยูj รวมท้ังจัดใหU

มีการบริการสาธารณสุขท่ีจำเปèน และในกรณีของการใหUบริการทางสาธารณสุขขององคzกรทUองถ่ิน จะตUอง

ดำเนินการเพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขของทUองถ่ินน้ัน ๆ ดUวย; (e) สิทธิในบางกรณีท่ีจะไดUรับการรักษาใน

ประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) หรือประเทศสวิตเซอรzแลนดz; (f) สิทธิท่ีจะไมjถูก

เลือกปฏิบัติโดยไมjชอบดUวยกฎหมาย ในการรับบริการจาก NHS ไมjวjาจะโดยเหตุผลของเพศ เช้ือชาติ ความ

พิการ อายุ เพศวิถี ศาสนา ความเช่ือ การกำหนดเพศใหมj การต้ังครรภzและดูแลบุตร หรือสถานะสมรส; และ 

(g) สิทธิท่ีจะเขUาถึงการบริการบางประการซ่ึงใหUบริการโดยหนjวยงานของ NHS ภายในระยะเวลาไมjเกินระยะ

การรอท่ีนานท่ีสุด หรือสิทธิท่ีจะไดUรับการเสนอทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมจาก NHS หากไมjสามารถจัดหาบริการ

ขUางตUนไดU โดยระยะเวลาการรอสำหรับบริการตjาง ๆ น้ันไดUระบุไวUในหนังสือคูjมือของธรรมนูญของ NHS  

 (2) สิทธิดUานคุณภาพของการดูแลและสภาพแวดลUอม (Quality of care and environment) ซ่ึง

แบjงออกเปèน 4 สิทธิยjอยดังน้ี (a) สิทธิท่ีจะไดUรับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเจUาหนUาท่ีผูUมีคุณวุฒิและ

ประสบการณzท่ีเหมาะสม ในหนjวยงานท่ีไดUรับการอนุมัติและไดUลงทะเบียนไวUแลUว และท่ีมีระดับความปลอดภัย

และคุณภาพท่ีเหมาะสม; (b) สิทธิท่ีจะไดUรับการดูแลในสภาพแวดลUอมท่ีสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม; (c) 

สิทธิท่ีจะไดUรับอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสมและมีคุณคjาทางโภชนาการ เพ่ือเก้ือหนุนสุขภาพท่ีดี; และ (d) 

สิทธิท่ีจะคาดหวังใหUหนjวยงานของ NHS ติดตามเฝòาระวังและพยายามท่ีจะพัฒนาคุณภาพของการรักษาอยjาง

ตjอเน่ือง ท้ังน้ีรวมถึงการปรับปรุงดUานความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสบการณzการใชUบริการใหUดีข้ึน 

 (3) สิทธิดUานการรักษา ยา และรายการทางการแพทยz ท่ีไดUรับการอนุมัติในระดับชาติ (Nationally 

approved treatments, drugs and programmes) ซ่ึงแบjงออกเปèน 3 สิทธิยjอยดังน้ี (a) สิทธิท่ีจะไดUรับยา

และการรักษาท่ีไดUรับการเสนอแนะจากหนjวยงาน NICE (the National Institute for Health and Care 

Excellence) เพ่ือใชUในระบบ NHS ในกรณีท่ีแพทยzประจำตัวของผูUรับบริการมีความเห็นวjามีความเหมาะสม; 

(b) สิทธิท่ีจะคาดหวังใหUหนjวยงานสjวนทUองถ่ินของ NHS ตัดสินใจเก่ียวกับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการจัดหา

ยา หรือการรักษา บางประการ อยjางมีเหตุผลและต้ังอยูjบนการพิจารณาหลักฐานท่ีเก่ียวขUอง หาก หนjวยงาน

สjวนทUองถ่ินของ NHS มีคำตัดสินไมjสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการจัดหายา หรือการรักษาท่ีผูUรับบริการและแพทยz

ประจำตัวมีความเห็นวjาเหมาะสม จะตUองอธิบายการคำตัดสินน้ันใหUผูUรับบริการทราบ; และ (c) สิทธิท่ีจะไดUรับ

วัคซีนท่ีไดUรับการแนะนำจากหนjวยงาน the Joint Committee on Vaccination and Immunisations 

ภายใตUโครงการฉีดวัคซีนท่ัวประเทศของ NHS  

 (4) สิทธิท่ีจะไดUรับความเคารพ ใหUความยินยอม และการเก็บความลับ (Respect, consent and 

confidentiality) ซ่ึงแบjงออกเปèน 8 สิทธิยjอยดังน้ี (a) สิทธิท่ีจะไดUรับการปฏิบัติโดยใหUเกียรติและใหUความ

เคารพ อันเปèนไปตามสิทธิมนุษยชนของผูUรับบริการ; (b) สิทธิท่ีจะไดUรับการคุUมครองจากการขjมเหง การละเลย 

และการปฏิบัติอันเส่ือมทราม; (c) สิทธิท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธการรักษา และสิทธิท่ีจะไดUรับการตรวจรjางกาย

ใด ๆ ท่ีผูUรับบริการไมjใหUความยินยอม หากผูUรับบริการไมjอยูjในสภาวะท่ีอาจใหUความยินยอมไดU จะตUองใหUผูUมี
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สิทธิใหUความยินยอมแทนตามกฎหมาย ใหUความยินยอมแทน หรือในกรณีท่ีไมjสามารถทำไดU การรักษาน้ัน

จะตUองเปèนไปเพ่ือประโยชนzสูงสุดของผูUรับบริการ; (d) สิทธิท่ีจะไดUรับขUอมูลเก่ียวกับทางเลือกในการทดสอบ

ทางการแพทยzและการรักษา ซ่ึงรวมท้ังรายละเอียด ข้ันตอน ความเส่ียง และประโยชนz; (e) สิทธิท่ีจะเขUาถึง

ระเบียนการแพทยzของผูUรับบริการ และสิทธิท่ีจะแกUไขขUอมูลใด ๆ ท่ีไมjถูกตUอง; (f) สิทธิความเปèนสjวนตัวและ

สิทธิท่ีจะไดUรับการเก็บรักษาความลับ และสิทธิท่ีจะคาดหวังใหU NHS เก็บขUอมูลอันเปèนความลับของผูUรับการ

รักษาอยjางปลอดภัย; (g) สิทธิท่ีจะไดUรับขUอมูลวjา ขUอมูลทางการแพทยzของผูUรับการรักษาน้ันจะถูกนำไปใชU

อยjางไร; และ (h) สิทธิท่ีจะรUองขอใหUขUอมูลอันเปèนความลับของตนน้ัน ไมjถูกนำไปใชUเกินกวjาขอบเขตเพ่ือการ

รักษาผูUรับบริการ และในกรณีท่ีไมjสามารถทำไดU ผูUรับบริการมีสิทธิท่ีจะไดUรับการอธิบายเหตุผล รวมท้ังเหตุผล

ทางกฎหมาย 

 กรณีมีขUอสังเกตวjาขUอมูลหรือบันทึกทางการแทพยzของนักทjองเท่ียวน้ันจะตกอยูjภายใตUบังคับของ The 

Data Protection Act 2018 ซ่ึงเปèนกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ืออนุวัติการตาม General Data Protection 

Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรปภายใตUกฎหมายเหลjาน้ี สถานพยาบาลถือเปèนผูUควบคุมขUอมูล 

(“Controller”) หรือผูUประมวลผลขUอมูล (“Processor”)14 ซ่ึงมีหนUาท่ีตjอผูUใหUขUอมูลหรือเจUาของขUอมูล (“data 

subject”) ซ่ึงก็คือผูUรับบริการทางการแพทยzน่ันเอง ดังน้ัน ผูUรับบริการทางการแพทยz มีสิทธิท่ีเรียกวjา สิทธิใน

การเขUาถึงขUอมูลของเจUาของขUอมูล (“data subject access right”)15 ท่ีจะขอเขUาถึงและสำเนาขUอมูลสjวน

บุคคลของตนท่ีสถานพยาบาลแหjงน้ันมีอยูj ซ่ึงสถานพยาบาลมีหนUาท่ีท่ีจะใหUขUอมูลน้ันแกjเจUาของขUอมูลโดยไมj

ชักชUา16 และไมjเกิน 1 เดือนเปèนอยjางชUาท่ีสุด17 ซ่ึงในการขอสำเนาขUอมูลสjวนบุคคลทางการแพทยzน้ี เจUาของ

ขUอมูลสามารถขอไดUโดยไมjมีคjาใชUจjาย ยกเวUนการขอสำเนาเกิน 1 ชุด อาจมีคjาใชUจjายตามท่ีกฎหมายกำหนด18 

โดยสามารถย่ืนคำรUองขอเขUาถึงขUอมูลหรือขอสำเนาขUอมูลโดยตรงตjอสถานพยาบาลน้ัน ๆ สำหรับ

สถานพยาบาลของรัฐ ใหUย่ืนคำรUองแกjผูUจัดการฝÄายระเบียน (Records manager) หรือ ผูUจัดการฝÄายบริการ

ผูUปÄวย (Patient services manager)19 นอกจากน้ี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีผjานมา NHS ไดUเร่ิม

ดำเนินการโครงการปรับปรุงการเขUาถึงขUอมูลทางการแพทยzของผูUรับบริการแบบออนไลนzซ่ึงจะเพ่ิมความ

สะดวกสบายและความรวดเร็วในการเขUาถึงขUอมูลของผูUรับบริการมากข้ึน (Greenfield, 2018) 

 (5) สิทธิเก่ียวกับทางเลือกท่ีไดUรับการบอกกลjาว (Informed choice) ซ่ึงแบjงออกเปèน 4 สิทธิยjอย

ดังน้ี (a) สิทธิท่ีจะเลือกคลินิกแพทยzประจำบUาน และไดUรับการตอบรับจากคลินิก เวUนแตjในกรณีท่ีมีเหตุอัน

สมควรท่ีจะปฏิเสธ ในกรณีน้ีผูUรับบริการจะตUองไดUรับการบอกกลjาวถึงเหตุน้ัน ๆ ; (b) สิทธิท่ีจะแจUงใหUทราบถึง

 
14 Article 4 General Data Protection Regulation และ มาตรา 32 The Data Protection Act 2018.   

15 Article 15 General Data Protection Regulation และ มาตรา 45 The Data Protection Act 2018.   

16 มาตรา 45(3)(a) The Data Protection Act 2018.   

17 มาตรา 45(3)(b) ประกอบมาตรา 54(2) The Data Protection Act 2018.   

18 มาตรา 12(1)(b) The Data Protection Act 2018.   

19 https://www.england.nhs.uk/contact-us/how-can-we-help/how-do-i-get-a-copy-of-my-health-medical-records/ 

เขAาถึง 9 กุมภาพันธ5 2562. 
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ความตUองการท่ีจะพบแพทยzประจำบUานคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะภายในคลินิกแพทยzประจำบUานของตน ซ่ึงทาง

คลินิกจะตUองพยายามปฏิบัติตาม; (c) สิทธิท่ีจะไดUรับขUอมูลอันโปรjงใส เขUาถึงไดUงjาย และเปรียบเทียบไดUงjาย 

เก่ียวกับคุณภาพของผูUใหUบริการสาธารณสุขทUองถ่ิน รวมท้ังผลการใหUบริการของหนjวยงานน้ัน ๆ เม่ือเทียบกับ

หนjวยงานอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ; และ (d) สิทธิท่ีจะเลือกการรับบริการตjาง ๆ และสิทธิท่ีจะไดUรับขUอมูลสนับสนุน

เก่ียวกับทางเลือกน้ัน ๆ  

 (6) สิทธิในการมีสjวนรjวมดUานการรับบริการทางการแพทยzของผูUรับบริการ และสjวนรjวมใน NHS 

(Involvement in your healthcare and in the NHS) ซ่ึงแบjงเปèน 3 สิทธิยjอยดังน้ี (a) สิทธิในการมีสjวน

รjวมเก่ียวกับการวางแผนและตัดสินในเก่ียวกับสุขภาพและการดูแล รjวมกับผูUใหUบริการ ซ่ึงรวมถึงการดูแลใน

ระยะบ้ันปลายชีวิต และการไดUรับขUอมูลซ่ึงสนับสนุนการใชUสิทธิ ในกรณีท่ีเหมาะสม สิทธิน้ีจะรวมไปถึง

ครอบครัวและผูUดูแล และยังรวมถึงสิทธิท่ีจะไดUรับโอกาสในการจัดการการดูแลและการรักษาของตนในกรณีท่ี

เหมาะสม; (b) สิทธิท่ีจะไดUรับความสัมพันธzอันโปรjงใสกับหนjวยงานผูUใหUบริการ โดยผูUรับบริการจะตUองไดUรับ

ขUอมูลเก่ียวกับเหตุการณzดUานความปลอดภัยเก่ียวกับการใหUการบริการ ท่ีเจUาหนUาท่ีวิชาชีพไดUพิจารณาแลUววjาไดU

กjอใหUเกิด หรืออาจกjอใหUเกิด อันตรายรUายแรง หรืออาจถึงแกjชีวิตของผูUรับบริการ ในกรณีน้ี ผูUรับบริการจะตUอง

ไดUรับขUอเท็จจริง คำขอโทษ และการสนับสนุนอันสมเหตุผล; (c) สิทธิในการมีสjวนรjวมโดยตรงหรือผjานตัวแทน 

ในการวางแผนการใหUบริการทางการแพทยzโดยหนjวยงานของ NHS ในการพัฒนาและการพิจารณาขUอเสนอ

เพ่ือการเปล่ียนแปลงในอนาคตเก่ียวกับการใหUบริการ และในการตัดสินในซ่ึงเก่ียวกับการดำเนินการของการ

บริการน้ัน ๆ 

 (7) สิทธิในการรUองเรียนและการชดเชย (Complaint and redress) ซ่ึงแบjงออกเปèน 6 สิทธิยjอยดังน้ี   

(a) สิทธิท่ีจะรUองเรียนเก่ียวกับการใหUบริการของ NHS และการรUองเรียนน้ันจะตUองไดUรับการตอบรับภายใน 3 

วันทำการ และจะตUองไดUรับการตรวจสอบหาความจริงอยjางเหมาะสม; (b) สิทธิท่ีจะอภิปรายเก่ียวกับข้ันตอน

การรับการรUองเรียน และระยะเวลาในการตรวจสอบหาความจริง และในการไดUรับคำตอบ; (c) สิทธิท่ีจะไดUรับ

การบอกกลjาวถึงความกUาวหนUาของข้ันตอน และสิทธิท่ีจะไดUรับทราบถึงผลของการตรวจสอบหาความจริง 

รวมท้ังคำอธิบายของขUอสรุป และคำยืนยันวjาไดUมีการปฏิบัติตามข้ันตอนทุกประการท่ีจำเปèนในการดำเนินการ

รUองเรียนแลUว; (d) สิทธิท่ีจะรUองเรียนไปยังหนjวยงานผูUตรวจราชการของรัฐสภาและสาธารณสุข หรือผูUตรวจ

ราชการขององคzกรปกครองทUองถ่ิน หากผูUรUองเรียนไมjพอใจในการดำเนินการของ NHS e) สิทธิท่ีจะฟòองรUอง

ตjอศาลเพ่ือใหUมีการพิจารณาทบทวนคำตัดสินของ NHS (judicial review) หากผูUรUองเรียนเห็นวjาคำตัดสิน

หรือการกระทำการของหนjวยงานของ NHS หรือหนjวยงานทUองถ่ินน้ันไมjชอบดUวยกฎหมาย f) สิทธิท่ีจะไดUรับ

คjาชดเชยเม่ือไดUรับความเสียหายจากการรักษาอันประมาทเลินเลjอ 

นอกเหนือจากหนUาท่ีของ NHS อันเกิดจากสิทธิของผูUรับบริการแลUว NHS ยังมีหนUาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงกำหนด

ไวUโดยเฉพาะในธรรมนูญ มาตรา 3a. โดยเรียกหนUาท่ีเหลjาน้ีวjา “หลักประกัน” (pledge) ของ   NHS ซ่ึงแบjง

ออกไดUเปèน 7 ประการ ตามประเภทของสิทธิของผูUรับบริการท้ัง 7 ดUาน ดังน้ี 
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 (1) หลักประกันดUานการเขUาถึงบริการสาธารณสุข แบjงเปèน 3 ประการดังน้ี (a) หนUาท่ีจัดใหUมีการ

เขUาถึงการบริการอันสะดวก และงjาย ภายในกำหนกระยะเวลาการรอสำหรับบริการตjาง ๆ ดังท่ีไดUไดUระบุไวUใน

หนังสือคูjมือของธรรมนูญของ NHS; (b) หนUาท่ีท่ีจะตัดสินใจโดยโปรjงใส เพ่ือท่ีผูUรับบริการและประชาชนจะ

สามารถเขUาใจถึงการวางแผนและการใหUบริการ; (c) หนUาท่ีในการจัดการใหUการสjงตัวผูUรับบริการเปèนไปโดย

ราบร่ืนท่ีสุดเทjาท่ีเปèนไปไดU และการใหUผูUรับบริการและครอบครัวเปèนศูนยzกลางในการตัดสินใจตjาง ๆ ท่ีมี

ผลกระทบตjอผูUรับบริการ 

 (2) หลักประกันเก่ียวกับคุณภาพของการดูแลและสภาพแวดลUอม คือ หนUาท่ีในการบjงช้ีมาตรฐานการ

บริการท่ีดีท่ีสุด (best practice) ดUานคุณภาพของการใหUบริการ รวมท้ังการแจกจjายขUอมูลน้ี 

 (3) หลักประกันเก่ียวกับการรักษา ยา และรายการทางการแพทยz ท่ีไดUรับการอนุมัติในระดับชาติ มี 1 

ประการ คือ หนUาท่ีในการจัดใหUมีข้ันตอนการกล่ันกรองผูUรับบริการดังท่ีไดUรับการแนะนำจากหนjวยงาน   the 

UK National Screening Committee 

 (4) หลักประกันเก่ียวกับความเคารพ ใหUความยินยอม และการเก็บความลับ แบjงเปèน 6 ประการดังน้ี 

(a) หนUาท่ีในการรับรองวjาบุคลากรท่ีใหUการบริการสามารถเขUาถึงขUอมูลของผูUรับบริการไดU เพ่ือประโยขนzในการ

ใหUบริการอยjางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ; (b) หนUาท่ีในการรับรองวjา ในกรณีท่ีผูUรับบริการเขUาเปèนผูUปÄวยใน 

ผูUรับบริการจะไมjตUองใชUหอนอนรjวมกับเพศตรงขUาม ยกเวUนในกรณีท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเปèนไปตามหนังสือคูjมือ

ธรรมนูญของ NHS; (c) หนUาท่ีจัดใหUขUอมูลการรับการรักษาของผูUรับบริการท่ีจะนำไปใชUเพ่ือการศึกษาวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการใหUบริการน้ัน เปèนขUอมูลนิรนาม; (d) หนUาท่ีเม่ือมีการใชUขUอมูลอันระบุตัวตน ท่ีจะใหUโอกาส

ผูUรับบริการปฏิเสธการใชUขUอมูลน้ันหากเปèนไปไดU; (e) หนUาท่ีบอกกลjาวผูUรับบริการเก่ียวกับการศึกษาวิจัยท่ี

ผูUรับบริการมีสิทธิท่ีจะเขUารjวม; และ (f) หนUาท่ีแบjงปÅนขUอมูลท่ีเจUาหนUาท่ีผูUใหUบริการสjงถึงกันเก่ียวกับการรักษา

แกjผูUรับบริการ 

 (5) หลักประกันเก่ียวกับทางเลือกท่ีไดUรับการบอกกลjาว แบjงเปèน 2 ประการดังน้ี (a) หนUาท่ีบอกกลjาว

ผูUรับบริการถึงการใหUบริการสาธารณสุขท่ีผูUรับบริการมีสิทธิไดUรับ ท้ังในระดับทUองถ่ินและระดับชาติ; และ (b) 

หนUาท่ีเสนอและสนับสนุนใหUมีขUอมูลอันเขUาถึงไดUงjาย เช่ือถือไดU และมีความเก่ียวขUองกับการใหUบริการ ใน

รูปแบบท่ีผูUรับบริการสามารถเขUาใจไดU เพ่ือท่ีจะทำใหUผูUรับบริการสามารถมีสjวนรjวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการ

รับบริการทางการแพทยzของตนไดU รวมท้ังการสนับสนุนใหUผูUรับบริการไดUมีสjวนรjวมดังกลjาว ท้ังน้ี รวมถึงขUอมูล

เก่ียวกับขอบเขตและคุณภาพของการบริการทางคลินิค หากมีขUอมูลอันหนักแนjนและถูกตUอง 

 (6) หลักประกันเก่ียวกับการมีสjวนรวมดUานการรับบริการทางการแพทยzของผูUรับบริการ และสjวนรjวม

ใน NHS แบjงเปèน 4 ประการดังน้ี (a) หนUาท่ีจัดหาขUอมูลและการสนับสนุนท่ีผูUรับบริการตUองการ เพ่ือท่ีจะใหU

ผูUรับบริการสามารถมีสjวนรjวมในการวางแผนและการใหUบริการไดU; (b) หนUาท่ีในการปฏิบัติงานรjวมกับ

ผูUรับบริการ ครอบครัว ผูUดูแล และผูUแทน; (c) หนUาท่ีในการใหUผูUรับบริการมีสjวนรjวมในการอภิปรายเก่ียวกับ

การวางแผนการดูแล และการใหUขUอมูลเปèนลายลักษณzอักษรหากผูUรับบริการตUองการ; และ (d) หนUาท่ีสjงเสริม
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และยอมรับขUอเสนอแนะเก่ียวกับประสบการณzของผูUรับบริการ และนำขUอเสนอแนะเหลjาน้ีไปใชUเพ่ือพัฒนาการ

ใหUบริการ 

 (7) หลักประกันเก่ียวกับการรUองเรียนและการชดเชย แบjงเปèน 3 ประการดังน้ี (a) หนUาท่ีในการ

รับรองวjาผูUรับบริการจะไดUรับการปฏิบัติอยjางสุภาพ และไดUรับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมตลอดการดำเนินการ

เก่ียวกับการรUองเรียน และหนUาท่ีในการรับรองวjาการรUองเรียนน้ี จะไมjมีผลกระทบตjอการรับบริการในอนาคต; 

(b) หนUาท่ีในการรับรองวjา หากมีขUอผิดพลาดเกิดข้ึน หรือหากผูUรับบริการไดUรับความเสียหายในระหวjางการริบ

บริการ ผูUรับบริการจะตUองไดUรับคำอธิบาย และคำขอโทษอยjางจริงใจ และไดUรับการยอมรับถึงการบาดเจ็บ

บอบช้ำท่ีผูUรับบริการไดUรับ และหนUาท่ีท่ีจะนำบทเรียนเหลjาน้ีไปใชUเพ่ือปòองกันมิใหUขUอผิดพลาดเกิดข้ึนอีกใน

อนาคต; และ(c) หนUาท่ีในการรับรองวjาหนjวยงานตjาง ๆ ไดUเรียนรูUขUอผิดพลาดจากการรUองเรียนของผูUรับบริการ 

เพ่ือพัฒนาการใหUบริการของ NHS 

 สำหรับผูUใหUบริการทางการแพทยzภาคเอกชนน้ัน หากเปèนผูUท่ี NHS วjาจUางใหUทำการใหUบริการแกj

ประชาชน ในฐานะคูjสัญญา (contractor) หรือบุคคลภายนอกผูUใหUบริการ (outsource)20 ก็จะตUองเคารพใน

สิทธิของผูUรับบริการทางการแพทยzตามธรรมนูญของ NHS ดังท่ีไดUอธิบายไปแลUวขUางตUน และจะตUองใหUบริการ

ทางการแพทยzท่ีไดUมาตรฐานท่ี NHS กำหนดไวUตามธรรมนูญ 

 นอกจากน้ีผูUใหUบริการทางการแพทยzภาคเอกชนมีหนUาท่ีตUองปฏิบัติตามกฎหมาย Health and Social 

Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014  เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการ

ใหUบริการ และกฎเกณฑzอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดโดยองคzกร Care Quality Commission ซ่ึงเปèนองคzกรควบคุม

คุณภาพการใหUบริการทางการแพทยzและบริการทางสังคมในสหราชอาณาจักร ซ่ึงในภาพรวมแลUว หนUาท่ีใน

การใหUบริการตามกฎหมายน้ัน มีเน้ือหาคลUายกับธรรมนูญของ NHS ท่ีไดUกลjาวไปแลUว และมีเน้ือหาเพ่ิมเติม

เก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเปèนผูUใหUบริการ กรรมการ หรือผูUอำนวยการ ขององคzกรน้ัน ๆ21 

โดยจะอธิบายโดยละเอียดตjอไป  

2.1.2.2 หนAาท่ีของผูAรับบริการ 

  Jones (2003: 56) ระบุวjากฎหมายท่ีเปèนฐานเร่ืองความรับผิดทางแพjงของแพทยzในสหราช

อาณาจักรน้ันมี 3 ประเภทหลักคือ กฎหมายสัญญา (Contract Law) กฎหมายละเมิด (Tort) และกฎหมาย

เก่ียวกับการรักษาความลับ (Duty of Confidence) อยjางไรก็ดีในทางปฏิบัติน้ัน การฟòองรUองสjวนมากจะใชU

ฐานกฎหมายละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอ (Tort of Negligence) ซ่ึงจะพิจารณาตjอไปในหัวขUอท่ี 

2.1.2.3 

 
20 ผูAใหAบริการทางการแพทย5ภาคเอกชนนั้น เป`นสZวนสำคัญในการใหAบริการสาธารณสุขถAวนหนAาของสหราชอาณาจักร จากการศึกษา

พบวZา NHS วZาจAางใหAผูAใหAบริการทางการแพทย5ภาคเอกชน ใหAบริการในดAานหลัก ๆ คือ การดูแลผูAปûวยโรคจิต การดูแลผูAปûวยระยะยาว และการ

ดูแลผูAที่มีความผิดปกติดAานการเรียนรูA (Yvonne Doyle, Role of private sector in the United Kingdom healthcare system BMJ. 2000 

Sep 2; 321 (7260): 563-565.) 

21 ดังที่บัญญัติไวAในกฎขAอที่ 4-7 
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 ในดUานสัญญารับบริการทางการแพทยzในสหราชอาณาจักรน้ัน ผูUมีสิทธิรับบริการทางการแพทยzจาก 

NHS ประเภทไมjเสียคjาใชUจjาย โดยท่ัวไปจะไมjมีความสัมพันธzในทางสัญญากับแพทยzหรือสถานบริการทาง

การแพทยzไมjวjาโดยชัดแจUงหรือโดยปริยาย22 โดยประเด็นท่ีวjา การรับบริการทางการแพทยzจาก NHS น้ัน

กjอใหUเกิดความสัมพันธzในทางสัญญาโดยปริยายหรือไมj ไดUถูกนำมาพิจารณาในคดี Reynolds v The Health 

First Medical Group23 ซ่ึงศาลมณฑล Hitchin ตัดสินวjาการท่ีผูUปÄวยข้ึนทะเบียนเปèนคนไขUประจำคลินิก

แพทยzประจำบUาน และการท่ีแพทยzไดUรับคjาทดแทนจากรัฐเพ่ิมมากข้ึนดUวยเหตุท่ีมีผูUปÄวยในความดูแลเพ่ิมข้ึน 

ไมjถือวjามีสัญญาเกิดข้ึนระหวjางผูUปÄวยและแพทยz แมUวjาคำพิพากษาของศาลมณฑลน้ัน ไมjมีผลเปèนกฎหมายท่ีมี

สภาพบังคับ (binding precedent) อยjางไรก็ดีคำพิพากษาคดีน้ีเปèนคดีศึกษาท่ีสำคัญท่ีไดUถูกนำมาเปèนคดี

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนแนวคิดของนักวิชาการดUานกฎหมายการแพทยzของสหราชอาณาจักรช้ันนำหลายทjาน 

ท่ีวjาความสัมพันธzระหวjางผูUรับบริการประเภทผูUมีสิทธิรับบริการโดยไมjเสียคjาใชUจjายและบุคลากรทางการแพทยz

ท่ีทำงานในสถานบริการทางการแพทยzของรัฐ ไมjกjอใหUเกิดสัญญาโดยปริยาย (Pattinson, 2011: 69) 

 ในสjวนของการรับบริการทางการแพทยzจากสถานบริการภาคเอกชนน้ัน จะมีการทำสัญญารับบริการ

ทางการแพทยz อันกjอใหUเกิดสิทธิในทางสัญญาเสมอ24 อยjางไรก็ดี มีขUอสังเกตุวjา ในการฟòองรUองในทางแพjง

เพ่ือใหUแพทยzรับผิดในความเสียหายน้ัน แมUในทางทฤษฎีผูUเสียหายมีสิทธิท่ีจะฟòองท้ังในฐานความรับผิดอันเกิด

จากสัญญา และฐานความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิด แตjในทางปฏิบัติน้ันไมjนิยมฟòองในฐานความรับ

ผิดอันเกิดจากสัญญา เน่ืองจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ 

 ประการแรก ศาลฎีกาของสหราชอาณาจักร ไดUวางบรรทัดฐานซ่ึงถือเปèนหลักกฎหมายเก่ียวกับคดีการ

ฟòองรUองในทางการแพทยz ในกรณีท่ีผูUเสียหายมีสิทธิท่ีจะฟòองท้ังในฐานความรับอันเกิดจากสัญญา และฐาน

ความรับผิดละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอของบุคลาการทางการแพทยzไวUวjา หากบุคลาการทาง

การแพทยzมีหนUาท่ีตjอผูUเสียหายท้ังในทางสัญญาและทางละเมิด ผูUเสียหายมีสิทธิท่ีจะฟòองรUองในฐานความรับผิด

ฐานใดฐานหน่ึงท่ีกjอใหUเกิดขUอไดUเปรียบในทางปฏิบัติแกjผูUเสียหายมากท่ีสุด25 นอกจากน้ีคำพิพากษาในคดีอ่ืน ๆ

ไดUแสดงใหUเห็นวjาขอบเขตหนUาท่ีของแพทยzอันเกิดจากสัญญาซ่ึงเปèนฐานในการพิจารณาความรับผิดน้ัน มีนUอย

กวjาหรือเพียงแคjเทียบเทjาขอบเขตหนUาท่ีของแพทยzอันเกิดจากหลักกฎหมายละเมิดอันเกิดจากความประมาท

เลินเลjอ26 ดังน้ัน ผูUเสียหายจึงนิยมท่ีจะฟòองรUองในฐานละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอมากกวjา  

 ประการท่ีสอง คำพิพากษาของศาลอังกฤษในหลายคดี อันไดUวางบรรทัดฐานเปèนหลักกฎหมาย

เก่ียวกับการฟòองรUองในทางการแพทยzในกรณีท่ีผูUเสียหายและแพทยzมีความสัมพันธzในทางสัญญาตjอกันน้ัน ไดU

แสดงใหUเห็นวjาศาลอังกฤษปรับใชUหลักกฎหมายเร่ืองคำรับรองในสัญญา (Contractual warranty) ในบริบท

 
22 Jones (2003: 57-58)  

23 [2000] Lloyd’s Rep. Med. 240 (Hitchin County Court).  

24 Jones (2003: 58) 

25 Henderson v Merrett [1995] 2 A.C. 145.  

26 ดู Thake v Maurice [1986] QB 644, Eyre v Measday [1986] 1 All E.R. 488. 
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ของความรับผิดทางการแพทยzไวUคjอนขUางแคบ ซ่ึงผลท่ีตามมาคือ หากแพทยzมิไดUใหUคำรับรองไวUอยjางชัดแจUงถึง

ผลของการบำบัดรักษา ศาลอังกฤษจะไมjถือวjาวjาแพทยzไดUกระทำผิดสัญญา27 

 นอกจากน้ี ยังมีขUอสังเกตเก่ียวกับการการควบคุมกำกับอัตราคjาบริการทางการแพทยzซ่ึงมีลักษณะเปèน

การแทรกแซงเสรีภาพในการทำสัญญาระหวjางผูUใหUบริการและผูUรับบริการทางการแพทยz กลjาวคือนักทjองเท่ียว

ทางการแพทยzท่ีเปèนพลเมืองของประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรzแลนดzน้ัน มีหนUาท่ีจะตUองจjายคjา

รักษาพยาบาล28 โดยในป£ ค.ศ. 2015 รัฐบาลอังกฤษไดUออกกฎหมาย The National Health Service 

(Charges to Overseas Visitors) Regulations 2015 แกUไขเพ่ิมเติมโดย The National Health Service 

(Charges to Overseas Visitors) (Amendment) Regulations 2017 ซ่ึงกำหนดหนUาท่ีของผูUท่ีเดินทางเขUาส

หราชอาณาจักรจากตjางประเทศ29 เพ่ือมารับการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทยzในสหราชอาณาจักร 

และเปèนพลเมืองของประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรzแลนดz  มีหนUาท่ีจะตUองจjายคjา

รักษาพยาบาล30 โดยการคำนวณอัตราคjารักษาพยาบาลน้ัน ไดUบัญญัติไวUในกฎขUอท่ี 7(3) วjา ตUองจjายในอัตรา 

150% ของคjาธรรมเนียมการรักษา31 

2.1.2.3 ความรับผิดในความเสียหาย 

ดังท่ีไดUกลjาวไปแลUวในหัวขUอท่ี 2.1.2.2 วjา ในสหราชอาณาจักรน้ัน ความรับผิดของบุคลากรทาง

การแพทยzในความเสียหายอันเกิดแกjผูUรับบริการน้ัน เกิดจากกฎหมาย 3 ประเภทหลักคือ กฎหมายสัญญา 

(Contract Law) กฎหมายละเมิด (Tort) และกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความลับ (Duty of Confidence) 

อยjางไรก็ดีในทางปฏิบัติน้ัน การฟòองรUองสjวนมากจะใชUฐานกฎหมายละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอ 

(Tort of Negligence) (Jones, 2003: 56)  และในการฟòองรUองบุคลากรทางการแพทยzในฐานกฎหมาย

ละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอน้ี  ในทางปฏิบัติแทบจะไมjมีความแตกตjางระหวjางการฟòองบุคลากร

ของรัฐท่ีทำงานใหUกับ NHS หรือบุคลากรของผูUใหUบริการภาคเอกชน เน่ืองจากองคzประกอบของความรับผิด

และการพิจารณาของศาลน้ัน ต้ังอยูjบนฐานของกฎหมายอยjางเดียวกัน คือหนUาท่ีของบุคลากรทางการแพทยzใน

การใชUความระมัดระวังตามสมควร (reasonable care) ในการใหUการดูแลและรักษาผูUรับบริการ (Jones, 

2003: 56) อยjางไรก็ดี อาจมีความแตกตjางอยูjบUาง ในประเด็นของความรับผิดของผูUใหUบริการทางการแพทยzใน

 
27 Eyre v Measday [1986] 1 All E.R. 488. 

28 นักทZองเที่ยวทางการแพทย5ที่เป`นพลเมืองของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร5แลนด5นั้น มีสิทธิทั่วไปในการไดAรับการรักษา

โดยไมZเสียคZาใชAจZายเทียบเทZาพลเมืองอังกฤษ ดังที่ไดAอธิบายไปแลAวในหัวขAอ 1.1 ของบทนี้  

29 นิยามของ ผูAที่เดินทางเขAาสหราชอาณาจักรจากตZางประเทศ (Overseas visitor) บัญญัติไวAในกฏขAอที่ 2(b) วZา เป`นผูAที่โดยปกติมิไดAมี

ฐานะเป`นผูAอาศัย (resident) ในประเทศสหราชอาณาจักร  

30 สำหรับนักทZองเที่ยวทางการแพทย5ที่เป`นพลเมืองของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร5แลนด5 ไดAรับการยกเวAนการจZายคZา

รักษาพยาบาลในกรณีเทียบเทZากับสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมZเสียคZาใชAจZายของพลเมืองอังกฤษ (The National Health Service (Charges to 

Overseas Visitors) Regulations 2015 กฎขAอที่  7(2) ประกอบ The National Health Service (Cross-Border Healthcare) Regulations 

2013 กฎขAอที่ 13(1)).  

31 Regulation 7(3) “In any other case, the charge payable in respect of each relevant service provided to an 

overseas visitor shall be equal to the tariff for that relevant service multiplied by 150 per cent.” 
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การกระทำละเมิดของบุคลากรของตน (Vicarious liability) ดังน้ัน ในหัวขUอท่ี 2.3 น้ี จะแบjงการพิจารณาเปèน 

2 สjวนคือ ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยzในสหราชอาณาจักรตjอความเสียหายอันเกิดจากความ

ประมาทเลินเลjอ และความรับผิดของผูUใหUบริการทางการแพทยzในการกระทำละเมิดของบุคลากรของตน 

 (1) ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยzตjอความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอ 

(Medical Negligence) 

ประเด็นกฎหมายเร่ืองความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยzตjอความเสียหายอันเกิดจากความ

ประมาทเลินเลjอน้ัน ในระบบกฎหมายอังกฤษถือวjาเปèนประเด็นทางกฎหมายท่ีกวUางขวางและซับซUอนมาก ถึง

ขนาดท่ีมีตำราหลายเลjมท่ีเขียนถึงประเด็นกฎหมายน้ีโดยเฉพาะเจาะจง ดังน้ัน ในท่ีน้ีจึงสามารถอธิบายไดUเพียง

ในหลักการท่ีสำคัญเร่ืององคzประกอบของความรับผิดเทjาน้ัน  

ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยzตjอความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอ ต้ังอยูjบน

พ้ืนฐานของกฎหมายละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอ (Tort of Negligence) ซ่ึงมีองคzประกอบ 4 

ประการคือ32 (a) หนUาท่ีใชUความระมัดระวัง (Duty of Care); (b) การกระทำอันเปèนการฝÄาฝâนหนUาท่ี (Breach 

of Duty); (c) ความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผล (Causation); และ (d) ความเสียหายอันเกิดจากการ

กระทำ (Damage) 

ในบริบทของการใหUบริการทางการแพทยzน้ัน ประเด็นพิจารณาท่ีสำคัญของแตjละองคzประกอบมีดังน้ี 

ประการแรก คือ หนUาท่ีใชUความระมัดระวัง (Duty of Care) และ ประการท่ีสอง คือ การกระทำอันเปèนการฝÄา

ฝâนหนUาท่ี (Breach of Duty) องคzประกอบท้ังสองประการน้ีพิจารณารjวมกัน เน่ืองจากตUองอาศัยการวิเคราะหz

เร่ือง มาตรฐานแหjงความระมัดระวัง (Standard of Care) ซ่ึงเปèนประเด็นพิจารณาเก่ียวเน่ืองกับ 2 

องคzประกอบ โดยมีหลักการท่ัวไปสำหรับบริบททางการแพทยzคือ การพิจารณาประเด็น 2 ประเด็นดังน้ี 

(a) การกระทำของบุคลากรทางการแพทยzผูUน้ัน มีมาตรฐานแหjงความระมัดระวังเปèนอยjางไร ซ่ึง

มาตรฐานน้ี ถือส่ิงท่ีกำหนดหนUาท่ีท่ีบุคลากรผูUน้ันจะตUองทำดUวยความระมัดระวังตjอผูUรับบริการในบริบทน้ัน ๆ 

คำถามน้ีถือเปèนคำถามทางกฎหมาย ซ่ึงผูUท่ีจะตัดสินเร่ืองมาตฐานแหjงความระมัดระวังในกรณีพิพาททาง

การแพทยzน้ี คือผูUพิพากษา โดยอาศัยพยานหลักฐานชjวยในการพิจารณาสรUางมาตรฐานในบริบทแหjงกรณีน้ัน 

(Jones, 2003: 191) 

(b) การกระทำน้ัน ๆ ถือเปèนการกระทำท่ีไมjไดUมาตฐาน ซ่ึงถือไดUวjาเปèนการฝÄาฝâนหนUาท่ีหรือไมj 

คำถามน้ีถือเปèนคำถามในทางขUอเท็จจริง ซ่ึงผูUท่ีจะตัดสินวjา บุคลากรทางการแพทยzผูUเปèนจำเลยในคดีน้ันไดU

กระทำการลงไปโดยต่ำกวjามาตรฐาน และถือไดUวjาเปèนการฝÄาฝâนหนUาท่ีใชUความระมัดระวังท่ีตนจะตUองมีหรือไมj 

คือลูกขุน (Jones, 2003: 192)  

หลักการท่ัวไปในเร่ืองของมาตรฐานแหjงความระมัดระวังในบริบทของผูUประกอบวิชาชีพ คือ ศาลจะ

พิจารณาจากมาตรฐานอันเหมาะสมท่ีผูUประกอบวิชาชีพน้ัน ๆ จะตUองมี (reasonable professional)33 โดยใน

 
32 คดีสำคญัที่วางบรรทัดฐานหลักกฎหมายเรื่องนีไ้วAคือ Donoghue v Stevenson [1932] UKHL 100. 

33 Harmer v Cornelius (1858) 5 C.B. (N.S.) 236, 246.  
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บริบททางการแพทยzน้ี ศาลอังกฤษใชUหลักพิจารณาท่ีเรียกวjา “Bolam test” ซ่ึงมีท่ีมาจากคดี Bolam v 

Friern Hospital Management Committee34 ซ่ึงในคดีน้ี ผูUพิพากษา McNair J. ไดUวางบรรทัดฐานในการ

พิจารณา ซ่ึงไดUรับการเห็นชอบจากศาลฎีกาในคดีตjอ ๆ มา ไวUวjา การกระทำโดยประมาทเลินเลjอ หมายถึง 

การท่ีไมjไดUกระทำตามมาตรฐานอันบุคลากรทางการแพทยzสาขาน้ัน ๆ คนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปèนผูUมีความสามารถ

เพียงพอ (competent) ควรจะทำ อยjางไรก็ดี หลักการพิจารณา Bolam test น้ี มีขUอพิจาณายjอยมากมาย 

และถือเปèนหลักท่ีซับซUอน ดUวยเหตุหลายประการ อันจะขอกลjาวถึงโดยยjอในท่ีน้ีดังน้ีคือ35  

(1) การพิจารณามาตรฐานความระมัดระวังของบุคลากรทางการแพทยzสาขาตjาง ๆ ของศาลอังกฤษ

น้ัน ไดUนำประเด็นเร่ืองความแตกตjางของแนวปฏิบัติและทฤษฎีทางการแพทยzในเวลาน้ัน ๆ มาประกอบดUวย 

กลjาวคือ หากการรักษาน้ัน ๆ มีแนวปฏิบัติหลายแนวทาง ซ่ึงแตjละแนวตjางไดUรับการยอมรับจากกลุjมผูU

ประกอบวิชาชีพอันนjาเช่ือถือไดU36  การท่ีแพทยzผูUเปèนจำเลย เลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติแนวใดแนวทางหน่ึง 

และเลือกไมjปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ก็ไมjถือวjาเปèนการกระทำอันประมาทเลินเลjอ  

(2) การพิจารณาวjาบุคลากรทางการแพทยzผูUเปèนจำเลยในคดีน้ัน ๆ ไดUกระทำการท่ีต่ำกวjามาตรฐาน

และถือเปèนการกระทำท่ีประมาทหรือไมj น้ัน จะตUองพิจารณาจากมุมมองของการดูแลอันเหมาะสม 

(reasonable care) ซ่ึงมิไดUหมายความวjา บุคลากรน้ันจะตUองกระทำการอันถึงระดับมาตรฐานสูงสุดเสมอไป37 

ดังน้ัน ศาลจึงไมjนิยมนำมาตรฐานความสามารถของบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีสุดในสาขาน้ัน ๆ มาใชU38 

(3) ในสหราชอาณาจักร มีการแบjงมาตฐานแหjงความระมัดระวัง ระหวjางบุคลากรทางการแพทยz

ระดับท่ัวไป และบุคลากรทางการแพทยzระดับชำนาญพิเศษ (specialists) โดยบุคลากรทางการแพทยzระดับ

ชำนาญพิเศษน้ัน ศาลจะถือวjาจะตUองมีมาตรฐานแหjงความระมัดระวังในระดับท่ีสูงกวjาบุคลากรระดับท่ัวไปใน

สาขาเดียวกัน ดังน้ัน จึงตUองวัดมาตรฐานแหjงความระมัดระวังจากบุคลากรในระดับเดียวกันเทjาน้ัน39 

ตัวอยjางเชjน ศัลยแพทยzจะตUองกระทำการตามมาตฐานความระมัดระวังในระดับท่ีศัลยแพทยzท่ัวไปจะตUองมี จะ

พิจาณาการกระทำของศัลยแพทยzโดยอาศัยมาตรฐานของแพทยzท่ัวไปซ่ึงเปèนมาตฐานท่ีต่ำกวjาไมjไดU  

 ดังน้ัน จะเห็นไดUวjาการพิจารณาเร่ืองมาตรฐานแหjงความระมัดระวัง ซ่ึงเปèนประเด็นพิจารณา

เก่ียวเน่ืองกับ 2 องคzประกอบแรกคือ (a) หนUาท่ีใชUความระมัดระวัง; และ (b) การกระทำอันเปèนการฝÄาฝâน

หนUาท่ี น้ัน จะตUองพิจารณาเปèนคดี ๆ ไป และเปèนการพิจารณาท่ีมีความซับซUอน และจะตUองอาศัย

พยานหลักฐานมาสนับสนุนอยjางแนjนหนาในการพิจารณาประเด็นพิจารณายjอยตjาง ๆ อีกดUวย  

 
34 [1957] 2 All E.R. 118.  

35 ดูเพิ่มเติม Jones (2003: Chp 3)  

36 “a practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art” Bolam v 

Friern Hospital Management Committee [1957] 2 All E.R. 118, 122.  

37 “To fall short of perfection is not the same thing as to be negligent” Daniels v Heskin [1954] I.R. 73, 84.  

38 R v Bateman (1925) 94 L.J.K.B. 791, 794. 

39 Sideway v Bethlem Royal Hospital Governors [1985] A.C. 871, 897.  
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ประการท่ีสาม นอกจากน้ีในการฟòองรUองใหUแพทยzรับผิดในความเสียหายน้ัน ผูUฟòองยังจะตUองพิสูจนzถึง

ความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผล (Causation) ในการฟòองรUองบุคลากรทางการแพทยzใหUรับผิดเพ่ือ

ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอในการใหUการรักษาแกjผูUเสียหายน้ัน เม่ือพิสูจนzองคzประกอบท้ัง

สองขUางตUนแลUว ในอันดับตjอไปตUองพิสูจนzใหUประจักษzแกjศาลวjา ความเสียหายน้ันเปèนผลจากการกระทำอัน

ประมาทเลินเลjอดังกลjาวจริง ถUาหากพิสูจนzไมjไดUก็ไมjถือวjามีการกระทำละเมิดเกิดข้ึน 

ในการพิสูจนzความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผล แบjงขUอพิจารณาเปèน 2 ข้ันดังน้ี  (a) 

ความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผลในทางขUอเท็จจริง (Causation in fact) ผูUเสียหายจะตUองพิสูจนzแกj

ศาลวjา ความเสียหายจะไมjเกิดข้ึนหากไมjเปèนเพราะการกระทำอันประมาทเลินเลjอน้ัน ซ่ึงการพิสูจนzน้ีเรียกวjา 

“but for” test40 หากสามารถพิสูจนzใหUประจักษzแกjศาลไดUดังน้ี ก็จะถือวjาผjานการพิจารณาข้ันแรก และ

สามารถสรุปไดUในข้ันน้ีวjา การกระทำอันประมาทเลินเลjอของจำเลยน้ัน เปèนสาเหตุประการหน่ึง (“a cause” 

of the damage) ท่ีสjงผลใหUเกิดความเสียหายแกjผูUเสียหาย แตjยังไมjอาจสรุปไดUวjาเปèนสาเหตุแหjงความ

เสียหาย ซ่ึงจะตUองพิจารณาในข้ันตjอ ๆ ไป; (b) ความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผลในทางกฎหมาย 

(Causation in law) ในข้ันตjอไป ผูUเสียหายจะตUองพิสูจนzแกjศาลวjา การกระทำประมาทเลินเลjอของจำเลยน้ัน 

เปèนสาเหตุท่ีเม่ือพิจารณาจากมุมมองของความรับผิดทางกฎหมายแลUวถือไดUวjาเปèนสาเหตุแหjงความเสียหาย

น้ัน (“the cause” of the damage) ซ่ึงการพิจารณาประเด็นน้ีมีความละเอียดซับซUอนคjอนขUางมากเพราะ

สาเหตุแหjงความเสียหายในเร่ืองความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผลในทางกฎหมายน้ัน ในทางขUอเท็จจริง

ไมjจำเปèนตUองมีเพียงสาเหตุเดียว อาจเปèนหลายสาเหตุรวมกัน ซ่ึงศาลอังกฤษไดUวางบรรทัดฐานในการพิจารณา

เร่ืองน้ีไวUหลายประการดUวยกัน เพ่ือเปèนแนวทางเพ่ือพิจารณาโดยเฉพาะในคดีทางการแพทยz ซ่ึงมักมีความ

ซับซUอนอยูjแลUว ดังน้ัน ศาลอังกฤษจึงไดUวางบรรทัดฐานใหUพิจารณาถึงประเด็นดังตjอไปน้ี เชjน ความเช่ือมตjอ

แหjงความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผล (chain of causation) การท่ีเหตุน้ันเปèนเหตุโดยตรง   (direct) 

เหตุท่ีสำคัญ (substantial) หรือเหตุอันกjอใหUเกิดผล (effective)41  

นอกจากน้ี จะตUองพิจารณาวjามีเหตุแทรกแซง (intervening cause) หรือไมj หากมีการกระทำท่ีถึง

ข้ันท่ีศาลพิจารณาวjาเปèนเหตุแทรกแซง ผลคือเหตุแทรกแซงน้ันจะไปตัดความสัมพันธzระหวjางการกระทำอัน

ประมาทเลินเลjอของจำเลยและผลแหjงความเสียหายท่ีเกิดแกjโจทกz ซ่ึงหมายความวjา จำเลยไมjไดUกระทำ

ละเมิด และไมjมีความรับผิดใด ๆ เหตุแทรกแซงน้ีแบjงไดU เปèน 2 ประเภทหลักคือ (a) เหตุท่ีเกิดจาก

บุคคลภายนอก เกณฑzพิจาณาอันเปèนเกณฑzหลักคือ หากมีการกระทำโดยประมาทเลินเลjอมากกวjาหน่ึงการ

กระทำ การกระทำตjอมาจากกระกระทำแรกถือวjาเปèนเหตุแทรกแซงซ่ึงตัดความสัมพันธzระหวjางการกระทำ

แรกและผล42; (b) เหตุท่ีเกิดจากการกระทำโดยโจทกz เกณฑzพิจารณาอันเปèนเกณฑzหลักคือ หากการกระทำ

ของโจทกzมิไดUรUายแรงถึงข้ันเปèนเหตุแทรกแซง เชjน โจทกzเพียงปฏิเสธหรือไมjทำตามคำส่ังหรือคำแนะนำของ

 
40 คำถามที่ ใชA ในการพิ จารณ าคื อ  “Would the damage to the claimant have occurred “but for” the defendant’s 

negligence?” Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1968] 1 All E.R. 1068.  

41 Jones (2003: 423)  

42 Hogan v Bentinck West Hartley Collieries Ltd [1949] 1 All E.R. 588  
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แพทยz เชjนน้ี ยังไมj ถือไดUวjาเปèนเหตุแทรกแซง แตj เปèนเพียงการกระทำประมาทรjวม (Contributory 

negligence) ซ่ึงมีผลตjอการประเมินคjาเสียหายท่ีโจกทzจะไดUรับ43 อยjางไรก็ดี ในบางกรณีการกระทำของโจทกz

อาจรUายแรงถึงขนาดท่ีสามารถเปèนเหตุแทรกแซงซ่ึงตัดความสัมพันธzระหวjางการกระทำอันประมาทเลินเลjอ

ของจำเลยและผลคือความเสียหายอันเกิดแกjโจทกzไดU ซ่ึงในการพิจารณาพยานหลักฐานวjาการกระทำของโจทกz

ถือเปèนเหตุแทรกแซงหรือไมj ศาลพิจารณาจากบรรทัดฐานท่ีวางไวUอยjางกวUาง ๆ วjา โจทกzไดUกระทำตนโดยสม

เหตุผลหรือไมj (whether he acted reasonably?)44 ซ่ึงจะตUองพิจารณาโดยละเอียดตjอไปจากขUอเท็จจริงใน

แตjละคดี 

ในข้ันสุดทUายของการพิจารณประเด็นความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผล คือการพิจารณาวjา 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกjโจทกzน้ัน หjางไกลเกินกวjาท่ีควรจะกjอใหUเกิดความรับผิดในสjวนของจำเลยหรือไมj ซ่ึง

ในประเด็นน้ี ศาลอังกฤษจะพิจารณาโดยอาศัยหลักกฎหมายท่ีวjา ความเสียหายน้ันเปèนความเสียหายท่ีจำเลย

อาจคาดการณzไดUหรือไมj (foreseeable)45 หากศาลพิจารณาวjาจำเลยไมjอาจคาดการไดUเลย ก็จะถือไดUวjาความ

เสียหายน้ันหjางไกลเกินไป ซ่ึงสามารถตัดความสัมพันธzระหวjางการกระทำและผลไดU 

องคzประกอบสุดทUายของการละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลjอท่ีจะกjอใหUเกิดความรับผิดคือ 

การพิสูจนzวjามีความเสียหายเกิดข้ึนแกjโจทกzจริง ซ่ึงในบริบทของการฟòองรUองบุคลาการทางการแพทยzน้ัน การ

พิสูจนzในสjวนน้ีกลjาวไดUวjาเปèนสjวนท่ีตรงไปตรงมามากท่ีสุด โดยการแสดงใหUเห็นถึงความเสียหายตjอรjางกาย

หรือจิตใจของผูUรับบริการทางการแพทยz ซ่ึงอาจแบjงออกเปèนประเภทใหญj ๆ ตามบรรทัดฐานท่ีศาลอังกฤษไดU

วางไวUในคำพิพากษาคดีตjาง ๆ ไดUดังน้ี 

 a) ความเสียหายสjวนบุคคล (personal injury) ประเภทความเสียหายท่ีสามารถคำนวณคjาเสียหาย

เพ่ือชดเชยความเสียหายน้ันเปèนตัวเงินไดU สjวนมากไดUแกjความเสียหายประเภทความบาดเจ็บพิการทางรjางกาย 

(physical injury) ซ่ึงสามารถคำนวณคjาเสียหายไดUจากคjารักษาพยาบาล และการท่ีผูUเสียหายตUองขาดรายไดU

จากความเสียหายน้ัน ๆ 

 b) ความเสียหายสjวนบุคคล (personal injury) ประเภทความเสียหายท่ีไมjสามารถคำนวณ

คjาเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายน้ันเปèนตัวเงินไดU สjวนมากไดUแกj การไดUรับทุกขเวทนา (pain and 

suffering) ซ่ึงถือวjาเปèนความสียหายดUานจิตใจ เกิดไปกวjาความเสียหายทางรjางกาย และความเสียหายทาง

จิตใจจากการตUองตกเปèนผูUพิการ (loss of faculty and amenity) 

c) ความเสียหายตjอทารก (wrongful birth)  

d) ความตาย 

หากโจทกzสามารถพิสูจนzองคzประกอบท้ังส่ีประการไดUแลUว ถือวjาจำเลยไดUกระทำละเมิดอันเกิดจาก

ความประมาทเลินเลjอ และจะเกิดความรับผิดท่ีจะตUองชดใชUคjาเสียหาย (damages) ตjอโจทกz 

 
43 มาตรา 1 แหZง Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945 

44 McKew v Holland & Hannen & Cubitts (Scotland) Ltd. [1969] 3 All E.R. 1621.  

45 Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts Dock & Engineering Co., The Wagon Mound [1961] A.C. 388.  
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(2) ความรับผิดของผูUใหUบริการทางการแพทยzในการกระทำละเมิดของบุคลากรของตน (Vicarious 

Liability of Service Providers) 

 สหราชอาณาจักรใชUหลักกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของนายจUางในการกระทำละเมิดของลูกจUาง 

(Vicarious Liability) ท่ี มี ลักษณะคลUายหลักกฎหมายของประเทศไทย (Reekie and Reekie, 2018) 

กลjาวคือ หากลูกจUาง (employee) กระทำละเมิดในทางการท่ีจUาง (in the course of employment)46 

นายจUาง (employer) จะมีความรับผิด (vicariously liable) ในการกระทำละเมิดน้ัน อยjางไรก็ตามความรับ

ผิดประเภทน้ีตUองพิจารณาองคzประกอบท่ีสำคัญวjามีความสัมพันธzแบบนายจUาง-ลูกจUางหรือไมj ซ่ึงก็คือการท่ี

นายจUางมีอำนาจควบคุมลูกจUาง (“control”) ในทางกลับกัน หากไมjสามารถพิสูจนzตjอศาลวjาฝÄายหน่ึงสามารถ

ควบคุมส่ังการการกระทำของผูUกระทำละเมิดไดU ก็ไมjสามารถถือไดUวjาผูUกระทำละเมิดน้ันไดUกระทำไปในทางการ

ท่ีจUางในฐานะลูกจUาง47 หากพิสูจนzไดUแลUว ก็จะเกิดความรับผิดในสjวนของนายจUาง แมUนายจUางเองไมjไดUเปèน

ผูUกระทำและไมjไดUมีพฤติการณzใดท่ีมีความผิดหรือบกพรjองอันจะโทษนายจUางไดU ดังน้ัน กฎหมายเร่ืองความรับ

ผิดของในจUางในการกระทำละเมิดของลูกจUางในสหราชอาณาจักร จึงมีลักษณะเปèนความรับผิดโดยเขUมงวด 

(strict liability) (Murphy et al., 2007: 632) 

 ในบริบทของบุคลากรทางการแพทยzน้ัน ในอดีตเคยมีประเด็นปÅญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองของ

อำนาจควบคุม วjาบุคคลากรทางการแพทยz โดยเฉพาะผูUท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดUานน้ัน จะสามารถถูก

ควบคุมกำกับโดยนายจUางหรือองคzกรท่ีตนทำงานอยูjไดUหรือไมj อยjางไรก็ดี ในปÅจจุบันกฎหมายอังกฤษมีความ

ชัดเจนมากข้ึน กลjาวคือ มีหลักกฎหมายอันเกิดจากการวางบรรทัดฐานของศาลในคดีตjาง ๆ วjา บุคลากร

ตjอไปน้ี ถือเปèนลูกจUางของโรงพยาบาล ไมjวjาจะเปèนโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน กลjาวคือ (Murphy et al, 

2007: 637)  (a) พยาบาลท่ีทำงานเต็มเวลา; (b) นักรังสีการแพทยzท่ีทำงานเต็มเวลา; (c) ศัลยแพทยzท่ีทำงาน

ประจำ (house surgeons) ท่ีทำงานเต็มเวลา;  (d) เจUาหนUาท่ีทางการแพทยzผูUทำหนUาท่ีสนับสนุน (assistant 

medical officer) ท่ีทำงานเต็มเวลา; (e) วิสัญญีแพทยzท่ีทำงานเต็มเวลา และท่ีทำงานไมjเต็มเวลาหากถือไดUวjา

เปèนบุคลากรของโรงพยาบาล; และ (f) ศัลแพทยzและแพทยzท่ีปรึกษา (consultant) ท่ีทำงานใหUแกj NHS ท่ี

ทำงานเต็มเวลาและท่ีทำงานไมjเต็มเวลา 

อยjางไรก็ดี จะเห็นไดUวjาคำพิพากษาของศาลท่ีไดUวางบรรทัดฐานไวUใน มิไดUครอบคลุมในทุกสถานการณz 

ซ่ึงแสดงใหUเห็นถึงความซับซUอนและไมjชัดเจนของกฎหมายในประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวขUอง ดUวยเหตุน้ี NHS จึง

แกUปÅญหาโดยการประกาศโครงการ “NHS Indemnity”48 ซ่ึงมีหลักการท่ัวไปคือ NHS จะเขUาคุUมครองความ

 
46 คดี Lloyd v Grace, Smith & Co. [1912] AC 716 ไดAวางบรรทัดฐานไวAวZา คำวZาในทางการที่จAางนี้ มีความหมายกวAางขวาง รวมไป

ถึงการกระทำที่อาจไมZกZอใหAเกิดประโยชน5แกZนายจAางโดยตรง 

47 คดีที่วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับหลักการนี้คือ Performing Right Society Ltd v Mitchell and Booker (Palais de Danse) Ltd 

[1924] 1 LB 762 และตZอมาคือ Various Claimants v Institute of the Brothers of Christian Schools [2010] EWCA Civ 1106.  

48 ประกาศใชAในป™  ค.ศ. 1990 โดย Claims of Medical Negligence Against NHS Hospital and Community Doctors and 

Dentists HC (89) 34, HC (89) (FP) แกAไขเพิ่มเติมโดย HSG (96)48 และ NHS Indemnity- Arrangements for Clinical Negligence Claims 

in the NHS, NHS Executive (1996).  
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เสียหายตjอผูUรับบริการอันเกิดจากการกระทำอันประมาทเลินเลjอของบุคลากรของ NHS ทุกคน เพ่ือตัดปÅญหา

ความไมjชัดเจนของกฎหมายในประเด็นวjาบุคลากรประเภทใดถือเปèนลูกจUาง อยjางไรก็ดี ในสjวนของบุคลากร

ของผูUใหUบริการทางการแพทยzภาคเอกชน ก็จะเปèนท่ีจะตUองพิจารณาขUอเท็จจริงเปèนกรณีไปวjาครบ

องคzประกอบของกฎหมายและกjอใหUเกิดความรับผิดของนายจUางหรือไมj 

2.1.3 การควบคุมกำกับมาตรฐานการใหAบริการทางการแพทยG 

ประเด็นเร่ืองการบริการทางการแพทยzและการบริการทางสังคมน้ัน ในประเทศสหราชอาณาจักรถือ

เปèนประเด็นท่ีอยูjภายใตUการถjายโอนอำนาจ (Devolution) ไปยังรัฐสภาของประเทศตjาง ๆ ภายในสหราช

อาณาจักร ดังน้ัน โครงสรUางขององคzกรในการควบคุมกำกับ จึงมีความแตกตjางกันไปในสหราชอาณาจักร เวลสz 

สก็อตแลนดz และไอรzแลนดzเหนือ อยjางไรก็ดีมีองคzกรกำกับดูแลระดับประเทศท่ีทำหนUาท่ีเฉพาะดUาน เชjน The 

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) ซ่ึงมีอำนาจหนUาท่ีในดUานการกำกับ

ดูแลคุณภาพของยาและอุปกรณzทางการแพทยz และ The Health and Safety Executive (HSE) ซ่ึงเปèน

องคzกรอิสระท่ีมีอำนานหนUาท่ีในการกำกับดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะในสถานประกอบการและ

สถานท่ีทำงาน นอกจากน้ียังมีผูUตรวจราชการของรัฐสภาและสาธารณสุข (Parliamentary and Health 

Service Ombudsman) ซ่ึงมีอำนาจตรวจสอบผูUใหUบริการสาธารณสุขของรัฐ (NHS) หรือผูUใหUบริการ

ภาคเอกชนท่ี NHS วjาจUางใหUทำการใหUบริการแกjประชาชน ในประเด็นการควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพ

ในบทน้ี จะพิจารณาเฉพาะองคzกรท่ีมีหนUาท่ีกำกับดูแล ในสหราชอาณาจักร 

2.1.3.1 ระบบใบอนุญาต 

องคzกรท่ีทำหนUาท่ีเปèนสภาวิชาชีพของผูUใหUบริการทางการแพทยzในสหราชอาณาจักรมีดังน้ีคือ (a) สภา

วิชาชีพแพทยz ไดUแกj The General Medical Council ซ่ึงจะไดUพิจารณาในรายละเอียดตjอไปในหัวขUอ 2.1.2; 

(b) สภาวิชาชีพทันตแพทยz ไดUแกj The General Dental Council; (c) สภาวิชาชีพพยาบาลและพยาบาลผดุง

ครรภz ไดUแกj The Nursing and Midwifery Council; (d) สภาวิชาชีพผูUเช่ียวชาญดUานสายตา ไดUแกj The 

General Optical Council; (e) สภาวิชาชีพเภสัชกร ไดUแกj The General Pharmaceutical Council; (f) 

สภาวิชาชีพนักบำบัดโรคกระดูก ไดUแกj The Osteopathic Council; และ (g) สภาวิชาชีพไคโรแพรคเตอรz 

ไดUแกj The General Chiropractic Council 

โดยสภาวิชาชีพแตjละสาขาน้ัน มีอำนาจหนUาท่ีในการควบคุมดูแลและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

โดยมีองคzกรอีกองคzกรหน่ึงทำหนUาท่ีกำกับดูแลสภาวิชาชีพท้ังหมด ไดUแกj The Council for Healthcare 

Regulatory Excellence (CHRE) ซ่ึงมีหนUาท่ีหลักในดUานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพ และมี

อำนาจท่ีสำคัญในการพิจารณาการลงโทษทางวินัยของสภาวิชาชีพ และหากเห็นวjาผลการพิจารณาน้ันไมj
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เหมาะสมเน่ืองจากสภาวิชาชีพน้ันใชUมาตรฐานการพิจารณาลงโทษท่ียjอหยjอนจนเกินไป ก็สามารถท่ีจะสjงคำ

ตัดสินลงโทษทางวินัยน้ันไปยังศาลสูง (High Court) เพ่ือทำการวินิจฉัยใหมjไดU49  

 (1) ระบบใบอนุญาตของแพทยzในสหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจักร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทยz เรียกวjา Licence to practice50 องคzกรท่ีมี

อำนาจหนUาท่ีในการออกใบอนุญาตของแพทยzในสหราชอาณาจักร คือสภาวิชาชีพแพทยz The General 

Medical Council (GMC) เดิมมีช่ือวjา The General Council of Medical Education and Registration 

ซ่ึงกjอต้ังข้ึนโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติ The Medical Act 1858 มีหนUาท่ีหลักในการคุUมครอง

ประชาชนโดยการปฏิบัติหนUาท่ีตามวัตถุประสงคz 3 ประการคือ51 (1) คุUมครอง สjงเสริม และรักษาไวU ซ่ึง

สุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชน (2) สjงเสริมและรักษาไวU ซ่ึงความม่ันใจของประชาชน 

ในวิชาชีพแพทยz และ (3) สjงเสริมและรักษาไวU ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพและความประพฤติอันเหมาะสมของ

บุคลากรในวิชาชีพ  

GMC มีองคzกรภายในซ่ึงทำหนUาท่ีบริหารคือ The GMC Council ประกอบไปดUวยสมาชิกท่ีไดUรับการ

แตjงต้ังโดย The Appointment Commission จำนวน 24   คน เปèนผูUมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทยzซ่ึง

ไดUข้ึนทะเบียนเปèนสมาชิกของ GMC 12 คน และบุคคลธรรมดาอีก 12 คน52 หนUาท่ีหลักของ GMC มี 3 ดUาน

คือ (1) หนUาท่ีในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทยzและข้ึนทะเบียนแพทยzผูUมีใบอนุญาต (มาตรา 2 

และ 30-34 Medical Act 1983) ซ่ึงเปèนหนUาท่ีท่ีสำคัญ เพราะแพทยzผูUประกอบวิชาชีพในสหราชอาณาจักร

จะตUองเปèนผูUท่ีมีใบอนุญาตและไดUข้ึนทะเบียนไวUกับ GMC โดยถูกตUองแลUว (2) หนUาท่ีในการควบคุมดูแลการ

เรียนการสอนวิชาแพทยz (มาตรา 5-7 Medical Act 1983) (3) หนUาท่ีในการใหUคำแนะนำแกjผูUประกอบวิชาชีพ

แพทยz (มาตรา 35 Medical Act 1983) โดย GMC มีอำนาจหนUาท่ี 2 ดUานประกอบกันเพ่ือการธำรงไวUซ่ึง

มาตรฐานวิชาชีพคือ 

ประการท่ีหน่ึง ดUานใบอนุญาต GMC มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทยz ปฏิเสธ

การออกใบอนุญาตตjอผูUย่ืนขอ และถอนใบอนุญาต (มาตรา 29A-29B Medical Act 1983) โดยข้ันตอนในการ

ออก ปฏิเสธการออก และถอนใบอนุญาตน้ัน ไดUบัญญัติไวUในกฎขUอท่ี 3-4 แหjง The General Medical 

Council (Licence to Practise and Revalidation) Regulations Order of Council 2012 ซ่ึงสาระสjวน

ใหญjเนUนไปทางข้ันตอนทางเอกสาร อยjางไรก็ดี มีขUอพิจารณาเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาแพทยzคือ 

GMC มีอำนาจถอนใบอนุญาตหากผูUย่ืนขอไดUย่ืนเอกสาร หลักฐาน หรือขUอมูลโดยฉUอฉล53 

 
49 มาตรา 29 แหZง NHS Reform and Health Care Professions Act 2002 

50 ดังที่ไดAบัญญัติไวAในมาตรา 29A – 29J แหZง The Medical Act 1983 

51 ดังที่ไดAบัญญัติไวAในมาตรา1A-1B แหZง The Medical Act 1983 

52 The GMC (Constitution) Order 2008 (SI 2008/2554), article 2.  

53 ก ฎ ขA อ ที่  4(3)(f) แหZ ง  The General Medical Council (Licence to Practise and Revalidation) Regulations Order of 

Council 2012 
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ประการท่ีสอง ดUานการข้ึนทะเบียนแพทยzผูUมีใบอนุญาตน้ัน ถือไดUวjาเปèนอำนาจหนUาท่ีหลักเพ่ือการ

ธำรงไวUซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาแพทยz ดUวยเหตุท่ีวjา การพิจารณาข้ึนทะเบียนน้ัน แพทยzผูUย่ืนขอข้ึน

ทะเบียนจะตUองเปèนผูUท่ี GMC พิจารณาแลUววjามีความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ (Fitness to practice) 

นอกจากน้ี เม่ือข้ึนทะเบียนแลUวจะตUองตjออายุ (Revalidate) ทุก 5 ป£54 โดยมีวัตถุประสงคzเพ่ือประเมินความ

เหมาะสมในการปฏิบัติวิชาชีพอยjางตjอเน่ือง55 

ประการท่ีสาม สำหรับประเด็นเก่ียวกับเร่ืองความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ (Fitness to 

Practice) น้ัน มีคณะกรรมการภายใน GMC อีก 2 คณะกรรมการเปèนผูU ดูแล คือ The Investigation 

Committee เปèนผูUมีอำนาจหนUาท่ีในการสืบสวนหาความจริงหากมีการรUองเรียนเก่ียวกับความประพฤติอันไมj

เหมาะสม (Misconduct) ของแพทยz56 หากแพทยzผูUใดไดUรับการตัดสินวjามีความประพฤติอันไมjเหมาะสม The 

Investigation Committee ชอบท่ีจะใชUดุลพินิจดังน้ี (a) หากเห็นวjาการรUองเรียนน้ันมีมูล อาจสjงเร่ือง

รUองเรียนตjอไปยังคณะกรรมการ Fitness to Practice Panel57; (b) หากเห็นวjาเปèนกรณีท่ีไมjเหมาะสมท่ีจะสjง

เร่ืองรUองเรียนตjอไป The Investigation Committee อาจพิจารณาตักเตือนแพทยzผูUน้ันก็ไดU58 ; และ (c) หาก

เห็นวjาเหมาะสม อาจสjงเร่ืองรUองเรียนตjอไปยังคณะกรรมการ The Interim Orders Panels เพ่ือใหUพัก

ใบอนุญาตช่ัวคราว หรือกำหนดขUอจำกัดเพ่ิมเติมสำหรับใบอนุญาตของแพทยzผูUน้ัน59 

คณะกรรมการชุดท่ีสองไดUแกj A Fitness to Practice Panel ซ่ึงเปèนคณะกรรมการท่ีมีอำนาจ

กวUางขวางกวjา The Investigation Committee ในดUานการดำเนินการทางวินัยตjอแพทยz หากมีการรUองเรียน

เก่ียวกับความประพฤติอันไมjเหมาะสมของแพทยz ซ่ึงอาจสjงผลใหUแพทยzผูUน้ันเปèนผูUไมjเหมาะสมท่ีจะประกอบ

วิชาชีพตjอไป คณะกรรมการ Fitness to Practice Panel มีอำนาจในการตรวจสอบคUนหาความจริง และมี

อำนาจท่ีจะกระทำการดังตjอไปน้ี คือ (a) พิจารณาตักเตือน60 ; และ (b) หากพิจารณาแลUวเห็นวjาแพทยzผูUน้ันมี

ขUอดjางพรUอยหรือไมjเหมาะสมท่ีจะประกอบวิชาชีพ สามารถพิจารณาลบช่ือของแพทยzผูUน้ันออกจากทะเบียน 

พักการข้ึนทะเบียนช่ัวคราวเปèนเวลาไมjเกิน 12 เดือน หรือทำทัณฑzบนไวUเปèนเวลาไมjเกิน 3 ป£61 อยjางไรก็ดี 

แพทยzผูUถูกลบช่ือออกจากทะเบียนแลUว มีสิทธิท่ีจะอุทธรณzคำตัดสินของ Fitness to Practice Panel ตjอศาล

สูงไดU62 

 
54 มาตรา 29A แหZ ง Medical Act 1983 และ กฎขAอ 6A แหZ ง   The General Medical Council (Licence to Practise and 

Revalidation) Regulations Order of Council 2012.  

55 มาตรา 29A(5) แหZง Medical Act 1983 

56 มาตรา 35C The Medical Act 1983  

57 มาตรา 35C(4) The Medical Act 1983  

58 มาตรา 35C(6) The Medical Act 1983 

59 มาตรา 35C(8) The Medical Act 1983 

60 มาตรา 35D(3) The Medical Act 1983 

61 มาตรา 35D(5) The Medical Act 1983 

62 มาตรา 40 The Medical Act 1983 
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ในเร่ืองของเหตุผลหรือลักษณะของพฤติกรรมท่ีถือวjาเปèนพฤติกรรมอันไมjเหมาะสม ซ่ึงอาจสjงผลใหU

แพทยzเปèนผูUไมjเหมาะสมท่ีจะประกอบวิชาชีพน้ัน กฎหมายไดUกำหนดมาตรฐานไวUวjา คือความเส่ือมถอยของ

ความเหมาะสมท่ีจะประกอบวิชาชีพ (impaired fitness to practice) ดUวยเหตุใดเหตุหน่ึงดังตjอไปน้ี63 (a) มี

ความประพฤติดUานวิชาชีพท่ีไมjเหมาะสมอยjางรUายแรง (serious professional misconduct) เชjน พฤติกรรม

ลjวงละเมิดทางเพศตjอผูUปÄวย64; (b) ถูกตัดสินวjามีความผิดอาญา (conviction); (c) บกพรjองในการปฏิบัติ

หนUาท่ีอยjางรUายแรง (serious deficient performance); (d) เปèนผูUไมjเหมาะสมท่ีจะประกอบวิชาชีพดUายเหตุ

รUายแรงเก่ียวกับสภาพรjางกายหรือจิตใจ (serious impairment of fitness to practice by reason of a 

physical or mental condition) อน่ึง การปฏิบัติหนUาท่ีในดUานการธำรงมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาแพทยz

ของ GMC น้ัน ไดUรับการตรวจสอบ ทบทวน และปฏิรูปอยjางสม่ำเสมอ เพ่ือใหUเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

2.1.3.2 การเคล่ือนยAายแรงงาน (ผูAใหAบริการดAานการแพทยG) 

EU Directive 2005/36/EC บัญญัติรับรองถึงสิทธิในการใหUบริการดUานการแพทยz (แพทยz พยาบาลท่ี

ทำหนUาท่ีใหUการดูแลโดยท่ัวไป ทันตแพทยz และนางพยาบาลผดุงครรภz) ในการเคล่ือนยUายแรงงานอยjางอิสระ

ในเขตประชาคมยุโรป65 โดยกำหนดใหUรัฐสมาชิกยอมรับคุณวุฒิท่ีผูUใหUบริการทางการแพทยzไดUรับจากประเทศ

สมาชิกอีกประเทศหน่ึง (equal treatment of qualifications)66 ซ่ึงคุณ วุฒิ ท่ีจะสามารถถูกยอมรับ

ประกอบดUวย (a) หลักฐานแสดงความสามารถท่ีออกโดยหนjวยงานท่ีมีอำนาจหนUาท่ีในประเทศ; (b) 

ประกาศนียบัตรแสดงการสำเร็จการศึกษา; และ (c) ใบอนุปริญญาประเภทตjาง ๆ67 ท่ีเก่ียวกับการประกอบ

วิชาชีพแพทยz พยาบาลท่ีทำหนUาท่ีใหUการดูแลโดยท่ัวไป ทันตแพทยz และนางพยาบาลผดุงครรภz68 

นอกจากน้ี ยังมีการตรา EU Regulation 2015/983 ซ่ึงเปèนกฎหมายท่ีวางกฏเกณฑzในการออกบัตรผูU

ประกอบวิชาชีพในสหภาพยุโรป (European Professional Card หรือ “EPC”) โดยกำหนดใหUรัฐสมาชิกตUอง

ต้ังพนักงานเจUาหนUาท่ีซ่ึงมีอำนาจหนUาท่ีในการออกบัตร EPC69 ซ่ึงอาชีพท่ีมีสิทธิไดUรับบัตร EPC น้ัน (ในสjวนท่ี

เก่ียวกับการใหUบ ริการดUานการแพทยz ) ไดUแกj  พยาบาลท่ี ใหUการดูแลโดยท่ัวไป เภสัชกร และนัก

กายภาพบำบัด)70 

 
63 มาตรา 35C(2), 35D(1) The Medical Act 1983 

64 House of Commons Select Committee on Health, Fourth Report: Revalidation of Doctors (London: Stationery 

Office, 2011) paras 20, 30-32.  

65 EU Directive 2005/36/EC, Recital (19). 

66 เพิ่งอAาง, article 12. 

67 เพิ่งอAาง, article 11. 

68 เพิ่งอAาง, article 10(b). 

69 EU Regulation 2015/983, article 2. 

70 เพิ่งอAาง, Annex I. 
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2.1.3.3 การควบคุมกำกับสถานท่ีใหAบริการทางการแพทยG 

องคzกรท่ีทำหนUาท่ีกำกับดูแลคุณภาพการใหUบริการทางการแพทยzและบริการทางสังคมในสหราช

อาณาจักรคือ Care Quality Commission ซ่ึงเปèนองคzกรอิสระ (Independent regulator) ซ่ึงกjอต้ังข้ึนในป£ 

ค.ศ.2009 โดยอาศัยอำนาจแหjงกฎหมาย The Health and Social Care Act 2008 มาตรา 1 โดยมี

จุดประสงคzหลักดังท่ีบัญญัติไวUในมาตรา 3(1) คือ เพ่ือคุUมครองและเสริมสรUางสุขภาพ ความปลอดภัย และ

สวัสดิการของประชาชนผูUใชUบริการทางการแพทยzและการบริการทางสังคม โดยอำนาจหนUาท่ีของ Care 

Quality Commission น้ัน ไดUบัญญัติไวUในกฎหมาย 3 ฉบับ คือ The Health and Social Care Act 2008 

และ The Health and Social Care Act 2012 และ The Care Act 2014 

ในดUานการควบคุมกำกับสถานใหUบริการทางการแพทยzของ Care Quality Commission น้ัน อาจ

แบjงออกไดUเปèน 3 ดUานหลัก ดังน้ี 

(1) ดUานการข้ึนทะเบียนผูUใหUบริการทางการแพทยz (Registration) 

 หลักโดยท่ัวไปคือ ผูUใหUบริการทางการแพทยz (service providers) ท่ีไมjไดUรับการยกเวUน มีหนUาท่ี

จะตUองข้ึนทะเบียนตjอ Care Quality Commission หากฝÄาฝâนจะตUองถูกระวางโทษปรับ ซ่ึงพิจารณาโดย

ละเอียดไดUดังน้ี “ผูUใหUบริการทางการแพทยz”71 ไดUแกj ผูUท่ีไดUข้ึนทะเบียนไวUกับ Care Quality Commission 

เพ่ือใหUบริการกิจกรรมควบคุม (regulated activity)  และ “กิจกรรมควบคุม” ไดUแกjกิจการท่ีไดUระบุไวUใน 

Schedule 1 ของ Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014 ซ่ึงมี 

14 ประเภท ดังน้ี 

 - การดูแลรายบุคคล (Personal care) 

- การใหUบริการท่ีอยูjอาศัยแกjบุคคลท่ีตUองการการพยาบาลหรือการดูแลรายบุคคล 

(Accommodation for persons who require nursing or personal care) 

 - การใหUบริการท่ีอยูjอาศัยแกjบุคคลท่ีตUองการการรักษาจากการใชUยาเสพยzติด (Accommodation 

for persons who require treatment for substance misuse) 

 - การรักษาโรค ความผิดปกติ หรือความบาดเจ็บ (Treatment of disease, disorder or injury) 

 - การประเมิน หรือการรักษาทางการแพทยz ของผูUท่ีถูกกักตัวตามกฎหมาย Mental Health Act 

1983 (Assessment or medical treatment for persons detained under the Mental Health Act 

1983) 

 - การผjาตัด (Surgical procedures) 

 - การวินิจฉัยและกล่ันกรอง (Diagnostic and screening procedures) 

 - การจัดการโลหิตและผลิตภัณฑzจากโลหิต (Management of supply of blood and blood-

derived products) 

 
71 กฎขAอที่ 2 ของ Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014 
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 - การบริการขนสjง การคัดแยกผูUปÄวย และการใหUคำปรึกษาดUานการแพทยzทางไกล (Transport 

services, triage and medical advice provided remotely) 

 - บริการเก่ียวกับการผดุงครรภz (Maternity and midwifery services) 

 - การส้ินสุดการต้ังครรภz (Termination of pregnancies) 

 - บริการตjาง ๆ ในคลินิกลดความอUวน (Services in slimming clinics) 

 - การพยาบาล (Nursing care) และ 

 - บริการวางแผนครอบครัว (Family planning services) 

ในสjวนคุณสมบัติของผูUใหUบริการทางการแพทยz น้ัน Part 3 Section 1 ของ Health and Social 

Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014 ไดUกำหนดคุณสมบัติของผูUใหUบริการทางการ

แพทยzแตjละประเภทไวUเชjน ผูUใหUบริการท่ีเปèนบุคคลธรรมดาหรือหUางหุUนสjวน จะตUองมีคุณสมบัติดังท่ีกำหนดไวU

ในกฎขUอท่ี 4 ดังน้ี คือ (a) เปèนผูUมีคุณลักษณะท่ีดี (good character); (b) เปèนผูUมีความสามารถและมีสุขภาพท่ี

ดีพอท่ีจะกระทำการอันเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมน้ันไดU; (c) เปèนผูU ท่ีสามารถใหUขUอมูลแกj Care Quality 

Commission ตามท่ีกฎหมายระบุไวUไดU; และ (d) เปèนผูUท่ีมีคุณวุฒิท่ีจำเปèนตjอการประกอบกิจกรรมควบคุม มี

ความสามารถ ทักษะ และประสบการณzในการกระทำการอันเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมน้ันไดU 

ในกรณีของผูUใหUบริการทางการแพทยzท่ีเปèนหUางหุUนสjวน ตUองแสดงใหUเห็นวjาหุUนสjวนท่ีเปèนบุคคล

ธรรมดาแตjละคนมีคุณสมบัติครบตามท่ีกำหนดไวUสำหรับผูUใหUบริการท่ีเปèนบุคคลธรรมดา และตUองแสดงใหUเห็น

ดUวยวjาเม่ือนำความสามารถ ทักษะ และประสบการณzในการกระทำการอันเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมของ

หุUนสjวนแตjละคนมาพิจารณารวมกันแลUว หUางหุUนสjวนน้ันเปèนผูUใหUบริการท่ีมีความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณzในการกระทำการอันเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมน้ันไดU 

สำหรับผูUอำนวยการ (director) ของสถานบริการท่ีมีลักษณะเปèนนิติบุคคลลักษณะอ่ืนท่ีไมjใชjหUาง

หุUนสjวน จะตUองมีคุณสมบัติดังท่ีกำหนดไวUในกฎขUอท่ี 5 ดังน้ี คือ (a) เปèนผูU มี คุณลักษณะท่ีดี (good 

character); 

(b) เปèนผูUมีความสามารถ ทักษะ และประสบการณzท่ีจำเปèนในการทำงานในลักษณะท่ีไดUรับการวjาจUาง; (c) 

เปèนผูUมีความสามารถและมีสุขภาพท่ีดีพอท่ีจะทำงานในลักษณะท่ีไดUรับการวjาจUางไดU; (d) เปèนผูUท่ีไมjมีประวัติ 

หรือมีความเก่ียวขUองกับการประพฤติมิชอบในหนUาท่ี หรือการบริหารจัดการท่ีผิดพลาดในการประกอบ

กิจกรรมควบคุม; และ (e) เปèนผูUท่ีไมjมีเหตุตUองหUามดังท่ีกำหนดไวUใน Part 1 ของ Schedule 4 

ในสjวนคุณสมบัติของผูUไดUรับการเสนอช่ือโดยผูUใหUบริการ ใหUเปèนผูUอำนวยการ ผูUจัดการ หรือเลขานุการ

ของผูUใหUบริการทางการแพทยz จะตUองมีคุณสมบัติดังท่ีกำหนดไวUในกฎขUอท่ี 6 ดังน้ี คือ (a) เปèนผูUมีคุณลักษณะท่ี

ดี (good character) (b) เปèนผูUมีความสามารถ ทักษะ และประสบการณzท่ีจำเปèนในการควบคุมดูแลการ

บริหารจัดการกิจกรรมควบคุมไดU (c) เปèนผูUมีความสามารถและมีสุขภาพท่ีดีพอท่ีจะทำการควบคุมดูแลดังกลjาว

ไดU (d) เปèนผูUท่ีสามารถใหUขUอมูลตามท่ีกฎหมายกำหนดแกjผูUใหUบริการไดU 
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นอกจากน้ี กฎหมายยังควบคุมกำกับไปถึงเร่ืองคุณสมบัติของผูUจัดการท่ีไดUรับการข้ึนทะเบียนแลUว 

(registered manager) จะตUองมีคุณสมบัติดังท่ีกำหนดไวUในกฎขUอท่ี 7 ดังน้ี คือ (a) เปèนผูUมีคุณลักษณะท่ีดี 

(good character) (b) เปèนผูUมีความสามารถ ทักษะ และประสบการณzท่ีจำเปèนในการบริหารจัดการกิจกรรม

ควบคุมไดU (c) เปèนผูUมีความสามารถและมีสุขภาพท่ีดีพอท่ีจะทำการบริหารจัดการดังกลjาวไดU (d) เปèนผูUท่ี

สามารถใหUขUอมูลตามท่ีกฎหมายกำหนดแกj Care Quality Commission ไดU 

อยjางไรก็ตาม กรณีมีขUอสังเกตวjาผูUใหUบริการทางประเภทน้ันไดUรับการยกเวUนไมjตUองข้ึนทะเบียน 

(General Exemptions from Registration) ในป£ ค.ศ. 2011 กระทรวงสุขภาพ (Department of Health) 

แหjงสหราชอาณาจักรไดUทำการหารือเพ่ือแกUไขกฎเกณฑzเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผูUใหUบริการตjอ Care Quality 

Commission72 ซ่ึงมีผลใหUเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการยกเวUนไมjตUองข้ึนทะเบียน โดยมีประเภทผูU

ใหUบริการท่ีไดUรับการยกเวUนไมjตUองข้ึนทะเบียนตjอ Care Quality Commission ท้ังหมด 5 ประเภทหลัก 

อยjางไรก็ดี การท่ีจะไดUรับการยกเวUนการข้ึนทะเบียนในแตjละประเภทน้ัน ผูUใหUบริการตUองมีคุณสมบัติตรงตามท่ี 

Care Quality Commission กำหนดไวUในรายละเอียดปลีกยjอยในเอกสารคูj มือการลงทะเบียนดUวย73  

ประเภทผูUใหUบริการท่ีไดUรับการยกเวUนไมjตUองข้ึนทะเบียนหากมีคุณสมบัติครบตามท่ีกำหนด มีดังน้ี 

- แพทยz หรือกลุjมของแพทยz ท่ีเป†ดคลินิกอิสระ (independent practice)  

- พยาบาลผดุงครรภzอิสระ 

- กองทุนบุคคล ทรัสตzเพ่ือบุคคล และการดูแลและการพยาบาลบุคคลท่ีเสียคjาใชUจjายเอง 

- บุคคลท่ีสามท่ีไดUรับการยกเวUน 

- ขUอยกเวUนอ่ืน ๆ ดังท่ี Care Quality Commission กำหนด 

ผูUใหUบริการท่ีฝÄาฝâนขUอกำหนดของกฎหมายตUองระวาง“โทษปรับ” (Fixed Penalty Offences) 

กลjาวคือโทษท่ีไดUระบุ ไวU ใน Schedule 5 ของ The Health and Social Care Act 2008 (Regulated 

Activities) Regulations 2014 โดยโทษปรับท่ีเก่ียวขUองกับการข้ึนทะเบียนผูUใหUบริการทางการแพทยzมีดังน้ี ผูU

ใหUบริการกิจกรรมควบคุมโดยไมjข้ึนทะเบียนไวUกับ Care Quality Commission ตUองระวางโทษปรับ £4,000 

ผูUใหUบริการกิจกรรมควบคุมในขณะท่ีการข้ึนทะเบียนถูกยกเลิกช่ัวคราว ตUองระวางโทษปรับ £4,000 ผูUท่ีเปèน

ผูUอำนวยการของสถานบริการท่ีเปèนผูUใหUบริการกิจกรรมควบคุมในขณะท่ีการข้ึนทะเบียนถูกยกเลิกช่ัวคราว 

หรือถูกยกเลิกถาวร ตUองระวางโทษปรับ £2,000 

นอกจากน้ี Care Quality Commission ยังมีอำนาจตามท่ีบัญญัติไวUใน The Health and Social 

Care Act 2008 ในการยกเลิกทะเบียนช่ัวคราว (มาตรา 18) หรือถาวร (มาตรา 17) ซ่ึงแยกพิจารณาไดUดังน้ี 

 
72 Department of Health, Consultation on Proposed Changes to CQC Legislation (Ref. 15846, July 2011) 

<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130104163623/http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Liveconsultations/DH

_128222> เขAาถึง   17 มกราคม 2562. 

73 Care Quality Commission, The Scope of Registration (March 2015) <https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/ 

20151230_100001_Scope_of_registration_guidance_updated_March_2015_01.pdf> เขAาถึง   17 มกราคม 2562. 
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 การยกเลิกทะเบียนช่ัวคราว Care Quality Commission มีอำนาจในการยกเลิกทะเบียนของผูU

ใหUบริการ หรือผูUจัดการท่ีไดUข้ึนทะเบียนไวU เปèนระยะเวลาอันมีกำหนดแนjนอน หากมีเหตุดังท่ีไดUบัญญัติไวUใน

มาตรา 18(2) ดังตjอไปน้ีคือ (a) กิจการควบคุมน้ันไมjไดUรับการดำเนินการใหUเปèนไปตามกฎขUอบังคับของ

กฎหมาย; และ (b) ผูU ท่ีไดU ข้ึนทะเบียนไวUน้ันไมjปฏิบัติตามกฎขUอบังคับท่ีไดUระบุไวUใน Chapter 6 แหjง

พระราชบัญญัติฉบับน้ี 

 การยกเลิกทะเบียนถาวร Care Quality Commission มีอำนาจในการยกเลิกทะเบียนของผูU

ใหUบริการ หรือผูUจัดการท่ีไดUข้ึนทะเบียนไวU เปèนการถาวร หากมีเหตุดังท่ีไดUบัญญัติไวUในมาตรา 17(1) เชjน ผูUท่ีไดU

ข้ึนทะเบียนไวU ถูกตัดสินลงโทษ หรือสารภาพวjาไดUกระทำการอันเปèนความผิด ในความผิดท่ีไดUระบุไวUในมาตรา 

17(3) ซ่ึงมีท้ังหมด 4 ประเภทคือ ความผิดท่ีบัญญัติไวUใน Part 1 แหjงพระราชบัญญัติน้ี ความผิดท่ีไดUบัญญัติไวU

ใน The Registered Homes Act 1984 และกฎเกณฑzอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขUอง ความผิดท่ีไดUบัญญัติไวUใน Part 2 

แหjง The Care Standards Act 2000 และกฎเกณฑzอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขUอง และความผิดอ่ืน ๆ อัน Care Quality 

Commission เห็นสมควร 

(2) ดUานการเฝòาระวัง (Monitoring)  

Care Quality Commission มีหนUาท่ีในการเฝòาระวังดUานคุณภาพและความปลอดภัยของผูUใหUบริการ

ท่ีข้ึนทะเบียน74 โดยใชUขUอมูลท่ีไดUรับจากผูUใหUบริการและบุคลากรดังท่ีกลjาวถึงแลUวในหัวขUอท่ี iii) รวมท้ังขUอมูลท่ี

ไดUจากการตรวจสอบผูUใหUบริการ ในการดูแลและเฝòาระวัง และขUอมูลในดUานอ่ืน ๆ เชjน ความเห็นของ

ผูUใชUบริการ เพ่ือนำมาพิจารณาถึงการรักษาระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผูUใหUบริการ 

(3) ดUานการตรวจสอบ (Inspection) 

Care Quality Commission มีหนUาท่ีในการเขUาทำการตรวจสอบผูUใหUบริการเปèนระยะ ดังท่ีบัญญัติไวU

ในมาตรา ใน The Health and Social Care Act 2008 46(1) โดยในการเขUาทำการตรวจสอบน้ี เจUาหนUาท่ี

จาก Care Quality Commission มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบผูUใหUบริการ ดังท่ีบัญญัติไวUใน The 

Health and Social Care Act 2008 มาตรา 60-65 ซ่ึงการเขUาตรวจสอบน้ัน อาจแบjงไดUเปèน 2 ลักษณะ 

ไดUแกjการเขUาตรวจสอบผูUใหUบริการเพ่ือจุดประสงคzในการปฏิบัติหนUาท่ีท่ัวไปของ Care Quality Commission 

(มาตรา 60(1)) และการเขUาตรวจสอบผูUใหUบริการเพ่ือจุดประสงคzในการพิจารณาข้ึนทะเบียน (มาตรา 61)  

 ในการเขUาตรวจสอบน้ัน Care Quality Commission มีอำนาจท่ีสำคัญเชjน อำนาจในการเขUาไปใน

อาคารสถานท่ีท่ีใชUประกอบกิจกรรมควบคุมหรือเก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจกรรมควบคุม หรือยานพาหนะ 

เพ่ือตรวจสอบ (มาตรา 62) และอำนาจเสริมเม่ือทำการเขUาไปในอาคารสถานท่ีเพ่ือตรวจสอบ (มาตรา 63) มี 6 

ประการคือ (a) อำนาจในการตรวจดูการทำงานและบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และการปฏิบัติตjอ

ผูUรับบริการ (b) อำนาจในการตรวจสอบและถjายเอกสารเอกสารหรือระเบียนใด ๆ (c) อำนาจในการเขUาถึง

และตรวจดูคอมพิวเตอรzและอุปกรณzท่ีเก่ียวขUอง ซ่ึงไดUถูกใชUงานรjวมกับ หรือเก่ียวขUองกับ เอกสารหรือระเบียน

 
74 Care Quality Commission, CQC Corporate Governance Framework (October 2015) p.2 <https://www. 

cqc.org.uk/sites/default/files/20151111_Coporate_Governance_Framework_August_2015.pdf> เขAาถงึ   17 มกราคม 2562. 
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ใด ๆ (d) อำนาจในการตรวจสอบส่ิงอ่ืน ๆ (e) อำนาจในการยึดและนำออกจากอาคารสถานท่ี เอกสาร 

ระเบียน หรือส่ิงอ่ืนใด (f) อำนาจในการสัมภาษณzเปèนการเฉพาะตัว บุคคลตjอไปน้ีคือ บุคลากร ผูUจัดการ หรือ

บุคคลท่ีทำหนUาท่ีบริหารจัดการกิจการควบคุม บุคคลท่ีทำงานในอาคารสถานท่ีน้ัน และผูUรับบริการท่ีใหUความ

ยินยอมในการสัมภาษณz (g) ตรวจสอบผูUรับบริการเปèนการเฉพาะตัว ในกรณีท่ี แพทยzหรือพยาบาลซ่ึงปฏิบัติ

หนUาท่ีในอาคารสถานท่ีน้ัน ไดUรายงานใหUทราบวjามีขUอกังวลวjาผูUรับบริการ มิไดUรับบริการท่ีเหมาะสม และ

ผูUรับบริการน้ันจะตUองยินยอมใหUตรวจสอบเปèนการเฉพาะตัวและเปèนผูUท่ีมีความสามารถท่ีจะใหUความยินยอมไดU 

(4) ดUานการประเมินคุณภาพ (Rating)  

หลังจาก Care Quality Commission ไดUทำการตรวจสอบผูUใหUบริการ จะไดUนำขUอมูลท่ีรวบรวมมาไดU

น้ันเพ่ือจัดทำรายงานการตรวจสอบ (Inspection Report) และโดยท่ัวไปจะมีการประเมินคุณภาพของผูU

ใหUบริการน้ัน ๆ ดUวย โดยผูUใหUบริการมีหนUาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตUองแสดงผลการประเมินคุณภาพไวUในอาคาร

สถานท่ีอันเปèนสถานท่ีทำการหลักของผูUใหUบริการ และเว็บไซตzของผูUใหUบริการ หากผูUบริการมีเว็บไซตz75 

นอกจากน้ีในการแสดงผลการประเมินคุณภาพน้ันจะตUองแสดงผลการประเมินในคร้ังลjาสุด โดยจะตUองแสดงท้ัง

ผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินเฉพาะของอาคารสถานท่ีหรือกิจกรรมน้ัน ๆ76 และจะตUอง

แสดงผลการประเมินในลักษณะท่ีผูUรับบริการสามารถอjานและเขUาถึงไดUงjายอีกดUวย77 

 
75 กฎขAอที่ 20A(2), 20A(3)  Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014. 

76 กฎขAอที่ 20A(5) Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014. 

77 กฎขAอที่ 20A(7) Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014. 
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2.2 มาเลเซีย 

นับ ต้ังแตj  ค.ศ. 1998 เปèนตUนมา การทjองเท่ียวเชิงการแพทยz  (Medical Tourism) ถือเปèน

อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยjางรวดเร็วจนกลายมาเปèนศูนยzกลาง Medical Tourism ท่ีสำคัญแหjงหน่ึง

ในภูมิภาค  ดUวยเหตุปÅจจัยและความพรUอมในดUานตjาง ๆ ไมjวjาจะเปèน ดUานความรูUความเช่ียวชาญของบุคลากร

ทางการแพทยz ดUานความทันสมัยของเคร่ืองมือและอุปกรณz ดUานความคุUมคjาของราคาคjาใชUจjายกับบริการท่ีจะ

ไดUรับ ดUานความสะดวกสบาย บรรยากาศ สภาพแวดลUอม และภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกับการพักผjอนฟâäนฟู 

ตลอดจนดUานความถนัดในการใชUภาษาอังกฤษในการติดตjอส่ือสาร (Khairunnisa and Hatta, 2017) ทำใหU

รัฐบาลมาเลเซียจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือสjงเสริมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzและเชิงสุขภาพแหjงชาติ (The 

National Committee for the Promotion of Medical and Health Tourism (NCPMHT))  เ พ่ื อ ท ำ

หนUาท่ีกำหนดกลไกและวิธีการในการสjงเสริมอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวประเภทน้ี (Lee, 2010)  แตjดUวยการ

เจริญเติบโตอยjางตjอเน่ืองของธุรกิจการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพ ทำใหUภารกิจหนUาท่ีของคณะกรรมการเพ่ือสjงเสริม

การทjองเท่ียวเชิงการแพทยzฯ ไมjอาจสอดรับกับปÅญหาขUอเท็จจริงและขUอคำถามในทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมการแพทยzไดUอยjางแทUจริง เปèนผลใหUการทำงานของคณะกรรมการชุดน้ีตUองยุติลงและมีการต้ัง

คณะท่ีปรึกษาเพ่ือการทjองเท่ียวเชิงการดูแลรักษาสุขภาพแหjงมาเลเซีย (Malaysia Healthcare Travel 

Council (MHTC))78 ข้ึนแทนท่ีใน ค.ศ. 2009 เพ่ือทำหนUาท่ีสjงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิง

สุขภาพของมาเลเซียท่ีรัฐบาลไดUต้ังเปòาประสงคzใหUมาเลเซียเปèนศูนยzกลางของอุตสาหกรรมประเภทน้ีในภูมิภาค

อาเซียนสามารถเกิดข้ึนตามเปòาหมายไดUอยjางแทUจริง79 ซ่ึงในระยะแรก คณะท่ีปรึกษาชุดใหมjน้ี (MHTC) ไดU

ปฏิบัติหนUาท่ีภายใตUการกำกับดูแลของกระทรวงสุขภาพแหjงมาเลเชีย (Ministry of Health Malaysia (MOH) 

ทวjา ดUวยเหตุผลเก่ียวกับความคลjองตัวในการดำเนินงานโดยเฉพาะในเร่ืองการเงิน อีกท้ังเพ่ือมุjงใหU

อุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงสุขภาพไดUรับการพัฒนาและสjงเสริมอยjางตjอเน่ืองแทUจริง จึงไดUมีการยUาย MHTC ใหU

มาอยูjภายใตUการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังแหjงมาเลเซียในเวลาตjอมาจวบจนปÅจจุบัน 

กฎระเบียบตjาง ๆ ท่ีกำกับ Medical Tourism สามารถจำแนกออกเปèน 2 กลุjมดUวยกันกลjาวคือ (1) 

กลุjมท่ีเก่ียวกับการเขUาและออกประเทศมาเลเซียเพ่ือมาใชUบริการทางการแพทยz และ (2) กลุjมท่ีเก่ียวกับสิทธิ

และหนUาท่ีของผูUใหUบริการและผูUใชUบริการในธุรกิจการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz  

2.2.1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับขAองกับการเดินทางและการพำนักของนักทCองเท่ียว 

โดยท่ัวไปแลUว การท่ีบุคคลซ่ึงมิไดUเปèนพลเมืองจะเขUาไปในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียน้ัน ตUองเปèน

ผูUท่ีมีคุณสมบัติและไดUปฏิบัติตามเง่ือนไขซ่ึงกำหนดไวUในพระราชบัญญัติวjาดUวยคนเขUาเมือง ค.ศ.1959/63 

(IMMIGRATION ACT) การท่ีรัฐบาลมาเลเซียใหUความสำคัญเปèนอยjางมากตjออุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิง

สุขภาพซ่ึงหมายรวมถึง Medical Tourism ดUวยเพราะอุตสาหกรรมดังกลjาวไดUนำเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเขUาสูj

 
78 See., https://www.mhtc.org.my/ 

79 See., http://www.malaysiahealthcare.com/22072009.htm, access 15 January 2019. 
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ประเทศจึงจำเปèนท่ีตUองหามาตรการตjาง ๆ เพ่ือจูงใจนักทjองเท่ียวกลุjมน้ีเดินทางเขUามาใชUบริการในมาเลเซีย ซ่ึง

การลดข้ันตอนตjาง ๆ ท่ีสรUางความยุjงยากซับซUอนใหUกับนักทjองเท่ียว อันรวมถึงข้ันตอนท่ีเก่ียวกับพิธีการผjาน

แดน ก็ถือเปèนกลวิธีหน่ึงท่ีรัฐบาลมาเลเซียไดUนำมาใชUเพ่ือใหUบรรลุวัตถุประสงคzดังกลjาว กระน้ัน ข้ันตอนการ

ผjานแดนออกจากมาเลเซียโดยหลักการแลUวไมjมีขUอยุjงยากแตjอยjางใดจึงทำใหUหลักการเพ่ือการออกไปจาก

ดินแดนมาเลเซียท้ังในกรณีท่ัวไปและกรณีสำหรับนักทjองเท่ียวเชิงสุขภาพน้ันจึงเปèนไปภายใตUเง่ือนไขเดียวกัน 

2.2.1.1 หลักการท่ัวไปเก่ียวกับพิธีการผCานแดนเขAาไปยังมาเลเซีย 

ตามความในพระราชบัญญัติวjาดUวยคนเขUาเมือง ค.ศ. 1959/63 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 10 มาตรา 

12 และมาตรา 55  บุคคลท่ีไมjไดUเปèนพลเมืองมาเลเซียหรือไดUรับเอกสิทธ์ิอ่ืนใดเปèนกรณีพิเศษแลUว สามารถเขUา

ไปในดินแดนมาเลเซียไดU ภายใตUเง่ือนไขท่ัวไปท่ีผูUน้ันตUองไดUรับอนุญาตตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือเปèน

บุคคลท่ีดUวยสถานะและ/หรือมีคุณสมบัติซ่ึงไดUรับการยกเวUนใหUเขUาไปในดินแดนไดUโดยไมjตUองอยูjภายใตUเง่ือนไข

ท่ั ว ไป  ซ่ึ ง ใน ปÅ จ จุ บั น น้ี ก ร ม ก า ร ต ร ว จ ค น เขU า เ มื อ ง  ( Immigration Department of Malaysia) 

กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย (Ministry of Home Affaires) ไดUกำหนดใหUการเขUาไปในมาเลเซียเพ่ือการพำนัก

ถาวรของผูUท่ีไมjเปèนพลเมืองอาจเปèนไปไดUเพ่ือวัตถุประสงคzอยjางใดอยjางหน่ึงใน 4 ประการ80 กลjาวคือ เพ่ือการ

ลงทุน ในฐานะผูUเช่ียวชาญ เพ่ือการทำงาน และดUวยเหตุผลทางครอบครัว ดUวยเหตุน้ีการเขUาไปและพำนักเปèน

การช่ัวคราวอาจเกิดไดUสำหรับผูUท่ีมีหนังสือตรวจลงตรา (Visa)81 ท่ีรัฐบาลมาเลเซียกำหนดไวUท้ังหมด 3 

ประเภท คือ  

(1) หนังสือตรวจลงตราเพ่ือเขUาประเทศเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงเหตุผลในการขอหนังสือตรวจลงตรา

ประเภทน้ีจะเปèนไปเพ่ือจุดประสงคzทางดUานสังคม โดยหนังสือตรวจลงตราจะมีอายุไมjเกิน 3 เดือนนับแตjวันท่ี

ออกใหU 

(2) หนังสือตรวจลงตราเพ่ือเขUาประเทศหลายคร้ัง ซ่ึงเหตุผลในการขอหนังสือตรวจลงตราประเภทน้ี

จะเปèนไปเพ่ือจุดประสงคzทางดUานการติดตjอธุรกิจ หรือเก่ียวดUวยงานระหวjางรัฐบาลกับรัฐบาล โดยหนังสือ

ตรวจลงตราประเภทน้ีจะมีอายุระหวjาง 3 เดือน ถึง 12 เดือนนับแตjวันท่ีออกใหU อยjางไรก็ตามพลเมืองของ

อินเดียและพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถขอหนังสือตรวจลงตราประเภทน้ีเพ่ือเขUามาเลเซีย

ดUวยเหตุผลทางดUานสังคมไดU โดยหนังสือตรวจลงตราจะมีอายุ 1 ป£ ซ่ึงการเขUาไปยังมาเลเซียแตjละคร้ังสามารถ

พำนักไดUสูงสุดเปèนจำนวน 30 วัน 

(3) หนังสือตรวจลงตราเพ่ือผjานดินแดนมาเลเซียเพ่ือไปยังประเทศอ่ืนอันเปèนจุดหมายปลายทางใน

ปÅจจุบัน กรมการตรวจคนเขUาเมืองมาเลเซียไดUกำหนดใหUพลเมืองของประเทศท่ีมีความสัมพันธzทางการฑูตกับ

มาเลเซียจำนวน 31 ประเทศ82 ตUองไดUรับหนังสือตรวจลงตรากjอนเดินทางเขUามาเลเซีย ในขณะท่ีพลเมืองของ

ประเทศซ่ึงเปèนสมาชิกของเครือจักรภพ (Commonwealth) จะไดUรับยกเวUนไมjตUองมีหนังสือตรวจลงตราเพ่ือ

 
80 Immigration Regulations 1963 Regulation 4 

81 Passports Act 1966, 2 (1) 

82 (Online) https://www.imi.gov.my/index.php/en/visa/visa-requirement-by-country.html access 15 January 2019 
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เขUามาเลเซียในทุกกรณี นอกจากน้ีแลUว พลเมืองของบางประเทศอาจไดUรับการยกเวUนไมjตUองขอหนังสือตรวจลง

ตราเพ่ือเขUาไปในดินแดนของมาเลเซีย ภายใตUเง่ือนไขเก่ียวกับวัตถุประสงคzการเดินทาง และระยะเวลาพำนัก ท่ี

ประเทศเจUาของสัญชาติของบุคคลดังกลjาวไดUมีสนธิสัญญาระดับพหุภาคีหรือขUอตกลงในทางระหวjางประเทศ

ลักษณะอ่ืนกับมาเลเซียท่ีจะยกเวUนการขอหนังสือตรวจลงตราเพ่ือเขUาไปยังมาเลเซีย ตัวอยjางเชjน83 พลเมือง

สหรัฐอเมริกาท่ีประสงคzเดินทางมายังมาเลเซียดUวยเหตุผลดUานสังคม การติดตjอธุรกิจ และการศึกษา ไดUรับการ

ยกเวUนการมีหนังสือตรวจลงตราเพ่ือเขUามาเลเซีย พลเมืองของประเทศซ่ึงเปèนสมาชิกอาเซียน ยกเวUนเมียนมา 

สามารถเขUาไปในดินแดนของมาเลเซียไดUโดยไมjตUองขอหนังสือตรวจลงตราเพ่ือการพำนักในดินแดนมาเลเซีย

ดUวยเหตุผลใด ๆ แตjสำหรับการพำนักท่ีเกินกวjาหน่ึงเดือนโดยไมjตUองขอหนังสือตรวจลงตราน้ันอนุญาตใหUแตj

เฉพาะผูUท่ีมีสัญชาติบรูไนและสิงคโปรzเทjาน้ัน พลเมืองของบางประเทศสามารถเดินทางเขUามาเลเซียไดUโดยไมj

ตUองมีหนังสือตรวจลงตราเพ่ือการพำนักในมาเลเซียนไมjเกินกวjา 3 เดือน หรือ 1 เดือน หรือ 14 วัน เปèนตUน 

สำหรับวิธีการย่ืนขอหนังสือตรวจลงตราน้ันอาจทำไดUโดยย่ืนตjอตัวแทนสถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซีย 

ณ ประเทศท่ีผูUเดินทางมีถ่ินพำนักพรUอมดUวยเอกสารท่ีกำหนดตามแตjละประเภทของวีซjา ซ่ึงอาจจะ

ประกอบดUวย หนังสือเดินทาง รูปถjาย เอกสารการสมัครขอหนังสือตรวจลงตรา หลักฐานการเงิน หนังสือเชิญ 

กระน้ัน ผูUเดินทางท่ีมีสัญชาติจีน อินเดีย ศรีลังกา เนปาล เมียนมารz บังคลาเทศ ปากีสถาน ภูฏาน เซอรzเบีย 

และมอนเตรเนโกร สามารถย่ืนขอรับหนังสือตรวจลงตราไดUดUวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสz (eVISA) ซ่ึงการย่ืนขอ

ดUวยวิธีน้ี หนังสือตรวจลงตราท่ีไดUรับจะมีอายุไมjเกิน 3 เดือน และผูUถือหนังสือตรวจลงตราสามารถเดินทางเขUา

มาพำนักในมาเลเซียไดUคร้ังละไมjเกิน 30 วัน84 นอกจากน้ีแลUว สำหรับผูUเดินทางสัญชาติอินเดียและจีนท่ีเดิน

ทางผjานไทยหรือสิงคโปรzเขUาสูjมาเลเซียสามารถขอหนังสือตรวจลงตราไดUเพ่ิมอีกหน่ึงชjองทาง กลjาวคือ เม่ือ

เดินทางมาถึง (Visa on Arrival -VOA)  

วิธีการเขUาสูjมาเลเซียโดยสังเขปดังกลjาวมาขUางตUน แสดงใหUเห็นถึงรายละเอียดของข้ันตอนเพ่ือผjานพิธี

การตรวจคนเขUาเมืองท่ีหลากหลาย และหากพิเคราะหzตามกิจกรรมท่ีนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzจำเปèนตUอง

เดินทางมายังมาเลเซียแลUวก็เปèนท่ีเขUาใจไดUวjาวัตถุประสงคzในการเดินทางเชjนน้ีไมjเขUาตามเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีจะ

ทำใหUผูUน้ันมีสิทธิพำนักเปèนการถาวรในดินแดนมาเลเซียไดUทำใหUผูUเดินทางสามารถเขUามายังมาเลเซียไดUดUวย

วิธีการขอหนังสือตรวจลงตราและพำนักเปèนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีไดUรับอนุญาตท้ังน้ีข้ึนอยูjกับสัญชาติ

ของผูUเดินทางซ่ึงตามกฎหมายคนเขUาเมืองมาเลเซียใชUเปèนเง่ือนไขในการแบjงกลุjมการออกหนังสือตรวจลงตรา 

ดังน้ีแลUว หากผูUทjองเท่ียวเชิงการแพทยzเปèนคนสัญชาติโมร็อคโคก็สามารถเดินทางเขUามาพำนักในมาเลเซียไดU

เปèนเวลาไมjเกิน 3 เดือนโดยไมjจำเปèนตUองมีหนังสือตรวจลงตรา ในขณะท่ีผูUเดินทางสัญชาติอิหรjานสามารถ

พำนักไดUเพียง 14 วันโดยไมjจำเปèนตUองมีหนังสือตรวจลงตรา และหากเปèนผูUเดินทางสัญชาติเอธิโอเป£ยจะตUอง

ขอหนังสือตรวจลงตราเสมอเพ่ือเขUามาพำนักในมาเลเซียไมjวjาจะมีกำหนดเวลามากนUอยเพียงใดก็ตาม ทำใหU

 
83 (Online) http://www.klia2.info/trips/malaysia/malaysia-visa-information#how-to-apply-for-visa access 15 January 

2019 

84 (Online) https://www.imi.gov.my/index.php/en/visa/evisa.html access 15 January 2019 
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เห็นไดUวjาเง่ือนไขท่ีหลากหลายของกฎหมายคนเขUาเมืองมาเลเซียอาจกลายเปèนอุปสรรคบางประการท่ีทำใหUผูU

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยzบางสัญชาติไมjไดUรับการอำนวยความสะดวกเทjาท่ีควร ดUวยมีอุปสรรคและข้ันตอนใน

เร่ืองการเขUาเมือง คร้ันเม่ือรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพและ

การแพทยzใหUอยูjในระดับแนวหนUาของภูมิภาคและของโลกแลUว จึงไดUกำหนดวิธีการเฉพาะเพ่ือการผjานเขUาเมือง

ของผูUเดินทางท่ีมีจุดประสงคzในการเขUามาเพ่ือการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzน้ี 

2.2.1.2 หลักการเฉพาะเก่ียวกับพิธีการผCานแดนเขAาไปยังมาเลเซียดAวยจุดประสงคGการทCองเท่ียว

เชิงการแพทยG 

นักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzไมjวjามีสัญชาติใดไมjจำเปèนตUองขอเอกสารหรือหนังสือตรวจลงตราเพ่ือผjาน

พิธีการเขUาประเทศแบบท่ัวไป หากแตjสามารถใชUวิธีการท่ีกำหนดไวUเปèนการเฉพาะไดU โดยดำเนินการเปèน

ข้ันตอนดังน้ี85  

นักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzตUองทำการนัดหมายแพทยzซ่ึงปฏิบัติการในโรงพยาบาลท่ีไดUข้ึนทะเบียนไวU

กับ MHTC โดยผูUเดินทางสามารถหาขUอมูลเก่ียวกับแพทยzและโรงพยาบาลท่ีสอดคลUองกับการรักษาและความ

ตUองการของตนไดUโดยผjานทางฐานขUอมูล www.windownmalaysia.my ซ่ึงการนัดหมายในข้ันตอนน้ีจะเปèน

การรับรองวjาผูUเดินทางไดUเดินทางเขUามาดUวยจุดประสงคzสำคัญเก่ียวกับการแพทยzจริง โดยโรงพยาบาลเปèนผูU

ออกใบรับรองเพ่ือใชUเปèนเอกสารประกอบการเดินทางเขUาประเทศ อยjางไรก็ตามโรงพยาบาลท่ีจะออก

ใบรับรองและใชUเปèนใบประกอบการขอวีซjาเฉพาะน้ีไดUตUองเปèนโรงพยาบาลท่ีไดUข้ึนทะเบียนไวUกับ MHTC 

เทjาน้ัน นอกจากการออกใบรับรองแลUว โรงพยาบาลท่ีผูUเดินทางยืนยันวjาจะเขUารักษาโดยการจjายคjาบริการ

ลjวงหนUา ก็จะดำเนินการสjงขUอมูลและรายละเอียดของผูUเดินทางใหUกับกรมการตรวจคนเขUาเมืองเพ่ือดำเนินการ

ตjาง ๆ ท่ีจำเปèนในการออกหนังสือตรวจลงตราสำหรับพิเศษ อันไดUแกj หนังสืออนุมัติการตรวจลงตรา (eVAL – 

electronic Visa Approval Letter) และหนังสือตรวจลงตราเพ่ือเขUาดินแดนดUวยเหตุผลทางการแพทยz 

(eVISA (medical))  

กรมการตรวจคนเขUาเมืองจะดำเนินการเพ่ือออกหนังสืออนุมัติการตรวจลงตรา (eVAL) พรUอมดUวย

หนังสือตรวจลงตรา (eVISA (medical)) ใหUกับผูUเดินทางซ่ึงโรงพยาบาลไดUสjงช่ือมาใหUดำเนินการ และแจUงผล

การดำเนินการใหUกับผูUเดินทางทราบเพ่ือดำเนินการตjอไป 

ผูUเดินทางจะไดUรับแจUงผลการออกหนังสืออนุมัติการตรวจลงตราและหนังสือตรวจลงตราเพ่ือการ

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยzซ่ึงผูUเดินทางจะตUองพิมพzออกมาเพ่ือใชUประกอบการเดินทางเขUาประเทศมาเลเซีย โดย

ตUองมีเอกสารตรวจลงตราท้ังสองฉบับดังกลjาวขUางตUนติดตัวไวUเพ่ือเปèนหลักฐานในการผjานพิธีการตรวจคนเขUา

เมือง 

การดำเนินการท้ัง 4 ข้ันตอนดังกลjาวขUางตUนน้ี ใชUเวลาท้ังส้ินไมjเกิน 14 วันทำการนับแตjไดUรับการตอบ

รับจากโรงพยาบาลท่ีจะเปèนผูUดูแลหรือรับรักษาผูUเดินทาง86 โดยผูUท่ีไดUรับหนังสือตรวจลงตราประเภทน้ีสามารถ

 
85 (Online) https://medicaltourismmalaysia.com/our-services/evisa/ access 15 January 2019 
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เดินทางเขUามาเลเซียไดUหน่ึงคร้ังและสามารถพำนักอยูjไดUไมjเกิน 3 เดือน เวUนแตjเปèนผูUเดินทางท่ีมีสัญชาติจีน 

อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน ภูฏาน เซอรzเบีย และมอนเตรเนโกร87 สามารถพำนัก

ไดUไมjเกิน 30 วัน เวUนแตjมีความเปèนทางการแพทยzเปèนอยjางอ่ืนอาจพำนักไดUเปèนระยะเวลาท่ียาวกวjา 

นอกจากน้ีแลUว ผูUเดินทางท่ีย่ืนขอหนังสือตรวจลงตราพิเศษน้ีสามารถเดินทางเขUามาพรUอมผูUติดตามไดUอีกไมjเกิน 

2 คน โดยท่ีผูUติดตามตUองมีสถานะอยjางใดอยjางหน่ึงดังตjอไปน้ี กลjาวคือ สามี ภริยา บิดา มารดา บุตร ปูÄยjาตา

ยาย พ่ีนUอง คนรับใชU หรือพยาบาล ซ่ึงบุคคลผูUย่ืนขอตรวจลงตรา (รวมถึงผูUติดตาม) ตUองเปèนผูUถือหนังสือ

เดินทางท่ีมีอายุไมjนUอยกวjา 6 เดือน และมีเอกสารทางการเงิน 3 เดือนยUอนหลังประกอบดUวย88 

กระน้ัน การตรวจลงตราประเภทน้ีจำตUองใชUอยjางเครjงครัด กลjาวคือผูUเดินทางจำตUองเดินทางดUวย

จุดมุjงหมายเชิงการแพทยzเปèนสำคัญอันทำใหUผูUไดUรับการตรวจลงตราโดยมีวัตถุประสงคzเพ่ือการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzน้ีไมjอาจทำงาน ศึกษา หรือกระทำการอันเปèนการปรากฏตัวตjอส่ือตjางประเทศดUวยประการใด ๆ ใน

ระหวjางท่ีพำนักในมาเลเซียดUวยเหตุแหjงการตรวจลงตราดังกลjาวไดU มิฉะน้ันถือเปèนความผิดตามกฎหมายวjา

ดUวยคนเขUาเมืองมาเลเซีย อันทำใหUรัฐบาลมาเลเซียสามารถดำเนินการทางอาญาและทางปกครองไดU อีกท้ังการ

ไดUการตรวจลงตราแบบพิเศษน้ียังคงไวUซ่ึงอำนาจอิสระของเจUาหนUาท่ีตรวจคนเขUาเมืองมาเลเซียท่ีจะใชUดุลพินิจ

ใหUผูUทjองเท่ียวคนดังกลjาวเขUาประเทศหรือไมjก็ไดU ซ่ึงความสjวนน้ียjอมเปèนท่ีเขUาใจไดUโดยท่ัวไปวjาเปèนขUอสงวน

เพ่ือประเด็นเร่ืองความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศน่ันเอง89 

ดังน้ีแลUว วิธีการผjานแดนซ่ึง MHTC กำหนดไวUเปèนพิเศษดังกลjาวขUางตUนจึงเปèนการลดข้ันตอน ความ

ยุjงยาก และความลักล่ันของกระบวนการขอตรวจลงตราและเอกสารเขUาประเทศมาเลเซียแกjผูUท่ีจะเดินทาง

มายังมาเลเซียดUวยเหตุผลทางการแพทยz อันทำใหUผูUเดินทางสามารถรับรูUไดUถึงความสะดวกสบายต้ังแตjข้ันตอน

แรกท่ีจะเขUามาสูjวงจรของอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยzมาเลเซีย กระน้ัน การจjายเงินมัดจำหรือการ

ชำระเงินกjอนวันเดินทางตามเง่ือนไขของโรงพยาบาลท่ีจะเปèนผูUรับคนเดินทางไวUในการดูแลรักษาน้ันอาจถือ

เปèนหลักฐานสำคัญและจำเปèนท่ีใชUยืนยันวัตถุประสงคzแทUจริงในการเดินทางเขUามาเลเซีย ซ่ึงแมUจะเปèนการสรUาง

ภาระใหUกับผูUเดินทางก็ตาม แตjก็ถือไดUวjาเปèนไปอยjางสมเหตุผลและไดUสัดสjวน 

 
86 ในทางปฏิบัติเขAาใจไดAวZานับจากวันที่ไดAมีการชำระเงินคZาบริการแกZโรงพยาบาลที่จะรับดูแลผูAเดินทางตามเงื่อนไขที่ MHTC กำหนด

เพื่อใชAเป`นเอกสารประกอบในการขอหนังสือตรวจลงตราเขAาประเทศนัน่เอง (คณะผูAวิจัย) 

87 นZาสังเกตวZาประเทศดังกลZาวมานี้เป`นกลุZมประเทศที่โดยปกติแลAวการเขAาประเทศมาเลเซียตAองมีการยื่นขอหนังสือตรวจลงตรา

อิเล็กทรอนิคส5หรือหนังสือตรวจลงตราทั่วไปที่สามารถพำนักอยูZในดินแดนมาเลเซียไดAสูงสดุไมZเกิน 14 ถงึ-30 วัน แลAวแตZกรณี (คณะผูAวิจัย) 

88 (Online) eVISA Terms and Conditions, https://www.windowmalaysia.my/evisa/FAQ/ 

PDF/FAQ/T&C/eVISA/eVISA_Medical.pdf?version=1.7 access 15 January 2019 

89 Ibid. 
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2.2.1.3 หลักการเก่ียวกับการออกไปจากมาเลเซีย 

ตามความในพระราชบัญญัติวjาดUวยคนเขUาเมือง ค.ศ. 1959/6390 ไดUบัญญัติไวUแตjเพียงเฉพาะเหตุแหjง

การเนรเทศ (removal) ออกจากดินแดน91 ดUวยเหตุแหjงการเปèนบุคคลตUองหUามในการเขUาเขตแดนมาเลเซีย92 

การเปèนบุคคลท่ีเขUาเมืองโดยไมjชอบดUวยกฎหมาย93 หรือการเปèนบุคคลท่ีไมjตUองดUวยขUอกฎหมายท่ีจะไดUรับ

อนุญาตใหUเขUาเมือง94 ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบขUอเท็จจริงท่ีอาจเกิดข้ึนไดUกับกรณีผูUเดินทางดUวยมุjงหมายการ

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยzแลUวอาจเกิดไดUในกรณีท่ีบุคคลน้ันเขUาเมืองมาดUวยเหตุผลอ่ืนใดท่ีไมjใชjการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยz แตjไดUอาศัยเหตุและวิธีท่ีนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzใชUในการเขUาเมืองเพ่ือทำใหUตนสามารถเขUาใน

ดินแดนมาเลเซียไดUโดยงjาย และเม่ือเดินทางเขUามาในมาเลเซียแลUวเกิดความปรากฏแจUงและถูกเพิกถอนการ

อนุญาตใหUเขUาเมือง ดUวยเหตุท่ีเปèนผูUตUองดUวยขUอกฎหมายท่ีจะไดUรับอนุญาตใหUเขUาเมือง95 อยjางไรก็ตาม ระบบ

การประสานและตรวจสอบเบ้ืองตUนกับโรงพยาบาลซ่ึงจะเปèนผูUดูแลนักเดินทางอาจถือเปèนกลไกท่ีทำใหU

ขUอเท็จจริงสมมติดังวjาน้ีมีโอกาสเกิดข้ึนในทางขUอเท็จจริงไดUคjอนขUางยาก 

อยjางไรก็ตาม ความในพระราชบัญญัติวjาดUวยหนังสือเดินทาง ค.ศ. 1966 (PASSPORT ACT 1966) 

ขUอ 2 (2) ประกอบขUอ 3 ไดUกำหนดใหUผูUท่ีประสงคzจะเดินทางออกนอกเขตแดนมาเลเซียอาจจำตUองแสดง (ใน

กรณีท่ีถูกเรียกถาม) หนังสือเดินทางใหUกับเจUาหนUาท่ีดjานตรวจคนเขUาเมืองเพ่ือตรวจสอบ ซ่ึงเจUาหนUาท่ีอาจ

ซักถามคำถามใด ๆ ท่ีผูUถือหนังสือเดินทางตUองใหUคำตอบตามสัตยzจริง96 และ/หรือกระทำการใด ๆ เปèนการ

พิสูจนzขUอเท็จจริงดังวjาน้ัน97 นอกจากน้ีแลUว ในทางปฏิบัติเจUาหนUาท่ีตรวจคนเขUาเมืองมักจะตรวจสอบถึงอายุ

ของการตรวจลงตราหรือหนังสืออนุญาตใหUเขUาเมืองประกอบการพิจารณาใหUออกไปจากเขตแดนมาเลเซียอีก

สjวนหน่ึงดUวย98 ซ่ึงหากนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzไดUเดินทางมายังมาเลเซียเพ่ือทำการศัลยกรรมใบหนUาและมี

รูปหนUาท่ีเปล่ียนไปแลUวก็อาจจำตUองประสบกับขUอคำถามและการเรียกใหUพิสูจนzตัวตนตามความในกฎหมาย

ฉบับน้ีไดU อยjางไรก็ตาม การสjงเสริมอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของมาเลเซียทำใหUการดำเนินเอกสาร

ตjาง ๆ ของผูUท่ีไมjไดUถือสัญชาติมาเลเซียซ่ึงไดUเขUาเมืองมาดUวยเหตุดังกลjาวเปèนไปตามชjองทางพิเศษท่ี Medical 

Tourism แหjงมาเลเซียโดย MHTC ไดUกำหนดข้ึนและประสานกับหนjวยงานท่ีเก่ียวขUอง (กรมการตรวจคนเขUา

เมือง) เปèนการเบ้ืองตUน ดังน้ีแลUวขUอเท็จจริงเชjนวjาหากเกิดข้ึนจริงก็จะไมjเปèนอุปสรรคปÅญหากับนักทjองเท่ียว

 
90 See. Immigration Regulations 1959/63 (Online) http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/ 

Publications/LOM/EN/Act%20155.pdf, access 15 January 2019 

91 Immigration Regulations 1959/63 Part V 

92 Immigration Regulations 1959/63, 31. 

93 Immigration Regulations 1959/63, 32. 

94 Immigration Regulations 1959/63, 33. 

95 Immigration Regulations 1959/63, 15 (1) (a) ประกอบ 33. 

96 Passports Act 1966, 2 (3) 

97 Passports Act 1966, 2 (4) 

98 (Online) https://www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/1638 access 15 January 2019 
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เชิงการแพทยzเทjาใดนัก ดUวยเจUาหนUาท่ีตรวจคนเขUาเมืองยjอมมีขUอมูลของนักทjองเท่ียวรายดังกลjาวสำหรับการ

เดินทางขาออกเปèนเบ้ืองตUนอยูjแลUว 

2.2.2 สิทธิและหนAาท่ีของผูAใหAบริการและผูAรับบริการใน Medical Tourism 

แพทยzผูUใหUบริการในมาเลเซียจะตUองใหUบริการตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมและใชUความระมัดระวัง

ในการรักษา ขณะเดียวกันผูUรับบริการหรือคนไขUเองก็มีหนUาท่ีตUองปฏิบัติตามคำส่ังแพทยzอยjางเครjงครัดเพ่ือใหU

การรักษาดูแลเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงการปฏิบัติหนUาท่ีดังกลjาวทำใหUเกิดขUอคิดวjาผูUรับการรักษาหรือคนไขUจะ

ไดUรับความคุUมครองในสิทธิอยjางใดบUางเปèนพิเศษกวjาสิทธิท่ีจะไดUรับความคุUมครองท้ังทางแพjงและทางอาญา

ท่ัวไป 

2.2.2.1 ความรับผิดของแพทยGตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยปกติแลUว แพทยzผูUใหUการรักษาอาจตUองรับผิดทางอาญาอันเกิดจากขUอเท็จจริงตjาง ๆ ท่ีแสดงวjาตน

ไดUปฏิบัติการทางวิชาชีพไดUดUวยการไมjใสjใจหรือละเลยตjอพฤติการณzท่ีดีของวิชาชีพอันทำใหUแพทยzผูUน้ันจำตUอง

ถูกลงโทษในระดับตjาง ๆ กัน (โทษทางวิชาชีพ) เชjน พักใชUใบอนุญาต เพิกถอนวิชาชีพ ฯลฯ ดังน้ีแลUวการ

กำหนดมาตรฐานวิชาชีพรjวมกันไวUยjอมเปèนทางท่ีจะทำใหUผูUรับบริการ ผูUรับการรักษา และ/หรือ คนไขU มีความ

ม่ันใจในการแพทยz อีกท้ังแพทยzเองก็จะไดUใชUวิชาชีพใหUเกิดประโยชนzสูงสุดดUวยความอยjางระมัดระวังท่ีสุด ดUวย

เหตุน้ี แพทยสภาแหjงมาเลเซียไดUกำหนดเหตุ 4 ประการ99ท่ีเปèนเร่ืองไมjควรกระทำเพราะอาจนำมาซ่ึงความ

เสียหายในวิชาชีพและทำใหUเกิดความรับผิดทางการแพทยzไดU คือ (a) การละเลยหรือเพิกเฉยตjอวิชาชีพ; (b) 

การใชUทักษะและความรูUในทางมิชอบ; (c) การกระทำอันทำใหUวงการแพทยzเสียช่ือเสียงและเปèนมลทิน; และ 

(d) การโฆษณาการออกตรวจและความรับผิดอ่ืน ๆ 

(1) การละเลยหรือเพิกเฉยตjอวิชาชีพ โดยอาจแยกเปèนขUอพิจาณาสำคัญ 2 ประการดUวยกัน  

 (1.1) มาตรฐานท่ัวไปในการดูแลคนไขUและผูUปÄวย ในการปฏิบัติหนUาท่ีตUองเปèนไปเพ่ือประโยชนz

ทางดUานสาธารณสุขโดยคำนึงถึงผลประโยชนzสาธารณะเปèนสำคัญ ดังน้ีแลUว แพทยสภาสามารถลงโทษผูUมี

วิชาชีพไดUหากพบวjาบุคคลน้ันไดUประกอบวิชาชีพโดยละเลยหรือเพิกเฉยตjอหนUาท่ีอันเปèนมาตรฐานท่ีประชาชน

อาจคาดหวังไดUวjาผูUประกอบวิชาชีพเวชกรรท่ี ข้ึนทะเบียนพึงมีหรือพึงตUองปฏิบัติตjอผูUปÄวยเพ่ือการ

รักษาพยาบาลท่ีดี ซ่ึงการดังกลjาวน้ีรวมถึงการซักประวัติเพ่ือใชUประเมินอาการหรือสถานะของผูUปÄวย การเอาใจ

ใสjอยjางมืออาชีพดUวยการตรวจวินิจฉัยท้ังท่ีจำเปèนพ้ืนฐานและโดยละเอียด การบริการดUวยน้ำใจไมตรีท่ีดี การ

ดำเนินการอ่ืนอยjางเหมาะสมและรวดเร็วตามอาการและหลักฐานท่ีปรากฏวjาโดยสภาพผูUเปèนแพทยzตUองทำการ

เชjนวjาน้ัน อยjางไรก็ตามแพทยzจำเปèนตUองระมัดระวังในการซักถามคำถามบางประการท่ีอาจเก่ียวขUองกับ

 
99 Malaysian Investment Development Authority, Guidelines application for tax incentive for the promotion of 

health care travel, Part II – Forms of infamous Conduct 
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พฤติกรรมท่ีนjาอับอาย หรือการใหUขUอมูลอาจเก่ียวขUองกับสวัสดิภาพของผูUปÄวย ท่ีการซักถามเชjนน้ันอาจเกิดวjา

ความจำเปèนในการทราบเพ่ือใชUเปèนขUอมูลในการบำบัดรักษา 

 (1.2) มาตรฐานพิเศษสำหรับแพทยzผูUเช่ียวชาญ โดยคำนึงประโยชนzสูงสุดของผูUปÄวย แพทยzเช่ียวชาญ

ควรจะปรึกษาเพ่ือนรjวมงานในกรณีท่ีผูUปÄวยน้ันเองหรือญาติสนิทไดUรUองขอใหUทำการดังกลjาวกรณีมีขUอสงสัยท่ี

เกิดจากการวินิจฉัยหรือรักษา เพ่ือใหUผูUปÄวยไดUรับความเห็นท่ีอ่ืนเปèนขUอประกอบการพิจารณาเพ่ือการรักษาท่ีดี

ท่ีสุด นอกจากน้ีแลUว การแนะนำแพทยzผูUเช่ียวชาญอาจเกิดจากสถานพยาบาลเปèนผูUใหUขUอมูลแตjก็มิควรปฏิเสธ

การดำเนินการหรือการใหUขUอมูลเพ่ิมเติมแกjผูUปÄวยในขUอมูลเก่ียวกับแพทยzหรือบุคลากรทางการแพทยzท่ีผูUปÄวย

เปèนคนอUางถามถึง อีกท้ังผูUใหUบริการทางการแพทยzจำเปèนตUองแจUงหรือทำดUวยประการใด ๆ ใหUผูUปÄวยทราบถึง

คjาใชUจjายท่ีจำเปèนท่ีผูUปÄวยอาจถูกเรียกเก็บกรณีท่ีขอคำปรึกษาหรือเขUารับการรักษา รวมท้ังผูUเช่ียวชาญจะตUอง

ไมjใชUคำพูดหรือวาจาท่ีเปèนการดูถูก หรืออาจทำใหUรบกวนความเช่ือม่ันของผูUปÄวยในการเขUารับการรักษา 

ตลอดจนผูUเช่ียวชาญจำตUองไมjพยายามรักษาความปลอดภัยใหUตัวเองจนเกินไปจนกระท่ังทำใหUการบำบัดรักษา

ผูUปÄวยเปèนไปอยjางไมjเต็มกำลังท้ังในช้ันใหUคำปรึกษา ช้ันการรักษา 

 (1.3) การใชUทักษะและวิชาความรูUในทางมิชอบ ในทางกฎหมาย ผูUมีวิชาชีพจะตUองส่ังยาและใชUใบส่ัง

ยาดUวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการใชUยาท่ีมีสjวนผสมของหรือจัดเปèนยาเสพติด ยาอันตราย ยาท่ีโดยสภาพ

เปèนพิษหรือมีผลเปèนพิษ ซ่ึงการละเมิดความสjวนน้ีแมUจะพิสูจนzวjามิไดUมีเจตนา แตjกระทำไปดUวยการขาดความ

ระมัดระวังอยjางผูUมีวิชาชีพพึงกระทำแลUวก็ตUองถือวjามีความผิด แมUจะไมjมีความผิดในทางอาญาแตjแพทยสภา

จะตUองมีการดำเนินโทษทางวินัย นอกจากน้ีแลUว การทำการอันเปèนผลใหUหญิงแทUงบุตรโดยไมjใชUยากระตุUนถือ

เปèนขUอรังเกียจท่ีแพทยสภาตUองดำเนินการลงโทษทางวินัยเชjนกัน 

นอกจากน้ีแลUว ในทางประเพณีของสาขาวิชาชีพเปèนท่ียอมรับวjาการท่ีผูUปÄวยหรือคนไขUยอมใหUแพทยz

เขUาไปตรวจรักษาในสถานท่ีสjวนบุคคล เชjน บUาน สถานท่ีพำนักอาศัยน้ัน เปèนการเช่ือถือในวิชาชีพจึงเกิดความ

ยินยอมดังกลjาว การกระทำใด ๆ ท้ังตjอตัวผูUปÄวย ญาติ และบุคคลในครอบครัวของผูUปÄวยท่ีแสดงใหUเห็นความ

ไมjเหมาะสมตjอวิชาชีพยjอมถือวjาเปèนการกระทำโดยมิชอบเปèนการอับอายดUวยอาศัยวิชาชีพเปèนเคร่ืองมือใน

การกระทำการดังกลjาว อีกท้ังการเป†ดเผยขUอมูลใด ๆ ท่ีผูUมีวิชาชีพไดUรับรูUรับทราบมาดUวยการรับรักษาดูแลเขUา

ตรวจวินิจฉัยยjอมถือวjาเปèนการละเมิดความเช่ือม่ันของผูUปÄวยและญาติ อีกท้ังการรับของขวัญ การใหUยืมเงิน 

หรือทำธุรกรรมใด ๆ กับผูUปÄวยและญาติท่ีเก่ียวกับทรัพยzสินการเงินยjอมอาจทำใหUเกิดการใชUอิทธิพลและทำใหU

วิชาชีพตUองถูกแปรเจตนาบริสุทธ์ิไป ซ่ึงรวมถึงการมีความสัมพันธzทางอารมณzหรือทางเพศกับผูUปÄวยก็อาจทำใหU

เกิดเหตุแหjงการขัดขวางความเปèนอิสระในการใชUความรูUทางวิชาชีพไดU อันถือเปèนขUอรังเกียจท่ีตามจารีตไมj

ยอมรับในการกระทำดังวjาน้ี 

(3) การกระทำอันทำใหUวงการแพทยzเสียช่ือเสียงและเปèนมลทิน กลjาวคือ การรักษาตUองทำไปดUวยมุjง

ตjอการเคารพชีวิตมนุษยzท่ีสมควรไดUรับการดูแลตามหลักและกฎเกณฑzของมนุษยชาติ การรักษาตUองไมjเปèนไป

ในลักษณะการซUอมทรมานหรือการกระทำใดอันเปèนการโหดรUายไรUมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักด์ิศรีของมนุษยz ใน

สjวนของตัวแพทยzเองตUองพึงระลึกเสมอในศักด์ิศรีแหjงวิชาชีพตUองไมjประพฤติปฏิบัติตนอยjางไมjเหมาะสมท้ังใน
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และนอกเวลางาน โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับยาเสพติดและแอลกอฮอลzตUองถือเปèนเร่ืองสำคัญ เพราะแพทยzท่ี

กระทำผิดกฎหมายสjวนน้ี หรือแมUแตjเพียงด่ืมสุราแลUวขับยานพาหนะก็แสดงใหUเห็นถึงพฤติกรรมท่ีไมjเหมาะสม

ในการประกอบวิชาชีพแลUว ดUวยเหตุท่ีพฤติการณzเชjนวjาอาจนำมาซ่ึงโอกาสท่ีผูUปÄวยหรือคนไขUจะเกิดความ

เสียหายกลjาวคือแพทยzซ่ึงเสพสุราส่ิงเสพติดไมjวjาจะมึนเมาหรือไมjก็ตามก็จะปฏิบัติตjอผูUปÄวยอยjางไรUความ

ระมัดระวังอันเปèนพ้ืนฐานแหjงวิชาชีพ อันเน่ืองจากเขาเหลjาน้ันจะอยูjภายใตUสุราและยาเสพติดน่ันเอง ซ่ึงการ

ฝÄาฝâนหลักการดังกลjาวท้ังหมดน้ียjอมทำใหUแพทยสภามีความชอบธรรมในการดำเนินโทษ 

 ประเด็นสำคัญอีกสองเร่ืองท่ีผูUเปèนแพทยzจำตUองคำนึงเสมอเพ่ือประโยชนzตjอวงศzสังคมแพทยz คือ ความ

ซ่ือสัตยzและการทำธุรกรรมทางการเงินท่ีไมjเหมาะสม เพราะหากแพทยzตUองถูกตัดสินวjามีความผิดทางอาญา

ดUวยการปลอมแปลง การลวงหลอก การทำโจรกรรม หรือการใด ๆ อันเปèนความผิดท่ีแสดงใหUเห็นความไมj

สุจริตแลUว ก็ยjอมถูกมองจากสังคมวิชาชีพไดUวjาเปèนผูUท่ีไมjเหมาะสมในการปฏิบัติวิชาชีพโดยขาดในความมุjงม่ัน

เพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพ นอกจากน้ีการกระทำท่ีเปèนการอนาจารและแสดงใหUเห็นวjามีการใชUความรุนแรง ถือเปèน

ขUอหUามเด็ดขาดท่ีหากเกิดข้ึนยjอมทำใหUแพทยสภาสามารถช้ีไดUถึงความไมjเหมาะสมของผูUปฏิบัติวิชาชีพและตUอง

ถือวjาเปèนผูUท่ีพึงไดUรับโทษหนักเปèนพิเศษอีกดUวย 

 ขUอสำคัญอีกประการสำหรับจรรยาบรรณของแพทยzท่ีดีซ่ึงตUองมีเพ่ือความเช่ือถือในวงศzวิชาการแพทยz

ก็คือ การไมjนำเร่ืองการคUาการพาณิชยzมาเปèนขUอตjอรองในการใชUความรูUและวิชาชีพอยjางเต็มท่ีเต็มกำลัง 

เพราะผลประโยชนzท่ีเปèนเงินทองและทรัพยzสินท่ีแพทยzไดUรับไมjวjาทางตรงหรือทางอUอมยjอมนำมาซ่ึงมลทินใน

วิชาชีพอันเปèนเหตุใหUแพทยสภาพิจารณาโทษวินัยไดUเสมอ 

(1.4) การโฆษณาการออกตรวจและความรับผิดอ่ืน ๆ กลjาวคือ การโฆษณาเพ่ือใหUผูUปÄวยสนใจท่ีจะ

ติดตjอตนเปèนผูUรักษาน้ันจะตUองประกอบดUวยขUอเท็จจริงทางดUานคุณวุฒิและวิชาชีพจริง ท่ีไมjเปèนการอวดอUาง

เพ่ือใหUผูUปÄวยหลงเช่ือและสนใจเขUารับรักษาโดยท่ีตนมิไดUมีความเช่ียวชาญชำนาญหรือประสบการณzเย่ียงน้ัน

จริง ซ่ึงความสjวนน้ียjอมรวมถึงการท่ีแพทยzจะแสดงหรือโฆษณาวิธีการในการรักษาอยjางใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ

ความกUาวหนUาทางวิทยาศาสตรzตUองเปèนไปอยjางมีจริยธรรม ดังน้ีแพทยzท่ีโฆษณาคุณสมบัติของตนและวิธีท่ีตน

ใชUรักษาอันเปèนเร่ืองชวนเช่ือตUองแสดงท่ีอยูjและโทรศัพทzติดตjอ ตลอดจนสถานท่ีติดตjอ เพ่ือใหUผูUปÄวยสามารถ

ติดตjอไดUตลอด 24 ช่ัวโมง 

 โดยสรุปน้ัน การประกอบวิชาชีพแพทยzหลังจากจบการศึกษาแพทยzศาสตรบัณฑิตอาจมีหลักการไมj

ตjางจากทางปฏิบัติของประเทศไทยมากเทjาใดนัก กลjาวคือเปèนนักเรียนแพทยz 6 ป£แลUวตjอดUวยการปฏิบัติเพ่ือ

ความชำนาญในสามสาขาสำคัญไดUแกj อายุรกรรม ศัลยกรรม และสูตินารี เปèนเวลาอยjางนUอยอีก 1 ป£ กระน้ัน 

จรรยาบรรณวิชาชีพแพทยzของมาเลเซียเปèนเร่ืองท่ีคjอนขUางเครjงครัดและเขUมงวดเพ่ือแสดงใหUเห็นถึงคุณภาพ

ของผูUท่ีจะประกอบวิชาชีพดังกลjาวน้ี ซ่ึงจรรยาบรรณน้ีเองกลายเปèนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะทำใหUการปฏิบัติหนUาท่ี

ของแพทยzในมาเลเซียตUองระมัดระวังและคำนึงถึงประโยชนzของผูUปÄวยเปèนอยjางมากจนกลายเปèนเหตุท่ี

บทบัญญัติความรับผิดท่ัวไป กรณีท่ีเกิดขUอผิดพลาดจากการรักษาแทบไมjมีเลยในประเทศน้ี ดUวยเหตุท่ี
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จรรยาบรรณท่ีเขUมงวดน้ีเองท่ีบังคับความระมัดระวังของแพทยzและกันไมjใหUเกิดความเสียหายในอนาคตไดU

อยjางสมควรอยูjแลUว 

2.2.2.2 สิทธิและหนAาท่ีของผูAรับบริการ 

แพทยzท่ีทำการรักษาคนไขUโดยขาดความระมัดระวังยjอมถือวjาไดUกระทำไปโดยประมาทเลินเลjอของผูU

ซ่ึงมีวิชาชีพ (Professional Negligence) และถือเปèนการ “ละเมิด” โดยความรับผิดจะเกิดข้ึนเม่ือผูUเสียหาย

พิสูจนzไดUถึงการขาดซ่ึงความระมัดระวังดังกลjาว สำหรับเหตุผลในความรับผิดน้ีเกิดจากแนวคิดท่ีวjาหนUาท่ี

ระมัดระวังน้ันอยูjท่ีความเช่ียวชาญของผูUประกอบอาชีพ ซ่ึงมีความระมัดระวังและทักษะมากกวjาวิญ¥ูชนท่ัวไป 

หรือกลjาวไดUวjาผูUเช่ียวชาญไมjควรมีความประมาทเลินเลjอ อันเปèนกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความ

ระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชjนน้ันจักตUองมีตามวิสัยและพฤติการณzและผูUกระทำอาจใชUความระมัดระวังเชjนวjา

น้ันไดU  แตjหาไดUใชUใหUเพียงพอไมj หรือเปèนการละเลยในส่ิงท่ีควรกระทำ ซ่ึงแพทยzควรใชUความระมัดระวังตาม

มาตรฐานการรักษาทางการแพทยzในฐานะผูUเช่ียวชาญ นอกจากน้ีแลUว การรักษาท่ีทำใหUเกิดความเสียหายหาก

พิสูจนzถึงเจตนาไดUชัดเจนก็อาจเปèนการกระทำท่ีเขUาขjายความผิดตjาง ๆ ในประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย100

ไดUอีกสjวนหน่ึงดUวย  

 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนกับผูUทjองเท่ียวเชิงการแพทยzท่ีเดินทางเขUามารับบริการ กฎหมายฉบับ

แรกท่ีโดยหลักการเปèนท่ีเขUาใจไดUวjานjาจะมีเน้ือหาเก่ียวกับการเยียวยาผูUรับบริการเปèนการเฉพาะก็คือ 

“กฎหมายเก่ียวกับการคุUมครองผูUบริโภค” ซ่ึงในสjวนน้ีอยูjภายใตUบังคับของพระราชบัญญัติคุUมครองผูUบริโภค 

ค .ศ. 1999 (Consumer Protection Act 1999) ซ่ึงไดUรับการแกUไขเพ่ิมเติมคร้ังลjาสุดใน ค .ศ.  2017 ท่ีบัญญัติ

ไวUชัดเจนวjาใชUบังคับกับการคUาขายสินคUาและการบริการแกjผูUบริโภค101 แตjไมjใชUบังคับกับการใหUบริการทาง

การแพทยzซ่ึงกระทำโดยบุคลากรทางการแพทยz102 อันทำใหUการเยียวยาความเสียหายทางการแพทยzตUอง

กลับไปใชUหลักกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญาตามปกติน่ันเอง 

 นอกจากน้ีแลUว การไดUรับความคุUมครองในขUอมูลสjวนบุคคลของผูUใชUบริการเองก็เปèนอีกประเด็นท่ี

นjาสนใจ ซ่ึงในสjวนท่ีกลjาวถึงจรรยาบรรณวิชาชีพก็ไดUกลjาวมาบUางแลUววjาผูUใหUบริการทางการแพทยzมีหนUาท่ี

อยjางเครjงครัดในการเก็บรักษาความลับและขUอมูลของคนไขU การฝÄาฝâนจรรยาบรรณขUอน้ีถือเปèนเหตุท่ีแพทย

สภาตUองลงโทษทางวินัยเปèนอยjางนUอยและสามารถลงโทษอ่ืนไดUอีกกรณีท่ีมีเหตุแหjงความเสียหายเกิดข้ึน103 

อยjางไรก็ตามสำหรับผูUรับบริการแลUวอาจขอรับการเยียวยากรณีเกิดการเป†ดเผยขUอมูลโดยใชUสิทธิผjาน

กฎหมายเฉพาะ กลjาวคือ “พระราชบัญญัติคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคล ค .ศ.  2010 (Personal Data 

Protection Act 2010)” ซ่ึงเปèนกฎหมายหลักท่ีใชUบังคับ โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยูjภายใตUหลักการพ้ืนฐาน

 
100 http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Penal 

%20Code%20%5BAct%20574%5D2.pdf 

101 Consumer Protection Act 1999, Section 2 (1) 

102 Consumer Protection Act 1999, Section 2 (2) (f) 

103 โปรดศึกษาหัวขAอ (2.2.2.2) การใชAทักษะและวชิาความรูAในทางมิชอบ 
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ท้ังหมด 7 ประการอันไดUแกj (a) หลักการท่ัวไป; (b) การแจUงเจUาของขUอมูลสjวนบุคคล; (c) การเป†ดเผยขUอมูล

สjวนบุคคล; (d) การรักษาความปลอดภัยของขUอมูลสjวนบุคคล; (e) ระยะเวลาการใชUขUอมูลสjวนบุคคล; (f) การ

รักษาความถูกตUองของขUอมูลสjวนบุคคล; และ (g) การเขUาถึงขUอมูลสjวนบุคคล ซ่ึงในภาพรวมประเด็นท่ีตUอง

พิจารณาสำหรับกฎหมายฉบับน้ีมี 2 สjวนสำคัญดUวยกันกลjาวคือ 

 สjวนแรก “การใชUขUอมูลสjวนบุคคล” ไมjอาจกระทำไดUเวUนแตjไดUรับความยินยอมจากเจUาของขUอมูลสjวน

บุคคล104 อีกท้ังในกรณีท่ีเปèนขUอมูลสjวนบุคคลพิเศษยjอมตUองกระทำโดยวิธีเฉพาะเทjาน้ัน จึงจะสามารถนำ

ขUอมูลสjวนบุคคลน้ันไปใชUไดU105 อยjางไรก็ตามในกรณีท่ีมิไดUรับความยินยอมจากเจUาของขUอมูลสjวนบุคคล การ

เป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคลก็อาจกระทำไดUหากมีความจำเปèนเพ่ือวัตถุประสงคzในการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจUาของ

ขUอมูลเปèนคูjสัญญา การใชUเปèนขUอมูลพ้ืนฐานในการเขUาทำสัญญา การใชUเปèนขUอมูลกรณีผิดสัญญา การรักษา

ผลประโยชนzของเจUาของขUอมูล ประโยชนzของกระบวนการยุติธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย106 ท้ังน้ี ใน

การใชUขUอมูลสjวนบุคคลจำเปèนตUองมีการแจUงเจUาของขUอมูลเปèนลายลักษณzอักษร107 อยjางชัดเจนดUวยภาษา

ทางการและภาษาอังกฤษ108 โดยเร็วท่ีสุดเทjาท่ีเปèนไปไดU109 

 สjวนท่ีสอง “การเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคล” ไมjอาจกระทำไดUเชjนกันเวUนแตjจะไดUรับความยินยอมจาก

เจUาของขUอมูลสjวนบุคคล อยjางไรก็ตามหากการเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคลเปèนไปเพ่ือวัตถุประสงคzเดียวกับขณะท่ี

จัดเก็บขUอมูลสjวนบุคคลหรือเก่ียวกับโดยตรงกับวัตถุประสงคzดังกลjาว การเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคลยjอมกระทำ

ไดUโดยปราศจากความยินยอมจากเจUาของขUอมูล110 

 อยjางไรก็ตาม แมUการตjาง ๆ จะเปèนไปตามหลักเกณฑzการใชUขUอมูลสjวนบุคคล ผูUใชUขUอมูลยังจำเปèนตUอง

คำนึงถึง “ความปลอดภัยของขUอมูล” โดยตUองมีมาตรการปòองกันขUอมูลสูญหาย การใชUขUอมูลไปในทางท่ีมิชอบ 

การแกUไขเปล่ียนแปลงขUอมูล การใชUโดยไมjมีสิทธิเป†ดเผยขUอมูล ท้ังน้ี มาตรการดังกลjาวตUองพิจารณาถึงลักษณะ

ของขUอมูลสjวนบุคคล สถานท่ีอยูjของขUอมูลสjวนบุคคล การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ี ความสำคัญของ

ขUอมูล และวิธีการเคล่ือนยUายขUอมูล111 ในแงjระยะเวลาในการใชUขUอมูลสjวนบุคคล ผูUใชUขUอมูลสjวนบุคคลจำตUอง

ใชUขUอมูลสjวนบุคคลในระยะเวลาเทjาท่ีจำเปèน และตUองมีกระบวนการทำลายขUอมูลสjวนบุคคลดังกลjาวภายหลัง

จากการใชUแลUวดUวย112 นอกจากน้ี ในการใชUขUอมูลสjวนบุคคล ผูUใชUขUอมูลสjวนบุคคลตUองใชUขUอมูลสjวนบุคคลอยjาง

 
104 Personal Data Protection Act 2010, Section 6 (1) (a) 

105 Personal Data Protection Act 2010, Section 6 (1) (b) 

106 Personal Data Protection Act 2010, Section 6 (2) 

107 Personal Data Protection Act 2010, Section 7 (1) 

108 Personal Data Protection Act 2010, Section 7 (3) 

109 Personal Data Protection Act 2010, Section 7 (2) 

110 Personal Data Protection Act 2010, Section 8 (a) 

111 Personal Data Protection Act 2010, Section 9 (1) 

112 Personal Data Protection Act 2010, Section 10 
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ถูกตUอง ไมjมีการบิดเบือนขUอมูลสjวนบุคคล113 ท้ังยังตUองเป†ดโอกาสใหUเจUาของขUอมูลสjวนบุคคลเขUาตรวจสอบ

ขUอมูลสjวนบุคคลของตนไดU พรUอมท้ังดำเนินการแกUไขขUอมูลสjวนบุคคลใหUถูกตUองไดU114 

 โดยสรุปแลUว ผูUรับบริการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzอาจไดUรับความเสียหายอยjางใด ๆ ดUวยเหตุแหjงการ

เขUารับบริการน้ัน ซ่ึงกฎหมายมาเลเซียมิไดUกำหนดวิธีการเยียวยาหรือชดเชยเปèนพิเศษไวUเลย หากแตjผูUไดUรับ

ความเสียหายสามารถเรียกรUองไดUตามหลักท่ัวไปท่ีเก่ียวกับกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญา ในสjวน

กฎหมายคุUมครองผูUบริโภคเองซ่ึงหากพิเคราะหzตามช่ือกฎหมายแลUวอาจอนุมานถึงบทคุUมครองพิเศษไวUก็ไมj

ปรากฏการชดเชยแตjอยjางใด ๆ มีเพียงแตjกฎหมายเก่ียวกับการคุUมครองขUอมูลขjาวสารสjวนบุคคลซ่ึงเม่ือ

พิจารณาโดยละเอียดแลUวก็เขUาใจโดยตลอดไดUวjาอาจนำมาปรับใชUเพ่ือคุUมครองความลับของผูUรับบริการแตjใน

สjวนของแพทยzผูUเช่ียวชาญเองก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกำหนดบังคับเร่ืองการเก็บรักษาความลับอยูj ซ่ึง

ภาพรวมอาจเห็นไดUวjามาเลเซียเองใชUกลไกควบคุมกำกับแพทยzดUวยจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเขUมงวดเครjงครัดแลUว 

จึงไมjมีเหตุจำเปèนท่ีจะตUองบัญญัติบทเยียวยาหรือชดใชUคนไขUผูUเขUารับการรักษาไวUเปèนการเฉพาะน่ันเอง 

2.2.3 การควบคุมกำกับมาตรฐานการใหAบริการทางการแพทยG 

การรับรองและการทำใหUเช่ือถือในความรูU ความเช่ียวชาญ ความปลอดภัย ตลอดจนความชำนาญ

เฉพาะทาง เปèนฐานสำคัญประการหน่ึงท่ีมาเลเซียไดUใหUความสำคัญดังเห็นไดUวjาสถานพยาบาลท่ีจะเปèนผูUรับ

ดูแลรักษานักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzตUองมีสถานะเปèนโรงพยาบาลท่ี MHTC ใหUการรับรองเทjาน้ัน (2.2.3.1) 

อีกท้ังแพทยzท่ีจะเปèนผูUดูแลรักษานักทjองเท่ียวท้ังแพทยzเจUาของไขUและแพทยzท่ีเก่ียวขUองก็ตUองเปèนแพทยzท่ีมี

คุณวุฒิพ้ืนฐานและความชำนาญเฉพาะทางตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการแพทยzมาเลเซียไดUกำหนดไวU ทำใหUการ

รักษาท่ีไมjมีคุณภาพ ไมjไดUมาตรฐาน หรือขาดซ่ึงความระมัดระวังในฐานะผูUเช่ียวชาญยjอมเกิดความรับผิดใน

วิชาชีพ (2.2.3.2)  

2.2.3.1 สถานพยาบาลท่ีสามารถใหAบริการนักทCองเท่ียวเชิงการแพทยG : การจัดต้ังและดำเนินการ 

สถานพยาบาลทุกประเภทท่ีจัดต้ังข้ึนอยjางถูกตUองตามบทกฎหมาย (1) ยjอมสามารถใหUบริการทาง

การแพทยzภายในกรอบการไดUรับอนุญาต ซ่ึงรวมถึงการใหUบริการตjอนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzไดU อยjางไรก็

ตาม สถานพยาบาลท่ีจะข้ึนทะเบียนเปèนผูUใหUบริการการแพทยzแกjผูUทjองเท่ียวเชิงการแพทยzท่ี MHTC ใหUการ

รับรองและไดUรับประโยชนzในเง่ือนไขตjาง ๆ อันเก่ียวกับการสjงเสริมอุตสาหกรรมประเภทน้ีจะตUองเปèน

สถานพยาบาลท่ีจัดต้ังในลักษณะของ “โรงพยาบาล” และไดUข้ึนทะเบียนเขUารjวมเปèนเครือขjายอุตสาหกรรม

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยzแลUวเทjาน้ัน (2) กระน้ัน ขUอนjาสนใจประการหน่ึงของกฎเกณฑzท่ีรัฐบาลมาเลเซียไดU

กำหนดข้ึนเพ่ือสjงเสริมอุตสาหกรรมประเภทน้ีก็คือการใหUสิทธิประโยชนzทางดUานภาษีอากรสำหรับผูUลงทุนเปèน

ผูUใหUบริการทางการแพทยz ท้ังน้ีภายใตUกฎเกณฑzและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด (3) 

 
113 Personal Data Protection Act 2010, Section 11 

114 Personal Data Protection Act 2010, Section 12 
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 (1) การจัดต้ังและการบริหารจัดการสถานพยาบาลท่ัวไป 

 ตามกฎหมายมาเลเซีย การจัดต้ังสถานพยาบาลของเอกชนยjอมตUองอยูjภายใตUการกำกับดูแลจากรัฐ

ภายใตUพระราชบัญญัติสถานบริการทางการแพทยzเอกชน ค .ศ.  1998  ) Private Healthcare Facilities and 

Services Act 1998) ประกอบกับระเบียบวjาดU วยสถานบ ริการทางการแพทยz  ค .ศ. 2006 (Private 

Healthcare Facilities and Services (Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulation 

2006) ซ่ึงจะใชUบังคับกับคลินิกทางการแพทยz และคลินิกทันตกรรมเปèนการเฉพาะ โดยกฎหมายดังกลjาวน้ีมี

เน้ือหาสำคัญอยูj 2 สjวนดUวยกันคือ สjวนท่ีเก่ียวกับการจัดต้ังสถานบริการทางการแพทยzและสjวนท่ีเก่ียวกับการ

ใหUบริการทางการแพทยz 

อยjางไรก็ตาม นjาสังเกตวjากฎหมายมาเลเซียมิไดUมีการกลjาวถึงหลักเกณฑzและเง่ือนไขเก่ียวกับการ

จัดต้ังสถานใหUบริการทางการแพทยzของรัฐไวUแตjอยjางใดจีงนjาจะอนุมานไดUวjาการจัดต้ังสถานพยาบาลของรัฐ

น้ันก็ตUองเปèนไปตามนโยบายของรัฐบาลและมีกระทรวงสาธารณสุขเปèนผูUกำกับดูแลท้ังดUานโครงสรUางพ้ืนฐาน

ตjาง ๆ งบประมาณ บุคลากร ตลอดจนมาตรฐานการใหUบริการอยูjแลUวน่ันเอง115สำหรับประเด็นเก่ียวกับการขอ

อนุญาตจัดต้ังและขออนุญาตใหUบริการทางการแพทยzของสถานบริการการแพทยzเอกชนน้ัน พระราชบัญญัติ

สถานบริการทางการแพทยzเอกชน ค .ศ.  1998 ไดUกำหนดรูปแบบการขออนุญาตจัดต้ังและขออนุญาตใหUบริการ

ทางการแพทยzของสถานพยาบาลเอกชนไวU 2 วิธีการอันไดUแกj การขออนุญาตประกอบการแบบท่ัวไปกรณีหน่ึง 

และการขออนุญาตประกอบการแบบคลินิก สถานบริการทางการแพทยzท่ีตUองขออนุญาตประกอบการแบบ

ท่ัวไปมีท้ังหมด 12 ประเภทอันไดUแกj โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลจิตเวชเอกชน ศูนยzการแพทยzเคล่ือนท่ี

เอกชน สถานพยาบาลชุมชนเอกชน สถานพยาบาลจิตเวชชุมชนเอกชน สถานผดุงครรภzชุมชนเอกชน ธนาคาร

เลือดเอกชน ศูนยzฟอกเลือดเอกชน สถานพยาบาลของนักบวชเอกชน สถานีอนามัยเอกชน สถานบริการทาง

การแพทยzอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนด และสถานบริการทางการแพทยzท่ีใหUบริการทางการแพทยzต้ังแตj 2 ประเภท

ข้ึนไป116 ในขณะท่ีสถานบริการทางการแพทยzเอกชนท่ีตUองขออนุญาตประกอบการคลินิกประกอบไปดUวย 2 

ประเภทอันไดUแกj คลินิกทางการแพทยz และคลินิกทันตกรรม117 

สำหรับสถานบริการทางการแพทยzท่ีประกอบการโดยมิไดUรับอนุญาตน้ัน ผูUท่ีดำเนินการยjอมอาจถูก

ระวางโทษทางอาญา ในกรณีท่ีเปèนบุคคลธรรมดาตUองระวางปรับไมjเกิน 300,000 ริงกิต หรือจำคุกไมjเกิน 6 ปâ 

หรือท้ังจำและปรับ118 ท้ังยังอาจตUองระวางโทษมากข้ึนหากเปèนการกระทำความผิดซ้ำ119 ในขณะท่ีเปèนการ

กระทำความผิดของนิติบุคคลตUองระวางโทษปรับไมjเกิน 500,000 ริงกิต120 ท้ังยังอาจตUองระวางโทษมากข้ึน

 
115 http://www.moh.gov.my/english.php 

116 Section 3 of Private Healthcare Facilities and Services Act 1998 

117 Section 4 of Private Healthcare Facilities and Services Act 1998 

118 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 5 (1) (a) (i) 

119 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 5 (1) (a) (ii) 

120 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 5 (1) (b) (i) 
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หากเปèนการกระทำความผิดซ้ำ121 นอกจากน้ี ผูUแทนนิติบุคคลดังกลjาวยjอมตUองระวางโทษทางอาญาดUวยท้ังยัง

อาจตUองระวางโทษมากข้ึนหากเปèนการกระทำความผิดซ้ำ122 

ในสjวนของข้ันตอนของการขออนุญาตประกอบการแบบท่ัวไป อาจสามารถแบjงออกเปèน 2 ข้ันตอน

อันไดUแกj ข้ันตอนแรก ผูUประกอบการตUองขออนุญาตจัดต้ังสถานบริการทางการแพทยz และข้ันตอนท่ีสอง 

ผูUประกอบการตUองขออนุญาตใหUบริการทางการแพทยz ผูUประกอบการจำตUองดำเนินการท้ังสองข้ันตอน จึงจะ

สามารถดำเนินกิจการทางการแพทยzในสถานบริการทางการแพทยzน้ัน โดยในการขออนุญาตจัดต้ังสถาน

บริการทางการแพทยzจำเปèนตUองคำนึงถึงปÅจจัยตjาง ๆ อันไดUแกj ลักษณะของสถานบริการทางการแพทยz 

จำนวนสถานบริการทางการแพทยzใกลUเคียง ความตUองการทางการแพทยzบริเวณสถานท่ีต้ัง ความตUองการ

ทางการแพทยzในอนาคต และปÅจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวขUอง123 เม่ือผูUประกอบการไดUรับอนุญาตใหUจัดต้ังสถานบริการ

ทางการแพทยzแลUว ผูUประกอบการจำตUองขออนุญาตใหUบริการทางการแพทยzภายในสามป£นับแตjไดUรับอนุญาต

จัดต้ังสถานบริการทางการแพทยz124 หากพUนระยะเวลาดังกลjาวแลUว ผูUประกอบการตUองขออนุญาตตUองขอ

อนุญาตจัดต้ังสถานบริการทางการแพทยzอีกคร้ังหน่ึง125 ท้ังน้ี ใบอนุญาตใหUบริการทางการแพทยzมีอายุสองป£

นับแตjออกใบอนุญาต หากครบสองป£แลUว ผูUประกอบการตUองขอตjอใบอนุญาตใหUบริการทางการแพทยz126 

ท้ังน้ี สำหรับข้ันตอนของการขออนุญาตประกอบการแบบคลินิกและทันตกรรมก็ใหUเปèนเปèนไปตามท่ี

กฎหมายกำหนด ซ่ึงโดยหลักการแลUวก็จะมีลักษณะทำนองเดียวกับสถานบริการทางการแพทยzท่ัวไปหากแตjมี

รายละเอียดท่ีนUอยกวjา กลjาวคือ ใชUเฉพาะเอกสารท่ีสำคัญและจำเปèน127 อาทิ โครงสรUางการบริหาร128 

ผูUรับผิดชอบสถานบริการทางการแพทยz129 เจUาหนUาท่ีของสถานบริการทางการแพทยz130 วิธีการรักษา131  

(2) การควบคุมการใหUบริการทางการแพทยz 

 
121 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 5 (1) (b) (ii) 

122 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 5 (2) 

123 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 9 

124 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 14 (1) 

125Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 14 (2) 

126Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 22 

127Private Healthcare Facilities and Services ( Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulation 2006, 

Section 3 

128Private Healthcare Facilities and Services ( Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulation 2006, 

Section 7  

129Private Healthcare Facilities and Services  (Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulation 2006, 

Section 8 

130Private Healthcare Facilities and Services (Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulation 2006, 

Section 9  

131Private Healthcare Facilities and Services (Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulation 2006, 

Section 10  
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ภายหลังจากท่ีสถานใหUบริการทางการแพทยzไดUรับอนุญาตใหUดำเนินการแลUว สถานใหUบริการทางการ

แพทยzเอกชนยังตUองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขUองกับควบคุมการใหUบริการทางการแพทยzดUวยซ่ึงประกอบไป

ดUวย 4 ประการหลักอันไดUแกj  

(a) การดำเนินการเก่ียวกับการเสียชีวิต 

 ในกรณีท่ีผูUปÄวยถึงแกjความตายโดยมีสาเหตุมาจากการใหUยาสลบ กระบวนการทางการแพทยz การใหU

ยา หรือการผjาตัด ผูUประกอบการสถานบริการทางการแพทยzตUองแจUงแกjคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพ

แหjงชาติ (National Mortality Assessment Committee) ภายใน 72 ช่ัวโมงนับแตjทราบการเสียชีวิต โดย

ตUองระบุช่ือผูUเสียชีวิต สาเหตุการตาย และท่ีอยูjของผูUตาย132 เม่ือไดUรับการแจUงดังกลjาวคณะกรรมการฯ ยjอมมี

อำนาจในการสืบสวนสอบสวนขUอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน133 

(b) การควบคุมคุณภาพของอุปกรณzทางการแพทยzและการใหUบริการทางการแพทยz 

  ผูUประกอบการสถานใหUบริการทางการแพทยzเอกชนตUองรักษาคุณภาพของอุปกรณzทางการแพทยz

และการใหUบริการทางการแพทยzใหUอยูjในระดับท่ีเหมาะสมแกjการใหUบริการทางการแพทยzแกjผูUปÄวย134 หาก

พบวjาอุปกรณzทางการแพทยzหรือการใหUบริการทางการแพทยzของสถานใหUบริการทางการแพทยzเอกชนใด

เปèนไปอยjางไมjเหมาะสม สถานใหUบริการทางการแพทยzเอกชนดังกลjาวอาจถูกระงับใบอนุญาตถาวร หรือ

ช่ัวคราว และตUองระวางโทษทางอาญาดUวย135 

(c) การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารสถานใหUบริการทางการแพทยzเอกชน 

ในกรณีการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน สถานผดุงครรภzชุมชนเอกชน ศูนยzการแพทยzเคล่ือนท่ี

เอกชน สถานพยาบาลของนักบวชเอกชน โรงพยาบาลจิตเวชเอกชน และสถานใหUบริการทางการแพทยzอ่ืน

ตามท่ีกำหนด ผูUประกอบการสถานใหUบริการทางการแพทยzเอกชนดังกลjาวจำเปèนตUองคณะกรรมการบริการ

สถานใหUบริการทางการแพทยzเอกชนโดยมีกรรมการมาจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางการแพทยzอยjางนUอย

สองคน และหากเปèนกรณีท่ีมีการรักษาทันตกรรมดUวย จำเปèนตUองมีกรรมการจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาทาง

ทันตกรรมดUวย136 

(d) การประสานงานกับองคzกรความรjวมมือทางการแพทยz (Managed Care Organization)   
สถานใหUบริการทางการแพทยzเอกชนสามารถเขUารjวมกับองคzกรความรjวมมือทางการแพทยzเพ่ือ

เช่ือมตjอการใหUบริการทางการแพทยzกับสถานใหUบริการทางการแพทยzอ่ืนไดU137 แตjตUองมิใชjองคzกรความรjวมมือ

ทางการแพทยzตUองหUาม138 ท้ังจะตUองรายงานใหUหนjวยงานของรัฐทราบถึงความรjวมมือดังกลjาวดUวย139 

 
132 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 67  

133 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 66  

134 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 74  

135 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 75  

136 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 77  

137 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 82  

138 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 83  

139 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Section 84  
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 (2) การจัดต้ังและการบริหารจัดการ “โรงพยาบาล” ท่ีไดAรับการรับรองคุณภาพในความเปqนผูA

ใหAบริการ Medical Tourism 

ดUวยนโยบายท่ีมุjงสjงเสริมอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยzอยjางแทUจริง สถานพยาบาลท่ีจะเปèนผูU

ใหUบริการการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzโดยผjานการรับรองจาก MHTC  น้ันตUองมีสถานะทางกฎหมาย140เปèน 

“โรงพยาบาล”141 และโรงพยาบาลดังกลjาวจะตUองข้ึนทะเบียนกับ MHTC เพ่ือท่ี MHTC ไดUตรวจสอบ

คุณสมบัติ ความพรUอม และความเหมาะสมของการเปèนสถานพยาบาลผูUรับรองนักทjองเท่ียวท่ีมีจุดประสงคz

พิเศษในการเดินทาง โดยการข้ึนทะเบียนน้ีอาจเปèนการข้ึนทะเบียนอยjางการเปèนสมาชิกท่ัวไป (ordinary 

member) หรือสมาชิกช้ันพิเศษ (elite member) ก็ไดU ซ่ึงในปÅจจุบัน142 ปรากฏวjามีสถานพยาบาลกวjา 55 

แหjง143 ท่ีมีความชำนาญดUานโรคและการรักษาเฉพาะทางตjาง ๆ เชjน ทันตกรรม กระดูก ปอดและทรวงอก ไต 

จิตเวช ฯลฯ จำนวนถึง 43 รายการ144 เปèนสมาชิกของ MHTC ซ่ึงสถานพยาบาลเหลjาน้ีก็จะไดUรับการโฆษณา

ประชาสัมพันธz แลกเปล่ียนขUอมูลขjาวสารท่ีเปèนประโยชนzท้ังในและนอกประเทศเก่ียวกับอุตสาหกรรม

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยzโดยทางรัฐบาลมาเลเซียเปèนผูUสนับสนุน อันทำใหUโรงพยาบาลกลายเปèนท่ีรูUจักและไดU

ตUอนรับนักเดินทางเชิงการแพทยzจากท่ัวสารทิศ 

อยjางไรก็ตาม นjาสังเกตวjาปÅจจัยสำคัญท่ีทำใหUอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของมาเลเซีย

ประสบความสำเร็จจนกลายเปèนอันดับหน่ึงของโลกต้ังแตjป£ 2017145 เปèนตUนมาน้ัน เกิดจากการท่ีรัฐบาลใหUการ

สนับสนุนอยjางแทUจริง โดยเฉพาะการพยายามลดอุปสรรคปÅญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับนักทjองเท่ียวกลุjมน้ีโดยเร่ิม

จากกฎเกณฑzเก่ียวกับการเขUาเมืองดังกลjาวมาแลUวขUางตUนน้ี อีกท้ังการกำหนดใหU MHTC เปèนศูนยzกลางท่ี

รวบรวมขUอมูลและทำการประชาสัมพันธzดUวยวิธีตjาง ๆ เพ่ือใหUอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของ

มาเลเซียเปèนท่ียอมรับและรูUจักในคุณภาพ ซ่ึงการดำเนินการในสjวนน้ีทำใหUสถานพยาบาลของมาเลเซียเองเกิด

การแลกเปล่ียนขUอมูลภายในและมีการสjงตjอคนไขUหรือผูUปÄวยระหวjางโรงพยาบาลทำใหUการใหUบริการท่ีเกิดข้ึน

ในมาเลเซียเปèนไปอยjางครบวงจรแทUจริง  

นอกจากน้ันการสนับสนุนและประชาสัมพันธzโดยรัฐบาลมาเลเซียผjาน MHTC แลUว ยังมีกลวิธีอ่ืนใดอีก

หรือไมjท่ีทำใหUสถานพยาบาลของมาเลเซียเปèนท่ีรูUจักและยอมรับในสากลจนทำใหUอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzมีช่ือเสียง ซ่ึงคำถามขUอน้ีมักมุjงประเด็นไปท่ีความสำคัญของการไดUรับมาตรฐานสากลเก่ียวกับการ

บริหารจัดการสถานพยาบาลท่ีมีอยูjดUวยกันอยjางหลากหลาย และหน่ึงในน้ันก็คือการรับรองโดยสถาบันของ

 
140 See., https://www.mhtc.org.my/about-us/; and https://medicaltourismmalaysia.com/hospitals/ 

141 อยZางไรก็ตามนZาสังเกตวZาแมAขAอมูลอยZางเป`นทางการของการทZองเที่ยวเชิงการแพทย5แหZงมาเลเซีย (medical tourism of 

Malaysia) กำหนดใหAสถานพยาบาลที่จะขึ้นทะเบียนไดAกับ MHTC ตAองมีสถานะเป`นโรงพยาบาลนั้น ก็เป`นแตZสถานะในทางกฎหมาย ซึ่งในทางเป`น

จริงแลAว ชื่อสถานพยาบาลที่เรียกขานอาจใชAวZา “ศูนย5การแพทย5” “คลินิค” หรือ “สถานใหAบริการทางพยาบาล” ก็ไดA แตZนั้นหมายถึงการมีชื่ออื่น

เพียงในนาม แตZสถานะทางกฎหมายนั้นไดAมีการขี้นทะเบียนและไดAรับการรับรองใหAมีสถานเป`น “โรงพยาบาล” แลAว (คณะผูAวิจัย) 

142 ขAอมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพนัธ5 2562 (คณะผูAวิจัย) 

143 (Online) https://medicaltourismmalaysia.com/hospitals/page/5/?accreditation=hospital access 28 January 2019 

144 (Online) https://www.health-tourism.com/medical-tourism-malaysia/ access 28 January 2019 

145 https://www.mhtc.org.my/4-countries-with-the-best-healthcare-in-the-world/ 
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สหรัฐอเมริกาในการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือใหUการรับรองคุณภาพแกjโรงพยาบาล 

หรือ Joint Commission International (JCI)146 สำหรับคำตอบท่ีไดUท้ังจากขUอมูลของ JCI147 และขUอมูลของ

ทาง MHTC148 ก็ไมjไดUใหUความสำคัญกับมาตรฐานสากลเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพ่ือใชUเปèนฐาน

ในการประชาสัมพันธzใหUเปèนท่ีรูUจักในอุตสาหกรรมประเภทน้ีเทjาใดนัก กระน้ัน ในความเปèนจริงก็ยากท่ีจะ

ปฏิเสธวjาโรงพยาบาลแตjละแหjงท่ีข้ึนทะเบียนไวUกับ MHTC อาจเห็นเปèนการภายในถึงความสำคัญของ

มาตรฐาน JCI เอง และเม่ือโรงพยาบาลไดUรับการตรวจทดสอบมาตรฐานน้ีแลUวก็จะเปèนการงjายท่ีไดUรับการ

ยอมรับจาก MHTC แตjในสjวนของ MHTC กลับมองดูภาพรวมของโรงพยาบาลท่ีจะมาข้ึนทะเบียนโดยมิไดUนำ

ปÅจจัยในเร่ืองการไดUรับมาตรฐานสากลเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลมาเปèนปÅจจัยหลักในการพิจารณา

แตjอยjางใด ดังน้ีแลUวอาจคิดไดUวjาการท่ี MHTC ซ่ึงเปèนตัวแทนของรัฐบาลกลางมาเลเซียไดUดำเนินการใด ๆ 

เก่ียวกับอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยzน้ี เปèนไปในทางท่ี MHTC กำหนดแผนงานและยุทธวิธีท่ีทำใหUเห็น

จุดแข็งและความโดดเดjนของMedical Tourism มาเลเซียในภาพรวม ซ่ึงในสjวนของการใหUบริการวิชาชีพ

แพทยzเอง MHTC ก็ไดUดำเนินการไปในลักษณะใชUช่ือเสียงและความนjาเช่ือถือของ MHTC เปèนตัวรับรอง อันจะ

เปรียบไดUกับการท่ีประเทศไทยเองก็มีการรับรองในเร่ืองคุณภาพการใหUบริการของสถานพยาบาลในช่ือวjา The 

Healthcare Accreditation Institute (HA)149 ซ่ึงมีองคzกรของรัฐเปèนผูUตรวจรับรอง ซ่ึงขUอเท็จจริงสjวนน้ีก็ถือ

เปèนตัวอยjางหน่ึงท่ีอาจนำมาพัฒนาตjอใหUเกิดประโยชนzตjออุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของประเทศ

ไทยตjอไปไดUเชjนกัน 

 (3) สิทธิประโยชนzท่ีผูUลงทุนในอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยzพึงไดUรับ 

สำหรับผูUใหUบริการเอกชนท่ีจดทะเบียนเปèนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนบริษัท ค.ศ. 

1965 (the Companies Act 1965) และไดUข้ึนทะเบียนไวUกับ MHTC สามารถขอรับสิทธิประโยชนzในทาง

ภาษีอากรดUวยการยกเวUนหรือลดหยjอนภาษีเงินไดUนิติบุคคลของสถานพยาบาลไดUเปèนระยะเวลาสูงสุด 5 ป£ 

หากปรากฏวjาผลประกอบการของสถานพยาบาลแหjงน้ันมีผูUรับบริการทางการแพทยzท่ีเปèนนักทjองเท่ียวเชิง

สุขภาพไมjนUอยกวjารUอยละ 5 ของผูUใชUบริการท้ังหมดในรอบป£ ซ่ึงนักทjองเท่ียวดังกลjาวน้ีตUองไมjเปèนบุคคลท่ีมี

สัญชาติมาเลเซียหรือมีถ่ินพำนักถาวรดUวยเหตุแหjงการทำงานในประเทศมาเลเซียหรือเขUามาอยูjในประเทศ

มาเลเซียดUวยเหตุแหjงครอบครัว150 มาตรการดังกลjาวยjอมกดดันใหUสถานพยาบาลแสวงหามาตรการตjาง ๆ ท่ี

ทำใหUจำนวนผูUใชUบริการซ่ึงเปèนผูUทjองเท่ียวซ่ึงเดินทางมาจากตjางประเทศเพ่ือเขUารับบริการทางการแพทยz

เพ่ิมข้ึน อยjางไรก็ตามการเป†ดใหUสิทธิประโยชนzขUอน้ีรัฐบาลมาเลเซียกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอไวU เปèน

ชjวง ๆ ซ่ึงขUอมูลลjาสุดท่ีปรากฏคือระหวjาง ค.ศ. 2015 -2017 อันหมายความวjาการย่ืนขอรับสิทธิในสjวนน้ีไดU

 
146 (Online) https://www.jointcommissioninternational.org/ 

147 (Online) http://content.icicidirect.com/mailimages/MedicalTourismFeb17.htm 

148 (Online) https://www.mhtc.org.my/global-recognition/ 

149 (Online) https://www.ha.or.th/TH/Home 

150 Malaysian Investment Development Authority, Guidelines application for tax incentive for the promotion 
of health care travel, (Online) https://www.mhtc.org.my/wp-content/uploads/2016 
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ยุติแลUวในปÅจจุบัน แตjสถานพยาบาลท่ีไดUรับสิทธิ (ย่ืนขอรับสิทธิในชjวงระยะเวลาดังกลjาว) ก็ยังคงไดUรับสิทธิ

ตjอเน่ืองตามเง่ือนไขท่ีสjวนงานการสjงเสริมการลงทุนแหjงมาเลเซีย (Malaysian Investment Development 

Authority) กำหนด อันทำใหUคิดตjอไดUวjาเหตุท่ีเปèนดังน้ีก็ดUวยรัฐบาลมาเลเซียเองตUองการสjงเสริมใหUเกิดการ

แขjงขันและการลงทุนท่ีดีท่ีสุดทางการแพทยzเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมทjองเท่ียวเชิงการแพทยz แตjกระน้ัน

ตUองคำนึงถึงขUอจำกัดและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ดังน้ัน ควรมีกรอบระยะเวลาในการย่ืนการขอรับสิทธิประโยชนz 

และหากปรากฏวjาภายในระยะเวลาดังกลjาวมีผูUขอรับประโยชนzไมjตรงตามเปòาประสงคzท่ีคาดการณzไวUหรือต่ำ

กวjาท่ีควรจะเปèนก็สามารถขยายระยะเวลาย่ืนขอรับสิทธิประโยชนzไดU อันเปèนหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการ

สjงเสริมการลงทุนน่ันเอง 

โดยสรุปแลUว สถานพยาบาลท่ีใหUบริการ Medical Tourism น้ันตUองเปèนสถานพยาบาลท่ีจัดต้ังข้ึน

อยjางถูกตUองตามกฎหมายอีกท้ังตUองขออนุญาตดำเนินการในกิจการทางการแพทยzท่ีกฎหมายควบคุม 4 

ประการ (กรณีท่ีกิจกรรมของสถานพยาบาลน้ันเก่ียวขUอง) ท้ังน้ี มาเลเซียมิไดUมีกฎหมายบังคับเปèนพิเศษ

เก่ียวกับลักษณะและรูปแบบของสถานพยาบาลท่ีจะเปèนผูUใหUบริการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzไวUตายตัว จึง

หมายความวjา สถานพยาบาลท่ีต้ังข้ึนและประกอบการโดยชอบทุกรูปแบบสามารถเปèนผูUใหUบริการแกj

นักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzไดUท้ังส้ิน หากแตjสถานพยาบาลท่ีตUองการใหUเปèนท่ีรูUจักและยอมรับอาจข้ึนทะเบียน

กับ MHTC และไดUรับสิทธิประโยชนzในทางภาษีเงินไดUนิติบุคคลของสถานพยาบาล151ท่ีมีกำหนดนานสูงสุด 5 ป£ 

ดังกลjาวขUางตUน  

2.2.3.2 แพทยzผูUใหUบริการการรักษาและดูแลนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยz:  

คุณสมบัติและหนUาท่ีความรับผิดของแพทยzผูUใหUบริการแกjนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzตUองเปèนแพทยzผูUมี

คุณสมบัติท่ัวไปเก่ียวกับการเปèนแพทยzและแพทยzผูUเช่ียวชาญซ่ึงการปฏิบัติหนUาท่ียjอมอยูjภายใตUความ

รับผิดชอบของจรรยาบรรณทางการแพทยz อันทำใหUเกิดขUอสังเกตไดUวjา แมUมาเลเซียจะสjงเสริมอุตสาหกรรม

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยzมากเพียงใดแตjก็ไมjไดUมีการกำหนดกฎกติการวมถึงบทลงโทษเก่ียวกับแพทยzผูUใหUบริการ

แกjนักทjองเท่ียวกลุjมน้ีไวUเปèนพิเศษแตjอยjางใด ความรับผิดท่ีเกิดจากการรักษาหรือเน่ืองจากการรักษายjอมทำ

ใหUผูUใชUบริการเรียกรUองไดUภายใตUหลักแหjงกฎหมายซ่ึงจะไดUกลjาวในหัวขUอตjอไป แตjในสjวนของแพทยzเองน้ัน

ความรับผิดก็ไมjมากไปกวjากรอบของการดำเนินการไปภายในจรรยาบรรณและวิชาชีพ 

 (1) คุณสมบัติของแพทยzและแพทยzผูUเช่ียวชาญ 

 
151 การสZงเสริมการลงทุนแหZงมาเลเซีย (Malaysian Investment Development Authority) กำหนดใหAผูAที่จะขอรับสิทธิประโยชน5

ดAวยเป`นกิจการที่เกี่ยวกับการทZองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นตAองเป`นสถานพยาบาลตามความใน Guidelines application for tax incentive for 
the promotion of health care travel ขAอ 2 กลZาวคือ เป`น “โรงพยาบาล” หรือ “หนZวยดูแลฉุกเฉิน” เทZานั้น ซึ่งวิจัยฉบับนี้เนAนเรื่องการ

ทZองเที่ยวเชิงการแพทย5 คณะผูAวิจัยเห็นวZาควรนำเสนอเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเทZานั้น สZวนหนZวยการแพทย5ในระดับอื่นอาจไมZ

เกี่ยวขAองโดยตรงกับวัตถุประสงค5ของงานวิจัยเทZาใดนัก (คณะผูAวิจัย) 
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การขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปµในมาเลเซียอยูjภายใตUพระราชบัญญัติการแพทยz ค .ศ.  1971 

(Medical Act 1971) บุคคลท่ีสามารถขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปµ ไดUจะมีตUองมี คุณสมบัติและ

ประสบการณzตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีกำหนด152 ในแงjของคุณสมบัติบุคคลท่ีจะขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปµ

ตUองจบจากสถาบันทางการแพทยzตามท่ีกฎหมายกำหนด แตjหากเปèนสถาบันทางการแพทยzอ่ืน ตUองไดUรับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีวjาการกระทรวงสาธารณสุขกjอน153 

เง่ือนไขประการท่ีสองเปèนประเด็นเก่ียวกับประสบการณzในการขอใบประกอบโรคศิลปµ แพทยzตUอง

เร่ิมตUนจากการขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปµช่ัวคราวกjอน เม่ือไดUรับใบประกอบโรคศิลปµช่ัวคราวแลUว แพทยz

ตUองทำงานไมjนUอยวjาหน่ึงป£ในโรงพยาบาลหรือสถานใหUบริการทางการแพทยzอ่ืนท่ีไดUรับการรับรอง ท้ังน้ี 

ระยะเวลาดังกลjาวตUองประกอบไปดUวยการผjาตัดเปèนเวลา 4 เดือน อายุรกรรมเปèนเวลา 4 เดือน และสูตินรีเวช

กรรมเปèนเวลา 4 เดือน154 และเม่ือแพทยzไดUรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปµแลUว แพทยzอาจถูกระงับใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปµและมีโทษทางอาญาไดU เชjน การฉUอโกง การกระทำผิดจรรยาบรรณแพทยz เปèนตUน155 

2.3 สิงคโปรG 

2.3.1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับขAองกับการเดินทางและการพำนักของนักทCองเท่ียว 

 กฎหมายวjาดUวยคนเขUาเมืองของสิงคโปรz (Immigration Act 1959) บัญญัติหลักการท่ัวไปของการท่ี

บุคคลจะเดินทางเขUาในประเทศสิงคโปรzเอาไวUวjา บุคคลจะตUองเดินทางเขUาใน สถานท่ี สนามบิน สถานีรถไฟ 

หรือจุดเขUาเมืองท่ีรัฐกำหนดเทjาน้ัน156 และชาวตjางชาติ (บุคคลท่ีไมjไดUเปèนพลเมืองสิงคโปรz) มีหนUาท่ีตUองแสดง

หนังสือเดินทางหรือแสดงเพ่ือการเดินทางอ่ืน157 และการตรวจลงตราในเอกสารดังกลjาว158 

2.3.1.1 การเดินทางเขAามาในประเทศ 

สำนักงานตรวจคนเขUาเมือง (Immigration & Checkpoints Authority (ICA)) เปèนหนjวยงานท่ีมี

อำนาจตรวจตราเพ่ือการเดินทางเขUามายังประเทศสิงคโปรz อยjางไรก็ดี การเดินทางเขUามายังสิงคโปรzเพ่ือ

วัตถุประสงคzในการรับบริการทางการแพทยzน้ัน ผูUเดินทางไมjจำตUองขออนุญาตตรวจลงตราเพ่ือการรับบริการ

ทางการแพทยzโดยเฉพาะเน่ืองจากผูUเดินทางท่ีประสงคzจะเขUามายังสิงคโปรzเพ่ือวัตถุประสงคzในการรับบริการ

ทางการแพทยzจะอยูjภายใตUเง่ือนไขแหjงการตรวจลงตราเชjนเดียวกับผูUเดินทางโดยท่ัวไป  

 
152 Medical Act 1971, Section 14 (1) 

153 Medical Act 1971, Section 12 

154 Medical Act 1971, Section 13 (2) 

155 Medical Act 1971, Section 19 

156 Immigration Act 1959, มาตรา 5(2). 

157 Immigration Act 1959, มาตรา 5A.(1)(b)(i). 

158 Immigration Act 1959, มาตรา 5A.(1)(b)(ii). 
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ผูUเดินทางจากประเทศท่ีจัดอยูjใน “Assessment Level I” และ “Assessment Level II” ตUองรับ

การตรวจลงตราจึงจะสามารถเขUามายังสิงคโปรzไดU159   

โดยAssessment Level I ใชUบังคับกับผูUท่ีเดินทางมาจากอารzเมเนีย (Armenia) อาเซอรzไบจาน 

(Azerbaijan Belarus) สาธารณรัฐเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea) จอรzเจีย (Georgia) 

ฮjองกง (Hong Kong) อินเดีย (India) คาซัคสถาน (Kazakhstan) ปากีสถาน (Kyrgyzstan) มาเก∑า (Macao) 

มอลโดวา (Moldova) สาธารณรัฐประชาชนจีน People’s Republic of China (PRC) รัสเซีบ (Russia) ทาจิ

กิสถาน (Tajikistan) เติรzกเมนิสถาน (Turkmenistan) ยูเครน (Ukraine) และอุซเบกิสถาน (Uzbekistan)  

ในขณะท่ี Assessment Level II น้ันใชUบังคับกับผูUท่ีเดินทางมาจากอัฟกานิสถาน (Afghanistan) อัลจีเรีย 

(Algeria) บังกลาเทศ Bangladesh อียิปตz (Egypt) อิหรjาน (Iran) อิรัก (Iraq) จอรzแดน (Jordan) โคโซโว 

(Kosovo) เลบานอน  (Lebanon) ลิ เบีย (Libya) มาลี (Mali) มอรอคโค (Morocco) ไนจีเรีย  (Nigeria) 

ปากีสถาน (Pakistan) ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Arabia) โซมาเลีย (Somalia) ซูดาน (Sudan) ซีเรีย (Syria) 

ตูนิเซีย (Tunisia) และเยเมน Yemen 

 ผูUเดินทางท่ีประสงคzท่ีประสงคzจะขอรับการตรวจลงตราตUองมีเอกสารดังตjอไปน้ี (1) แบบฟอรzม 14A 

ซ่ึงผูUเดินทางไดUลงลายมือช่ือแลUว160 (2) ภาพถjายของผูUเดินทางขนาดเทjากับขนาดท่ีใชUทำหนังสือเดินทาง 

(Passport-Sized Color Photograph) ซ่ึงถjายมาแลUวไมjเกินสามเดือน (3) สำเนาหนังสือเดินทาง และ (4) 

แบบฟอรzม V39A161 (Letter of Introduction For VISA Application) 

เม่ือมีเอกสารครบตามท่ีระบุขUางตUนแลUว ผูUท่ีประสงคzจะขอรับการตรวจลงตราตUองดำเนินการสjง

เอกสารการขอรับการตรวจลงตราโดยใชUระบบ E-Service ท้ังน้ีผูUขอรับการตรวจลงตราควรย่ืนเอกสารในระบบ

ลjวงหนUาไมjนUอยกวjาสามสิบวันกjอนเดินทางมายังประเทศสิงคโปรz 

นอกจากการขอรับการตรวจลงตราผjานระบบ E-Service แลUว การย่ืนขอรับการตรวจลงตราสามารถ

ย่ืนไดUท่ี Singapore Overseas Mission หรือผjานตัวแทนผูUมีอำนาจ (Authorized Agent) ท้ังน้ี ผูUขอรับการ

ตรวจลงตราตUองชำระคjาธรรมเนียม 30 ดอลลารzสิงคโปรzผjานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิท เม่ือชำระ

คjาธรรมเนียมดังกลjาวแลUว กระบวนการพิจารณาการตรวจลงตราจะใชUเวลาประมาณ 3 วันทำการ (ไมjรวมวัน

ย่ืนเอกสาร) เม่ือเจUาหนUาท่ีไดUพิจารณาอนุญาตตรวจลงตราแลUว ผูUขอรับการตรวจลงตราอาจใชUระบบ E-

Service ในการพิมพzสำเนาการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกสz (E-Visa) ไดU 

2.3.1.2 การขอขยายระยะเวลาการพำนักในประเทศสิงคโปรG (Extension of Stay)162 

 
159 Immigration & Checkpoints Authority of Singapore, ICA - Immigration & Checkpoints Authority of Singapore, 

https://www.ica.gov.sg/visitor/visitor_entryvisa (last visited Jan 1, 2019). 

 

160 FORM 14A, https://www.ica.gov.sg/cms/files/Form14A.pdf 

161 FORM V39A, https://www.ica.gov.sg/cms/files/FormV39A.pdf 

162 Immigration & Checkpoints Authority of Singapore, ICA - Immigration & Checkpoints Authority of Singapore, 

https://www.ica.gov.sg/enteranddeparting/extend/enterandeparting_extend_medical (last visited Jan 2, 2019). 
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ผูUเดินทางท่ีประสงคzจะเดินทางเขUามายังประเทศสิงคโปรzเพ่ือเขUารับบริการทางการแพทยz และตUองการ

ขอขยายระยะเวลาการพำนักในประเทศสิงคโปรzน้ัน ผูUเดินทางตUองมีคุณสมบัติดังตjอไปน้ี (1) เปèนผูUซ่ึงไมjเคยขอ

อนุญาตและไมjเคยไดUรับอนุญาตใหUขยายระยะเวลาการพำนักในประเทศสิงคโปรz (2) ประสงคzท่ีจะขยาย

ระยะเวลาการพำนักไมjเกิน 89 วันนับแตjวันท่ีเดินทางเขUามายังประเทศสิงคโปรz (Visit Pass) ของผูUเดินทาง มี

ระยะเวลาไมjนUอยกวjา 3 วันทำการ ซ่ึงไมjรวมวันหยุดเสารzอาทิตยzและวันหยุดราชการ 

ในการขอขยายระยะเวลาดังกลjาวผjานระบบ e-Service ผูUเดินทางตUองมีเอกสารดังตjอไปน้ี163 (a) 

หนังสือเดินทางท่ียังมีอายุไมjนUอยกวjา 6 เดือน; (b) Disembarkation/Embarkation (D/E) Card และ Visit 

Pass ซ่ึงแสดงวjาผูUเดินทางสามารถเดินทางเขUามายังประเทศสิงคโปรzไดU; และ (c) จดหมายจากแพทยzท่ีข้ึน

ทะเบียนแลUวในสิงคโปรz ท้ังน้ี จดหมายดังกลjาวตUองระบุรายละเอียดเก่ียวกับอาการของผูUปÄวย (Details of the 

Illness) รวมท้ังระยะเวลาในการรักษา (Period of Stay Required for the Treatment) ท้ังน้ี ในการทำคำ

ขอขยายระยะเวลา ผูUเดินทางตUองชำระคjาธรรมเนียมจำนวน 40 ดอลลารzสิงคโปรz  

ในกรณีท่ีผูUเดินทางตUองการพำนักในประเทศสิงคโปรzมากกวjา 89 วัน ผูUเดินทางตUองมีหนังสือ

แบบฟอรzมขอขยายระยะเวลาการพำนักในประเทศสิงคโปรzดUวยเหตุผลทางการแพทยz (Application for 

Extension of Stay on Medical Grounds (V75))164 ซ่ึงออกโดยแพทยzในสิงคโปรzและซ่ึงผูUเดินทางไดUลง

ลายมือช่ือแลUว อยjางไรก็ตามไมjปรากฏวjามีกฎหรือหลักเกณฑzเฉพาะเก่ียวกับการเดินทางออกนอกสิงคโปรzหลัง

การรับบริการทางการแพทยzแลUว 

2.3.2 สิทธิและหนAาท่ีระหวCางนักทCองเท่ียวและผูAใหAบริการทางการแพทยG 

สำหรับหนUาท่ีของผูUใหUบริการทางการแพทยzในระบบกฎหมายของสิงคโปรzน้ัน165 ประมวลจริยธรรมท่ี

จัดทำโดย Singapore Medical Council ฉบับป£ 2016  (Singapore Medical Council Ethical Code and 

Ethical Guideline 2016 edition) ซ่ึงใชUบังคับต้ังแตjวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2017 ไดUกำหนดหนUาท่ีของแพทยz

ผูUใหUบริการทางการแพทยzไวUหลายประการ เชjน หนUาท่ีในการใชUความระมัดระวัง (2.3.2.1) หนUาท่ีในการรักษา

ความลับ (2.3.2.2) หนUาท่ีในการใหUขUอมูล (2.3.2.3) และหนUาท่ีในการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการ

ใหUบริการทางการแพทยz (2.3.2.4) 

 2.3.2.1 หนAาท่ีในการใชAความระมัดระวังอยCางผูAมีวิชาชีพแพทยG (Duty of Care) 

ในการรักษาผูUปÄวย หนUาท่ีในการใชUความระมัดระวังอยjางผูUมีวิชาชีพแพทยzเปèนหนUาท่ีสำคัญท่ีแพทยzทุก

คน ควร ยึด ถื อและป ฏิ บั ติ  ห นU า ท่ี ใน การใชU ค วาม ระ มั ด ระ วั งอยj า ง ผูU มี วิ ช า ชีพ แพ ท ยz ห ม าย ถึ ง 

 
163 Id5 

164 FORM V75, https://www.ica.gov.sg/cms/files/FormV75.pdf 

165 Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/guidelines/smc-ethical-code-and-ethical-

guidelines-(2002-and-2016-editions)-and-handbook-on-medical-ethics-(2016-edition) (last visited Jan 18, 2019). 
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แพทยzตUองดูแลคนไขUอยjางครบถUวนสมบูรณz (Competent) ดUวยความเห็นใจ (Compassionate) และอยjาง

เหมาะสม (Appropriate) ในการดูแลรักษาคนไขUน้ัน แพทยzตUองตรงตjอเวลา (In a Timely Manner) เพ่ือ

ปòองกันผลรUายตjาง ๆ ท่ีอาจเกิดกับคนไขU หากคนไขUรUองขอ แพทยzตUองอนุญาตใหUคนไขUไดUรับบริการทาง

การแพทยzเสริม (Supporting Medical) ซ่ึงไดUรับการรับรองมาตรฐานโดยหนjวยงานท่ีเก่ียวขUอง 

แพทยzตUองดูแลรักษาคนไขUตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพแพทยzท่ีดี (Good Clinical Practice) การ

รักษาท่ีมีหลักฐานวjากjอใหUเกิดอันตรายตjอคนไขUแมUเพียงเล็กนUอยหรือในกรณีท่ีแมUการรักษาน้ันเปèนท่ีแพรjหลาย

อยูjแลUวโดยท่ัวไป การรักษาเชjนน้ันก็อาจไมjเปèนการรักษาท่ีชอบดUวยกฎหมาย ดังน้ัน แพทยzมีหนUาท่ีตUอง

พิจารณาใหUรอบคอบวjาการรักษาใดท่ีเหมาะสมและเปèนประโยชนzตjอคนไขU 

ในประเด็นเก่ียวกับหนUาท่ีในการใชUความระมัดระวังอยjางผูUมีวิชาชีพแพทยzขUางตUน เดิมไดUมีแนวบรรทัด

ฐานจากคำพิพากษาในคดี Khoo James and another v Gunapathy d/o Muniandy and another 

appeal [2002] 1 SLR(R) 1024  ("Gunapathy") ซ่ึงพิพากษาในแนวทางเดียวกับคดีของสหราชอาณาจักร

จำนวนสองคดีไดaแกb คดี Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582  และ

คดี Bolitho v City and Hackney Health Authority [1998] AC 232. ซ่ึงท้ังสองคดีไดUวางแนวบรรทัดฐาน

ไวUวjา ในการพิจารณาวjาแพทยzไดUใชUความระมัดระวังอยjางผูUมีวิชาชีพแพทยzแลUวหรือไมjน้ันใหUพิจารณาวjาแพทยz

ไดUดำเนินการตามแบบปฏิบัติทางวิชาชีพและไดUวินิจฉัยอาการอยjางสมควรท่ีแพทยzพึงกระทำหรือไมj หาก

แพทยzไดUดำเนินการตามแนบปฏิบัติทางวิชาชีพและไดUวินิจฉัยอาการอยjางสมควรท่ีแพทยzพึงกระทำแลUวก็ใหU

สันนิษฐานวjาแพทยzน้ันไดUใชUความระมัดระวังอยjางผูUมีวิชาชีพแพทยzแลUว อยjางไรก็ตามแนวบรรทัดฐานขUางตUนมี

ขUอท่ีเป†ดโอกาสใหUโตUแยUงไดUมากและยังไมjรัดกุมเพียงพอ 

ปÅจจุบัน ศาล Singapore Court of Appeal ไดUวางแนวทางใหมjในการพิจารณาวjาแพทยzไดUใชUความ

ระมัดระวังอยjางผูUมีวิชาชีพแพทยzหรือไมj ไวUในคดี Hii Chii Kok v Ooi Peng Jin London Lucien and 

another [2017] SGCA 38. คดีดังกลjาวขUอเท็จจริงปรากฏวjา Hii Chii Kok ซ่ึงเปèนคนไขUไดUตรวจพบวjาตนเปèน

มีเน้ืองอกเน็ต (Neuroendocrine Tumors) ท่ีบริเวณตับอjอน (Pancreatic Lesion) คนไขUไดUตัดสินใจรับการ

ผjาตัดเอาเน้ืองอกดังกลjาวออก หลังจากท่ีคนไขUไดUรับการผjาตัดเสร็จแลUว ผลการวินิจฉัยหลังการผjาตัดโดยจุล

พยาธิวิทยา (Post-Operatice Histopathology) ไดUวินิจฉัยวjาตับอjอนของคนไขUรายดังกลjาวมีภาวะการเจริญ

เกิน (Hyperplasia) ซ่ึงผูUมีภาวะดังกลjาวจะไมjสามารถผjาตัดเอาเน้ืองอกออกไดUทุกกรณี อยjางไรก็ดี ตjอมาคนไขU

ฟâäนตัวจากการผjาตัดไดUดี และคนไขUไดUรUองขอใหUแพทยzอนุญาตใหUตนออกจากโรงพยาบาลไดU แตjตjอมา คนไขU

เกิดอาการผิดปกติและตUองเขUารับการผjาตัดอีกคร้ัง  

คนไขUไดUฟòองแพทยzผูUทำการผjาตัดและฟòองบริษัท National Cancer Centre of Singapore Ltd. 

เพ่ือรับผิดเน่ืองจากการวินิจฉัยโรคดUวยความประมาทเลินเลjอ (Negligent Diagnosis and Negligent 

Advice) ตjอศาล High Court  ศาลมีคำพิพากษายกฟòอง คนไขUจึงอุทธรณzคำพิพากษาของศาล High Court 

ตjอศาล Singapore Court of Appeal โดยอUางวjาแพทยzมิไดUใหUขUอมูลกับตนอยjางเพียงพอในการท่ีตนจะ

ตัดสินใจเก่ียวกับการรักษาไดU 
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ศาล Singapore Court of Appeal ไดUวินิจฉัยวjาการกระทำของแพทยzไมjใชjการกระทำโดยประมาท

เลินเลjอ โดยไดUวางแนวบรรทัดฐานในการพิจารณาประเด็นดังกลjาวไวUสามข้ันตอนไดUแกj การดูแลคนไขU 

(Medical Care) การใหUคำปรึกษา (Advice) และการรักษา (Treatment)  โดยใหUพิจารณาความมีอิสระใน

การตัดสินใจของคนไขU (Patient Autonomy) เปèนปÅจจัยประกอบการวินิจฉัย แนวบรรทัดฐานดังกลjาวเรียกวjา 

“Montgomery Test” ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี166 

ข้ันแรก: ศาลจะพิจารณาวjาแพทยzไดUเป†ดเผยขUอมูลเหลjาน้ีใหUคนไขUรูUหรือไมjขUอมูลท่ีจำเปèนและ

เก่ียวขUองกับการรักษา หรือขUอมูลท่ีคนไขUอาจสงสัย และเปèนขUอมูลท่ีมีความสำคัญ ท้ังน้ี ขUอมูลรวมถึงขUอมูล

ดังตjอ ไป น้ี  คำวิ นิจ ฉัยของแพทยzตj ออาการของคนไขU  (The Doctor’s Diagnosis of the Patient’s 

Conditions) ประการท่ีสอง การพยากรณzโรคท้ังในกรณีท่ีจะมีการรักษาและท่ีไมjมีการรักษา (The Prognosis 

of That Condition with and without Medical Treatment) ขU อ มูล ท่ั วไป เก่ียวกับการรักษา (The 

Nature of the Proposed Medical Treatment) ค วาม เส่ี ย ง ท่ี เ ก่ี ย วขU อ ง กั บ ก าร รัก ษ า  (The Risk 

Associated with the Proposed Medical Treatment) และทางเลือกอ่ืนนอกจากการรักษาท่ีเสนอตjอ

คนไขU รวมท้ังผลดีและความเส่ียงของทางเลือกอ่ืนน้ัน  (The Alternatives to the Proposed Medical 

Treatment, and the Advantages and Risks of Those Alternatives) 

ข้ันท่ีสอง: ศาลจะพิจารณาวjาแพทยzไดUมีขUอมูลขUางตUนไวUในครอบครองในขณะน้ันหรือไมj 

ข้ันท่ีสาม: ศาลจะพิจารณาถึงเหตุผลท่ีแพทยzตัดสินใจท่ีจะไมjเป†ดเผยขUอมูลขUางตUนใหUคนไขUรับรูU และ

การตัดสินใจน้ันเปèนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีแพทยzถึงกระทำหรือไมj 

ในกรณีท่ีการปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดผลรUายและความผิดพลาดในการรักษา (Adverse Outcomes and 

Medical Errors) น้ัน หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนระหวjางท่ีคนไขUอยูjในการดูแลของแพทยz แพทยzมีหนUาท่ีตUอง

แกUไขโดยเร็วท่ีสุดเทjาท่ีแพทยzจำไดU การดำเนินการแกUไขดังกลjาวหมายถึงเม่ือแพทยzพบวjามีความผิดพลาด

เกิดข้ึน แพทยzตUองรีบดำเนินการแกUไขความผิดพลาดน้ัน โดยตUองแจUงใหUคนไขUทราบในโอกาสแรกเก่ียวกับความ

ผิดพลาดและผลท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังตUองไมjนำคำรUองเรียนมาเปèนอคติตjอคนไขUระหวjางการรักษาตjอไป 

แพทยzตUองทำความเขUาใจและคาดหมายผลท่ีอาจเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากความผิดพลาดน้ัน และตUองหา

แนวทางปòองกันในกรณีท่ีความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเปèนเหตุใหUคนไขUไมjเช่ือม่ันในแพทยzผูUทำการรักษา แพทยzอาจ

ยุติการรักษาคนไขUรายดังกลjาวไดU (Terminate the Professional Relationship) ในกรณีเชjนวjาน้ีแพทยzมี

หนUาท่ีตUองจัดหาแพทยzคนอ่ืนมาดูแลคนไขUตjอไป 

 
166 Singapore: Medical Malpractice - Singapore Court Adopts New Standard Of Care Test, FDA Approves Pill With 

Sensor That Digitally Tracks If Patients Have Ingested Their Medication - Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences - United 

States, http://www.mondaq.com/x/596420/Professional Negligence/Medical Malpractice Singapore Court Adopts New 

Standard Of Care Test (last visited Jan 3, 2019). 
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2.3.2.2 หนAาท่ีในการรักษาความลับของคนไขA (Medical Confidentiality) 

แพทยzมีหนUาท่ีตUองเก็บรักษาขUอมูลของคนไขUเปèนความลับ  เวUนแตjมีเหตุจำเปèนท่ีจะตUองเป†ดเผยขUอมูล  

การเก็บรักษาขUอมูลของคนไขUเปèนความลับหมายถึง แพทยzตUองเก็บรักษาขUอมูลของคนไขUเปèนความลับ เวUนแตj

คนไขUไดUยินยอมใหUแพทยzเป†ดเผยขUอมูลเปèนการเฉพาะ แพทยzตUองใชUความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือใหUม่ันใจไดU

วjาระบบการเก็บขUอมูลดังกลjาวมีความปลอดภัย แตjในกรณีท่ีแพทยzไมjไดUเปèนผูUควบคุมระบบดUวยตนเอง แพทยz

ก็จะตUองใชUระบบดUวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และแพทยzจะตUองไมj

เขUาถึงขUอมูลอันเปèนความลับของคนไขUหากแพทยzน้ันมิไดUมีสjวนเก่ียวขUองกับการรักษาหรือดูแลคนไขUไมjวjาจะมี

เจตนาหรือไมj แพทยzจะตUองไมjปลjอยใหUขUอมูลอันเปèนความลับของคนไขUถูกเป†ดเผยไป เพราะความประมาท

เลินเลjอของแพทยzหรือโดย Social Media 

หากแพทยzตัดสินใจเป†ดเผยขUอมูลของคนไขUโดยปราศจากความยินยอมของคนไขU การตัดสินใจน้ันตUอง

ประกอบดUวยเหตุผลเพียงพอ อยjางไรก็ดี การเป†ดเผยขUอมูลของคนไขUโดยปราศจากความยินยอมของคนไขUเปèน

การกระทำท่ียอมรับไดUหากเปèนการเป†ดเผยขUอมูลตามกฎหมาย (Mandated by Law) หรือเปèนการกระทำ

เพ่ือปกปòองคนไขUหรือผูUอ่ืนจากภยันตราย 

ในการจัดการเรียนการสอน แพทยzตUองใชUความพยายามอยjางเหมาะสมท่ีจะเป†ดเผยขUอมูลของคนไขU

แกjนักเรียนเทjาท่ีเก่ียวขUองกับการสอนเทjาน้ัน (Legitimate Educational Purposes) โดยคำนึงถึงสิทธิของ

คนไขUเปèนสำคัญแพทยzอาจเผยแพรjขUอมูลของคนไขUกับแพทยzคนอ่ืนท่ีมีสjวนรับผิดชอบในการรักษาคนไขU ท้ังน้ี

เพ่ือประโยชนzสูงสุดของคนไขUในกรณีท่ีคนไขUรUองขอท่ีจะระงับขUอมูลแพทยzตUองรักษาขUอมูลของคนไขUท่ีถึงแกj

ความตายไปแลUวเปèนความลับ เวUนแตjทายาทของคนไขUรUองขอใหUแพทยzเป†ดเผยขUอมูล แพทยzอาจเป†ดเผยขUอมูล

แกjทายาทตราบเทjาท่ีไมjขัดตjอความประสงคzของคนไขU  

นอกจากน้ี ระบบกฎหมายของสิงคโปรzยังมีพระราชบัญญัติคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคล ค.ศ. 2012 

(Personal Data Protection Act 2012) ซ่ึงบัญญัติใหUองคzกรมีหนUาท่ีตUองขอความยินยอมจากเจUาของขUอมูล

สjวนบุคคลหากจะมีการเก็บรวบรวม ใชU และเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคล เวUนแตjเปèนกรณีท่ีกฎหมายไดUบัญญัติ

ขUอยกเวUนเอาไวU167 โดยกฎหมายไดUบัญญัตินิยามของ “ขUอมูลสjวนบุคคล” เอาไวUวjาขUอมูลใด ๆ ซ่ึงสามารถชjวย

ระบุถึงตัวตนของบุคคลไดU168 

2.3.2.3 การใหAขAอมูลแกCผูAป{วย 

ประมวลจริยธรรมท่ีจัดทำโดย Singapore Medical Council ฉบับป£ ค.ศ. 2016  ไดUกำหนดวjากjอน

การเร่ิมดำเนินการรักษา แพทยzควรใหUคนไขUยินยอมเขUารับการรักษาโดยสมัครใจ โดยคนไขUรูUและเขUาใจผลดี

และผลเสียหรือความเส่ียงของการรักษา การยินยอมเขUารับการรักษาหมายถึงคนไขUทราบเก่ียวกับการรักษาใน

 
 167 Persoanl Data Protection Act 2012, Section 13. 

 168 เพิ่งอAาง, Section 2. 



55 

 

ทุกข้ันตอน รวมท้ังทราบวjามีความเส่ียงหรือภาวะแทรกซUอน ไมjวjาความเส่ียงหรือภาวะแทรกซUอนน้ันจะ

เล็กนUอยหรือไมj  

ในกรณีท่ีมีการตรวจหรือการรักษาหรือกระบวนการเก่ียวกับการรักษาท่ีมีความซับซUอน หรือเส่ียงตjอ

การเกิดภาวะแทรกซUอนหรือมีความเปèนไปไดUสูงท่ีจะเกิดความผิดพลาดหรือผลรUาย แพทยzควรใหUคนไขUใหUความ

ยินยอมเปèนลายลักษณzอักษร และคนไขUทราบถึงวัตถุประสงคzในการตรวจหรือการรักษาหรือกระบวนการ

เก่ียวกับการรักษา รวมถึงขUอจำกัดอยjางมีนัยสำคัญ ความเส่ียง และทางเลือกอ่ืนในการรักษา (Alternatives) 

ในกรณีท่ีมีการตรวจหรือการรักษาหรือกระบวนการเก่ียวกับการรักษาท่ีมีความซับซUอน หรือเส่ียงตjอ

การเกิดภาวะแทรกซUอนหรือมีความเปèนไปไดUสูงท่ีจะเกิดความผิดพลาดหรือผลรUาย แพทยzตUองแจUงใหUคนใหU

คนไขUทราบเก่ียวกับรายละเอียดของผูUท่ีจะปฏิบัติการตรวจหรือการรักษาตนลjวงหนUากjอนการตรวจหรือการ

รักษาจะเร่ิมข้ึน 

ในกรณีท่ีคนไขUใหUความยินยอมแพทยzคนใดคนหน่ึงในการตรวจหรือรักษาหรือดำเนินการใน

กระบวนการเก่ียวกับการรักษาโดยใชUยาสลบ (Under Anaesthesia) แพทยzผูUใหUบริการจะตUองไมjอนุญาตใหU

บุคคลอ่ืนดำเนินการเชjนวjาน้ันแทนตนหรือใหUความชjวยเหลือแกjตนอยjางมีนัยสำคัญ โดยไมjไดUรับความยินยอม

จากคนไขUเวUนแตjเปèนผูUชjวยประจำของผูUผjาตัด (Routine Assistant Surgeons) หรือเปèนกรณีฉุกเฉิน 

แพทยzตUองมีความเขUาใจอยjางชัดเจนเก่ียวกับขอบเขตแหjงความยินยอมของคนไขU กลjาวคือ หากแพทยz

เห็นวjาอาจตUองมีการตรวจหรือการรักษาอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดUเคยวินิจฉัยไวUในเบ้ืองตUน แพทยzตUอง

อธิบายใหUคนไขUทราบ ในกรณีท่ีคนไขUจะไมjสามารถใหUความยินยอมไดUในขณะรับการรักษา แพทยzตUองใหUคนไขU

ใหUความยินยอมดังกลjาวลjวงหนUา 

แพทยzตUองแจUงใหUคนไขUทราบวjาคนไขUอาจยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคำยินยอมเม่ือใดก็ไดU และแพทยz

ตUองเคารพในการตัดสินใจยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคำยินยอมดังกลjาวของคนไขU เวUนแตjแพทยzเห็นวjาการ

ตัดสินใจของคนไขUมีความบกพรjองเพราะความเจ็บปÄวย หรือเพราะอยูjในภาวะสลบหรือบกพรjองทางจิตใจเปèน

การช่ัวคราว 

การไดUรับความยินยอมน้ันแพทยzตUองไดUรับความยินยอมดUวยตนเอง หากมีการมอบหมายใหUแพทยzอ่ืน

ในกลุjมรับความยินยอมแทนตน แพทยzเจUาของไขUตUองใหUคำแนะนำหรืออบรมผูUท่ีไดUรับมอบหมายเพ่ือใหUการรับ

ความยอมยอมมีประสิทธิภาพ 

แพทยzตUองกระทำการตjาง ๆ เพ่ือใหUแนjใจไดUวjาคนไขUเขUาใจขUอมูลอยjางถูกตUองกjอนการใหUความยินยอม 

ท้ังน้ี หากมีขUอจำกัดทางภาษา แพทยzตUองจัดหาลjามแปลภาษาการใหUความยินยอมตUองกระทำกjอนเร่ิมการ

ตรวจหรือการรักษา ท้ังน้ีคนไขUตUองมีเวลาเพียงพอท่ีจะคิดและตัดสินใจหรือไขขUอขUองใจกjอนการใหUความ

ยินยอม เวUนแตjเปèนกรณีฉุกเฉิน  แพทยzการดำเนินการรักษาโดยปราศจากความยินยอมของคนไขUไดUในกรณี

ฉุกเฉินท่ีคนไขUไมjสามารถใหUความยินยอมไดUและแพทยzเห็นวjามีความจำเปèนตUองรักษาเพ่ือประโยชนzสูงสุดของ

คนไขU 



56 

 

  ในระหวjางการรักษา หากแพทยzเห็นวjาจะตUองมีข้ันตอนอ่ืนเพ่ิมเติมนอกขอบเขตแหjงความยินยอมท่ี

คนไขUไดUใหUไวU และในขณะน้ันคนไขUไมjสามารถใหUความยินยอมไดU แพทยzอาจดำเนินการรักษาตjอไปไดUหาก

แพทยzเห็นวjาหากไมjดำเนินการรักษาตjอไป คนไขUอาจมีอันตรายถึงแกjชีวิต 

แพทยzตUองเคารพในสิทธิของคนไขUท่ีจะปฏิเสธการตรวจ การรักษาหรือกระบวนการเก่ียวกับการรักษา 

เวUนแตjมีหลักฐานตามสมควรวjาการตัดสินใจของคนไขUบกพรjองหรือมีสภาพทางจิตใจท่ีไมjสามารถตัดสินใจใน

เร่ืองดังกลjาวไดU นอกจากแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใหUความยินยอมของผูUปกครองในกรณีท่ีคนไขUเปèนผูUเยาวzแลUว 

แพทยzก็ตUองรับฟÅงความยินยอมของผูUเยาวzท่ีเขUาใจและมีความสามารถในการตัดสินใจไดU 

ในกรณีท่ีมีความเห็นท่ีไมjตรงกันระหวjางผูUเยาวzกับผูUปกครอง แพทยzตUองใชUความพยายามอยjางดีท่ีสุด

ในการจัดหาขUอมูลและอธิบายใหUผูUเยาวzและผูUปกครองเขUาใจ เพ่ือใหUผูUเยาวzและผูUปกครองสามารถตัดสินใจไดUดี

มากข้ึน 

  ในกรณีท่ีผูUปกครองของคนไขUซ่ึงเปèนผูUเยาวzไดUใหUความยินยอมแลUว แตjคนไขUซ่ึงเปèนผูUเยาวzปฏิเสธการ

ตรวจหรือการรักษาหรือกระบวนการเก่ียวกับการรักษา แพทยzอาจดำเนินการตรวจหรือการรักษาตjอไปไดUหาก

มีความจำเปèน หากแพทยzไดUใชUความพยายามอยjางดีท่ีสุดท่ีจะอธิบายใหUผูUปกครองของคนไขUซ่ึงเปèนผูUเยาวzเขUาใจ 

แตjผูUปกครองของคนไขUซ่ึงเปèนผูUเยาวzไมjยินยอมใหUคนไขUรับการตรวจ หรือรักษาหรือกระบวนการเก่ียวกับการ

รักษา แพทยzอาจตUองใชUวิธีการอ่ืนเพ่ือปòองกันอันตรายท่ีจะเกิดกับคนไขUซ่ึงเปèนผูUเยาวzน้ัน เชjน การปรึกษา

ทนายความ เปèนตUน  

ในกรณีท่ีคนไขUซ่ึงเปèนผูUเยาวzน้ัน เด็กเกินกวjาจะท่ีเขUาใจ และไมjมีผูUปกครองท่ีอาจใหUความยินยอมไดUใน

ขณะน้ัน แพทยzอาจดำเนินการรักษาตjอไปเพ่ือประโยชนzสูงสุดของคนไขUก็ไดU 

ในกรณีท่ีผูUปกครองซ่ึงไดUใหUความยินยอมแลUวน้ันหยjอนความสามารถทางจิตใจ แพทยzตUองดำเนินการ

รักษาโดยพิจารณาถึงการหยjอนความสามารถน้ันดUวย  

นอกจากน้ี ประมวลจริยธรรมยังไดUกำหนดเกณฑzเก่ียวกับการยุติความสัมพันธzระหวjางแพทยzและ

คนไขU (Termination of a Patient-Doctor Relationship) อีกดUวยวjาแพทยzอาจยุติความสัมพันธzไดUภายใตU

เง่ือนไขดังตjอไปน้ี 

หากความสัมพันธzระหวjางแพทยzกับคนไขUเปèนไปอยjางไรประสิทธิภาพจนเปèนเหตุใหUแพทยzไมjสามารถ

รักษาหรือดูแลคนไขUอีกตjอไปไดU แพทยzตUองอธิบายสถานการณz ท่ีเกิดข้ึนใหUคนไขUเขUาใจกjอนท่ีจะยุติ

ความสัมพันธzดังกลjาว ในกรณีท่ีมีการยุติความสัมพันธzระหวjางแพทยzกับคนไขU แพทยzมีหนUาท่ีตUองจัดหาแพทยz

รายใหมjเพ่ือเขUามาทำหนUาท่ีแทนตนอยjางไมjขาดชjวง นอกจากน้ียังมีหนUาท่ีตUองจัดหาขUอมูลทางการแพทยzท่ี

สำคัญใหUแพทยzรายใหมjอีกดUวย ในกรณีท่ีแพทยzกำลังจะเกษียณอายุราชการหรือกำลังจะหยุดการเปèนแพทยz 

แพทยzมีหนUาท่ีตUองดำเนินการตjาง ๆ เพ่ือใหUม่ันใจไดUวjาคนไขUรายเดิมท่ีอยูjระหวjางการรักษาน้ันจะไดUรับการ

รักษาตjอไปอยjางไมjขาดชjวงโดยแพทยzคนใหมj 



57 

 

2.3.2.4 ความรับผิดในความเสียหาย 

Singapore Medical Council เปèนหนjวยงานท่ีมีอำนาจในการรับคำรUองเรียนจากผูUรับบริการทาง

การแพทยz ท้ังน้ีผูUรับบริการทางการแพทยzอาจรUองเรียนแพทยzตjอ Singapore Medical Council ไดUในกรณี

ดังตjอไปน้ี169 (1) แพทยzมีพฤติกรรมหรือมีความสามารถไมjเหมาะสมซ่ึงทำใหUวิชาชีพแพทยzเส่ือมเสีย (2) 

บริการทางการแพทยzไมjไดUมาตรฐานท่ีตามสมควรจะไดUรับจากผูUประกอบวิชาชีพแพทยz และความไมjเหมาะสม

ทางกายภาพหรือทางจิตของแพทยzผูUทำการรักษา 

ในสjวนของกระบวนการรUองเรียนน้ัน170 ผูUรUองเรียนตUองกรอกแบบฟอรzมรUองเรียนเปèนหนังสือ โดยทำ

เปèนภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก Singapore Medical Council ไมjรับคำรUองเรียนดUวยวาจาและคำรUองเรียนทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสzเพ่ือประโยชนzในการรวบรวมพยานหลักฐาน การรUองเรียนควรกระทำภายในระยะเวลา

หกเดือนนับแตjเกิดเหตุ และเม่ือไดUย่ืนคำรUองแลUว Singapore Medical Council จะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย

คำรUอง (Complaints Committee (cc)) เพ่ือพิจารณาคำรUองแตjละคำรUอง ท้ังน้ี คณะกรรมการวินิจฉัยคำรUอง

ประกอบดUวยสมาชิก Singapore Medical Council จำนวนหน่ึงคนเปèนประธาน แพทยzจำนวนหน่ึงคน และ

บุคคลภายนอกจำนวนหน่ึงคน 

การวินิจฉัยคำรUองใชUระยะเวลาประมาณเกUาเดือน เวUนแตjเปèนคำรUองท่ียุjงยากหรือซับซUอนจะใชUเวลาใน

การวินิจฉัยคำรUองมากกวjาหน่ึงป£ เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยคำรUองไดUดำเนินการวินิจฉัยเสร็จเรียบรUอยแลUว 

คณะกรรมการวินิจฉัยคำรUองอาจมีคำส่ังดังตjอไปน้ี (1) ยกคำรUอง หรือ (2) สjงคำรUองไปยังศูนยzไกลjเกล่ียขUอ

พิพาท (Singapore Mediation Center) เพ่ือใหUมีการไกลjเกล่ียขUอพิพาทระหวjางผูUรUองกับแพทยz หรือ (3) มี

หนังสือวjากลjาวตักเตือนไปยังแพทยz หรือ (4) มีคำส่ังใหUแพทยzเขUารับการรักษารjางกายหรือจิตใจ หรือใหUเขUา

รับคำปรึกษา หรือใหUเขUารับการศึกษาหรืออบรมเปèนการเฉพาะหรือดำเนินการอยjางใดอยjางหน่ึงกับราสถานะ 

(Status) ของแพทยzรายดังกลjาว 

ในกรณีท่ีคำรUองมีความเก่ียวขUองกับสภาพรjางกายหรือจิตใจของแพทยz คณะกรรมการวินิจฉัยคำรUอง

อาจมีคำส่ังใหUมีการสอบขUอเท็จจริงโดยคณะกรรมการสุขภาพ (Health Committee) ในกรณีท่ีผูUรUองเรียนไมj

พอใจกับคำส่ังของคณะกรรมการวินิจฉัยคำรUอง ผูUรUองเรียนอาจอุทธรณzคำส่ังของคณะกรรมการวินิจฉัยคำรUอง

ไปยังรัฐมนตรีวjาการกระทรวงสาธารณสุข (Minister for Health) เปèนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตjวันท่ี

ไดUรับแจUงคำส่ังของคณะกรรมการวินิจฉัยคำรUอง ท้ังน้ี ใหUคำส่ังของรัฐมนตรีวjาการกระทรวงสาธารณสุขเปèน

ท่ีสุด 

 
169 Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/information-for-public-patients (last visited Jan 4, 

2019). 

170 SINGAPORE MEDICAL COUNCIL INFORMATION SHEET, http://www.healthprofessionals.gov.sg/docs/ 

librariesprovider2/downloads-forms/instructions-info-on-submitting-a-complaint-(as-of-29-oct-

2018)68ac1b3c1c1d472d9f764468 e675602b.pdf 
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อยjางไรก็ดี Singapore Medical Council อาจไมjใชjหนjวยงานท่ีเหมาะสมในการรับคำรUองในทุกกรณี 

ดังน้ัน ผูUรับบริการทางการแพทยzอาจดำเนินการรUองเรียนไปยังหนjวยงานอ่ืนนอกจาก Singapore Medical 

Council หรือดำเนินการอยjางหน่ึงอยjางใดดังตjอไปน้ีก็ไดU  

(1) เจรจาและทำความเขUาใจกับหนjวยงานหรือแพทยzผูUเก่ียวขUอง หรือเขUาสูjกระบวนการระงับขUอ

พิพาทโดยคนกลาง (Healthcare Mediation Scheme (HMS)) ซ่ึงจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ

ดังกลjาวเปèนกระบวนการท่ีมีวัตถุประสงคzเพ่ือระงับขUอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวjางผูUรับบริการทางการแพทยzกับ

หนjวยงานผูUใหUบริการ (Healthcare Institution) เก่ียวกับการดูแลผูUรับบริการทางการแพทยz (Patient Care) 

การจัดการทางการแพทยz (Medical Management) คุณภาพของบริการ (Service Quality) และคjาบริการ

ทางการแพทยz (Medical fees)  กระบวนการระงับขUอพิพาทดังกลjาวจะประกอบดUวยคนกลางผูUมีหนUาท่ีในการ

ไกลjเกล่ียจำนวนสองคน เพ่ือนำไปสูjการระงับขUอพิพาทซ่ึงอาจกระทำไดUหลายวิธีการ เชjน การทำสัญญา 

(2) ประนีประนอมยอมความ การใหUแพทยzทำการขออภัยตjอผูUรับบริการ (Apology) การใหUแพทยz

ชดใชUคjาเสียหาย (Financial Compensation) เปèนตUน ท้ังน้ี การระงับขUอพิพาทขUางตUนไมjเก่ียวขUองกับการ

ดำเนินคดีอาญาและการดำเนินคดีทางวินัยแตjประการใด หรือ 

(3) รUองเรียนตjอหนjวยงานอ่ืนท่ีมีอำนาจ หรือ 

(4) ฟòองเรียกคjาเสียหายเปèนคดีแพjงจากแพทยzหรือหนjวยงานผูUใหUบริการทางการแพทยzในกรณีท่ี

เก่ียวขUองกับการกระทำความผิดทางอาญา ผูUเสียหายควรรUองทุกขzตjอเจUาหนUาท่ีตำรวจ (Singapore Police 

Force) 

ปÅจจุบันศาลฎีกาของสิงคโปรzไดUออกแนวปฏิบัติสำหรับคดีเก่ียวกับความประมาทเลินเลjอของแพทยz 

(High Court Protocol For Medical Negligence Cases)171 ไวUโดยมีวัตถุประสงคzเพ่ือกำหนดแนวปฏิบัติใน

การแสวงหาพยานเอกสารเบ้ืองตUน (Pre-action Specific Discovery) เพ่ือใหUไดUมาตรฐานเดียวกันเก่ียวกับ

การเป†ดเผยขUอมูลทางการแพทยzของคนไขUตjอผูUฟòองคดี นอกจากน้ีแนวปฏิบัติดังกลjาวยังมีวัตถุประสงคzเพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขUอมูลท่ีสำคัญเพ่ือใหUการระงับขUอพิพาทเปèนไปดUวยความรวดเร็ว เชjน 

กำหนดใหUมีหนังสือรUองขอขUอมูลทางการแพทยz (Letter of Request for Medical Report and Other 

Related Medical Records) ท้ังน้ี  เพ่ือใหU ผูUฟòองคดีสามารถแสวงหาพยานหลักฐานจากแพทยzห รือ

สถานพยาบาลไดU เปèนตUน  

นอกจากกระบวนการแสวงหาพยานเอกสารเบ้ืองตUนกjอนฟòองคดีแลUว High Court Protocol For 

Medical Negligence Cases ยังไดUกำหนดแนวปฏิบัติในข้ันตอนการฟòองคดีไวUดUวยวjาโจทกzผูUฟòองคดีตUองย่ืน

เอกสารตjาง ๆ ซ่ึงรวมถึงความเห็นของผูUเช่ียวชาญ (Expert Reports) พรUอมกับคำฟòอง  

 
171 HIGH COURT PROTOCOL FOR MEDICAL NEGLIGENCE CASES, https://epd.supremecourt. 

gov.sg/downloads/Appendix_J/APPENDIX_J.pdf 
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ต้ังแตjป£ ค.ศ. 2006 ถึงป£ ค.ศ. 2011 สถิติของการฟòองรUองแพทยzในสิงคโปรzเพ่ิมสูงข้ึนกวjารUอยละเกUา

สิบ172แพทยzในสิงคโปรzตUองทำประกันการละเมิดทางการแพทยz (Medical Malpractice Insurance)173

เน่ืองจากความรับผิดอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติท่ีไมjถูกตUองทางวิชาชีพ (Malpractice Indemnity) เปèนเร่ืองท่ี

ยุjงยากและซับซUอน174 

การประกันภัยการปฏิบัติไมjถูกตUองทางวิชาชีพมีท้ังส้ิน 8 ประเภทท่ีสำคัญ175 กลjาวคือ “Claims”: 

คุUมครองในกรณีท่ีแพทยzไมjไดUปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาคนไขUตามหลักวิชาชีพอันเน่ืองมาจากความ

ประมาทเลินเลjอของแพทยz ไดUแกj “Medico-legal Complaints”:  คุUมครองในกรณีท่ีมีขUอสงสัยเก่ียวกับ

ความสามารถในการตัดสินใจหรือความประพฤติหรือความสามารถในการส่ือสาร  “Good Samaritan Acts”: 

คุUมครองการรักษาของแพทยzในสถานการณzฉุกเฉิน “Vicarious Liability”: คุUมครองความรับผิดเพ่ือบุคคลอ่ืน 

เชjน ลูกจUางของแพทยzทำละเมิดตjอคนไขU เปèนตUน “Unintentional Intellectual Property Infringement”: 

คุUมครองในกรณีท่ีแพทยzกระทำละเมิดทรัพยzสินทางปÅญญาของบุคลอ่ืนโดยไมjไดUต้ังใจ “Automatic Run-Off 

Cover”: คุUมครองการกระทำละเมิดของแพทยzกjอนเกษียณอายุราชการหรือยุติการประกอบวิชาชีพแพทยzแตj

ปÅจจุบันแพทยzน้ันไดUเกษียณอายุราชการหรือยุติการประกอบวิชาชีพแพทยzแลUว “Legal Representation 

Costs”: คุUมครองคjาใชUจjายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย เชjน คjาทนายความ เปèนตUน “Optional 

Extensions”: คุUมครองเพ่ิมเติม เชjน การละเมิดสิทธิสjวนบุคคล เปèนตUน ในป£  ค.ศ. 2015 Medical 

Protection Society (MPS) 

2.3.3 การควบคุมกำกับมาตรฐานการใหAบริการทางการแพทยG 

คณะกรรมการการทjองเท่ียวสิงคโปรz  (Singapore Tourism Board-STB) ไดUทำงานรjวมกับ

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzใหUไดUมาตรฐานท่ีดี176 การ

ควบคุมกำกับเพ่ือรักษามาตรฐานการใหUบริการทางการแพทยzในประเทศสิงคโปรzน้ันสามารถแบjงออกไดUเปèน

การควบคุมกำกับสถานท่ีใหUบริการ และการควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพ 

 
172 8 Policy Essentials When Purchasing Medical Malpractice Insurance, Chubb Executive - Evan Greenberg, 

https://www.chubb.com/sg-en/articles/8-policy-essentials-when-purchasing-medical-malpractice-insurance.aspx (last visited 

Jan 5, 2019). 

173 Id3 

174 occurrence-based or claiMs-Made: Which Medical Malpractice protection is right for You?, 

https://www.sma.org.sg/UploadedImg/files/Publications - SMA News/4807/Insight 3.pdf 

175 8 Policy Essentials When Purchasing Medical Malpractice Insurance, Chubb Executive - Evan Greenberg, 

https://www.chubb.com/sg-en/articles/8-policy-essentials-when-purchasing-medical-malpractice-insurance.aspx (last visited 

Jan 6, 2019). 

176 Id1 
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2.3.3.1 การควบคุมกำกับสถานท่ีใหAบริการ 

ระดับนานาชาติ ปÅจจุบันมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลท้ังส้ิน 21 แหjงท่ัวประเทศสิงคโปรzท่ีไดUผjาน

การรับรองจาก The Joint Commission International177 (JCI) เปèนหนjวยงานท่ีจัดทำมาตรฐานและ

เผยแพรjแนวปฏิบัติทางการแพทยzท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแกjสถานพยาบาลท่ัวโลก โดยทำงานรjวมกับ

หนjวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน178 ISO และ OHSAS179   

ในระดับประเทศ (Local Hospital Accreditation) หนjวยอนามัย (Health Facility) ไดU รับการ

รับรองจากคณะกรรมการสjงเสริมสุขภาพสิงคโปรz (Singapore Health Promotion Board)  ระบบรับรอง

หUองทดลองสิงคโปรz (Singapore Laboratory Accreditation System (SINGLAS) คณะกรรมการรับรอง 

(Singapore Accreditation Council (SAC)) และกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปรz (Singaporean Ministry of 

Health)180 การใหUบริการทางการแพทยzในสิงคโปรzประกอบดUวยภาครัฐประมาณรUอยละ 80 และภาคเอกชน

ประมาณรUอยละ 20  โรงพยาบาลของรัฐมักมีขนาดใหญjกวjาโรงพยาบาลของเอกชน 

2.3.3.2 การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพ (Physicians Accreditations) 

คณะกรรมการแพทยzสิงคโปรz (Singapore Medical Council -SMC) คณะกรรมการการพยาบาล

สิงคโปรz (Singapore Nursing Board) คณะกรรมการทันตกรรมสิงคโปรz (Singapore Dental Board) 

คณะกรรมการเภสัชกรรม (Pharmacy Board) และคณะกรรมการหUองทดลอง (Laboratory Board) ตjางมี

อำนาจในการกำหนดมาตรฐานทางการแพทยzของแพทยzในประเทศสิงคโปรz181 Medical Registration Act 

(Cap 174) เปèนกฎหมายหลักท่ีกำกับดูแลแพทยzท่ีจะใหUบริการทางการแพทยz (Medical practitioner) 

กฎหมายดังกลjาวมีวัตถุประสงคzในการคุUมครองสุขภาพตลอดจนความปลอดภัยของสาธารณะ ดังน้ี182 

- เพ่ือใหUม่ันใจวjาแพทยzท่ีไดUข้ึนทะเบียนแลUวจะสามารถปฏิบัติตามหลักวิชาชีพแพทยzไดUอยjางถูกตUอง 

- เพ่ือรักษาและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพแพทยz 

- เพ่ือใหUสาธารณชนมีความเช่ือม่ันในการประกอบวิชาชีพของแพทยz 

Singapore Medical Council เปèนหนjวยงานภายใตUการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข มี

อำนาจตาม Medical Registration Act (Cap 174) Section 5 ดังน้ี (a) จัดการเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนของ

 
177 Something unexpected happened, https://www.stb.gov.sg/industries/healthcare (last visited Jan 7, 2019). 

178 Who is JCI - Who We Are, Joint Commission International, https://www.jointcommissioninternational.org/about-

jci/who-is-jci/ (last visited Jan 8, 2019)? 

179 OHSAS หรือ Occupational Health and Safety Assessment Series ซึ่งเป`นระบบควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยวิชาชีพ

แพทย5ของสหราชอาณาจักร ขAอมูลจาก What is OHSAS 18001:2007 Health & Safety Management System? Certification Europe, 

https://www.certificationeurope.com/certification/ohsas-18001-occupational-health-and-safety-management/ (last visited 

Jan 10, 2019) 

180 Id3 

181 Id3 

182 Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/medical-registration-act (last visited Jan 11, 2019). 
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แพทยzซ่ึงรวมถึงอำนาจในการอนุญาตหรือไมjอนุญาตการข้ึนทะเบียนของแพทยz; (b) ออกใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ (Practising Certificate (PC)) ใหUกับแพทยzท่ีจะใหUบริการทางการแพทยz; (c) ใหUคำแนะนำหนjวยงานท่ี

เก่ียวขUองเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบในระดับแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศสิงคโปรz; (d) ใหU

คำแนะนำหนjวยงานท่ีเก่ียวขUองเก่ียวกับการฝºกอบรมสำหรับแพทยzท่ีไดUข้ึนทะเบียนแลUว; (e) กำหนดหลักเกณฑz

เก่ียวกับขUอปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (Conduct and Ethics) สำหรับแพทยzท่ีไดUข้ึนทะเบียนแลUว;

และ (f) กระทำการใด ๆ ตามท่ีจำเปèนเพ่ือใหUเปèนไปตาม Medical Registration Act 

 แพทยzท่ีจะใหUบริการทางการแพทยzทุกคนตUองข้ึนทะเบียนกับ Singapore Medical Council และ

ตUองไดUรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท้ังน้ีตาม Medical Registration Act (Cap 174)183  ผูUใดประกอบ

วิชาชีพแพทยzโดยไมjไดUข้ึนทะเบียนหรือไมjมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซ่ึงฝÄาฝâน Medical Registration Act 

(Cap 174) Section 17(1)(e) ตUองระวางโทษจำคุกไมjเกิน 12 เดือน หรือปรับไมjเกิน 100,000 ดอลลารz

สิงคโปรz หรือท้ังจำท้ังปรับ184 

 ในกรณีท่ี Singapore Medical Council เห็นวjาแพทยzท่ีขอข้ึนทะเบียนคนใดยังไมjมีคุณสมบัติหรือ

ความสามารถครบถUวนท่ีจะข้ึนทะเบียนไดU Singapore Medical Council อาจมีคำส่ังใหUข้ึนทะเบียนแพทยzคน

น้ันแบบ “มีเง่ือนไข” หรือแบบ “ช่ัวคราว” ก็ไดU โดยท่ีแพทยzท่ีไดUข้ึนทะเบียนแบบมีเง่ือนไขหรือแบบช่ัวคราว

น้ันจะตUองอยูjภายใตUการกำกับดูแลโดยโครงการ “Supervisory Framework185” (ตารางท่ี 2.1) 

 โครงการ Supervisory Framework เปèนโครงการของ Singapore Medical Council ซ่ึงมีข้ึนเพ่ือ

ติดตามดูแลการทำงานของแพทยzท่ีข้ึนทะเบียนแบบมีเง่ือนไขหรือแบบช่ัวคราวเปèนระยะเวลาหน่ึงถึงส่ีป£ 

ประกอบดUวย (a) การปฐมนิเทศแพทยz;  (b) การใหUคำปรึกษาโดยท่ีปรึกษา; (c) การติดตามดูแลและใหU

ความเห็น;  (d) รายงานการประเมินโดยท่ีปรึกษา; (e) รายงานการประเมินโดยผูUประเมินหลายราย; และ (f) 

รายงานกรณี แพทยzป ฏิ บั ติงานต่ำกวjามาตรฐาน Temporary Registrants on Service Temporary 

Registrants on Training  

 

 

 

 

 

 

 
183Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/becoming-a-registered-doctor (last visited Jan 12, 

2019). 

184Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/information-for-registered-doctors/practising-

certificate (last visited Jan 13, 2019). 

185Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/information-for-registered-doctors/supervisory-

framework (last visited Jan 14, 2019). 
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ตารางท่ี 2.1 

ความเขAมงวดในการกำกับดูแลแพทยGท่ีข้ึนทะเบียนแบบมีเง่ือนไขหรือแบบช่ัวคราว186 

 

 

 ปÅจจุบันกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปรzไดUจัดทำระบบ “MOH Alert” ซ่ึงเปèนระบบท่ีอำนวยความ

สะดวกแกjแพทยzท่ีไดUข้ึนทะเบียนไวUกับ Singapore Medical Council กลjาวคือระบบจะสjงขUอมูลหรือการแจUง

เตือนใหUแพทยzท่ีไดUข้ึนทะเบียน รวมท้ังพยาบาลผjานขUอความทางโทรศัพทzมือถือ ระบบดังกลjาวชjวยใหUแพทยz

ไดUรับขjาวสารจาก Singapore Medical Council ไดUสะดวกรวดเร็วและทันทjวงที187 

สjวนแพทยzท่ีประสงคzจะเปèนแพทยzเฉพาะทาง (To Practice as a Specialist) จะตUองผjานการรับรอง

โดย Specialists Accreditation Board (SAB) และตUองข้ึนทะเบียนกับ Singapore Medical Council ท้ังน้ี 

Medical Registration Act (Cap 174) Section 65 ไดUกำหนดวjาแพทยzท่ีข้ึนทะเบียนเปèนแพทยzเฉพาะทาง

ไมjสามารถข้ึนทะเบียนในสาขาอยjางกวUางไดU (In the Full Scope of the Specialty) กลjาวคือ ในการข้ึน

ทะเบียนแพทยzเฉพาะทาง แพทยzน้ัน ๆ มีหนUาท่ีตUองระบุความเฉพาะทางวjาตนมีความเช่ียวชาญเร่ืองเปèนพิเศษ

ในสาขาน้ัน เชjน ระบุในทะเบียนแพทยzเฉพาะทางวjา “จำกัดเฉพาะ… (ช่ือของขอบเขตท่ีตนเช่ียวชาญ)” 

("restricted to___ (description or name of scope)"/ "limited scope of practice" ) เ น่ื อ ง จ า ก 

Medical Registration Act (Cap 174) Section 65 ไดUกำหนดวjาหากแพทยzคนใดทำการโฆษณาความเฉพาะ

ทางของตนผิดไปจากความเปèนจริง แพทยzคนน้ันถือวjากระทำผิดวินัยแพทยz (Subjected to Disciplinary 

Actions) 

 นอกจากน้ี Medical Registration Act (Cap 174) Section 31(f) ยังไดUกำหนดหลักเกณฑzเก่ียวกับ

การถอดถอนรายช่ือแพทยzจากทะเบียนไวUดUวยวjา นายทะเบียนของ Singapore Medical Council ตUองถอด

 
186 Id27 

187 MOHALERT, 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/docs/librariesprovider2/information-for-registered-doctors/mohalert.pdf 
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ถอนช่ือแพทยzซ่ึงไมjไดUดำเนินการตjอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไมjนUอยกวjาสองป£และซ่ึงไมjสามารถติดตjอหรือ

สjงเอกสารใหUไดU 

 ในแตjละป£ Singapore Medical Council จะเผยแพรjรายช่ือแพทยzท่ีจะถูกถอดถอนรายช่ือลjวงหนUา

เปèนระยะเวลาสองสัปดาหzบนเว็บไซตzของ Singapore Medical Council แพทยzท่ีมีช่ือในรายช่ือตUองติดตjอไป

ยังเลขานุการ Singapore Medical Council ภายในระยะเวลาสองสัปดาหzนับแตjวันท่ีมีการเผยแพรjรายช่ือ 

หากแพทยzไมjดำเนินการขUางตUนก็จะถูกถอดถอนช่ืออกจากทะเบียน188  อยjางไรก็ดี ตาม Medical 

Registration Act (Cap 174) Section 31(g) แพทยzท่ีถูกถอดถอนรายช่ืออาจย่ืนคำขอใหUบรรจุช่ือของตนใน

ทะเบียนใหมjอีกคร้ังไดUตามหลักเกณฑzของ Singapore Medical Council189 

2.3.3.3 การควบคุมกำกับอัตราคCาบริการทางการแพทยG 

 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปรzไดUออก“เกณฑzการกำหนดคjาธรรมเนียมการบริการ

ศัลยแพทยz (Fee Benchmarks for Private Sector Surgeon Fees)190” ซ่ึงเปèนไดUกำหนดอัตราคjาบริการ 

(เปèนชjวง) สำหรับการใหUบริการทางแพทยzแตjละประเภท (มีผลใชUบังคับต้ังแตjวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เปèนตUนไป) โดยไดUออกประกาศแจกแจงอัตราคjาบริการใหUบริการศัลยแพทยzข้ันต่ำและข้ันสูงท่ีควรจะเรียกเก็บ 

ดังเชjนในกรณีศัลยแพทยzท่ีนำเสนอในตารางท่ี 2.2  

ตารางท่ี 2.2 

อัตราคCาบริการใหAบริการศัลยแพทยGข้ันต่ำและข้ันสูงท่ีควรจะเรียกเก็บ 

 

ลักษณะอาการ หมายเลข อัตราคCาบริการท่ีควรเรียกเก็บ 

ข้ันต่ำ ($) ข้ันสูง ($) 

อาการบาดเจ็บท่ีมือซ่ึงมีความซับซUอนและมีการตัด

เน้ือเย่ือตาย 

3C 2,750 4,000 

  

 นักทjองเท่ียวท่ีเขUารับบริการทางการแพทยzสามารถใชUเกณฑzท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศเพ่ือหารือ

กับผูUใหUบริการทางแพทยz ในขณะท่ีผูUใหUบริการทางแพทยzก็ควรจะใชUเกณฑzน้ีเปèนฐานอUางอิงการคิดอัตรา

คjาบริการ โดยท่ีผูUใหUบริการสามารถคิดอัตราคjาบริการท่ีสูงกวjาอัตราข้ันสูงของเกณฑzไดU แตjจะตUองใหUคำอธิบาย

 
188Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/information-for-registered-doctors/removal-of-

name-from-smc-s-register(s) (last visited Jan 15, 2019). 

189Announcement, http://www.healthprofessionals.gov.sg/smc/information-for-registered-doctors/restoration-of-

name-to-smc-s-register(s) (last visited Jan 16, 2019). 

190Fee Benchmarks for Private Sector Surgeon Fees (As of 13 November 2018). 



64 

 

ถึงการคิดอัตราท่ีสูงข้ึนดังกลjาว191 ซ่ึงสามารถกลjาวไดUวjามาตรการควบคุมกำกับในลักษณะน้ีไมjไดUเปèนการออก

คำส่ังและบังคับอยjางเด็ดขาด (command and control) แตjเปèนการควบคุมกับการใหUบริการโดยอาศัย

ขUอมูล (information-based regulation) กลjาวคือมุjงท่ีจะใหUขUอมูลเพ่ือใหUการตัดสินใจของผูUรับการบริการ

เปèนไปโดยรอบคอบและรักษาประโยชนzของตนไดUมากย่ิงข้ึน 

2.4 อินเดีย 

กระทรวงการทjองเท่ียว (Ministry of Tourism) ของอินเดียไดUใหUนิยามของ “การทjองเท่ียวเชิง

การแพทยz” เอาไวUวjา “การเดินทางระหวjางประเทศเพ่ือรับการบริการดUานการแพทยz”192 ในปÅจจุบัน การ

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยzเปèนอุตสาหกรรมท่ีกำลังขยายตัวในประเทศอินเดีย นักทjองเท่ียวจำนวนมากเดินทางไป

ยังรัฐตjาง ๆ ของอินเดีย เชjน รัฐมหาราษฏระ (Maharashatra) รัฐกัว (Goa) รัฐเกรละ (Kerala) รัฐกรณาฏกะ 

(Karnataka) และรัฐคุชราต (Gujarat) เพ่ือรับบริการดUานการแพทยzควบคูjไปกับการเดินทางเขUามาในประเทศ

อินเดียเพ่ือการทjองเท่ียว  (Amiri and Safaiolyaei, 2017; Dawn and Pal, 2011) การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมดังกลjาว ทำใหUเกิดประเด็นในทางนิติศาสตรzวjาระบบกฎหมายของประเทศอินเดียน้ันมีความ

พรUอมท่ีจะรองรับการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzหรือไมjเพียงใด ซ่ึงสามารถแยกประเด็นเพ่ือศึกษาและวิเคราะหzไดU

ตามแผนภาพท่ี 2.1 ดUานลjางน้ี 

 
191 เพิ่งอAาง, para 7 a.ii. 

192 Ministry of Tourism, ‘Revised Guideline for the Promotion of Wellness and Medical as Niche Tourism Products” 

No.7-1 (4)/2014- NT -Part 1 ลงวันที่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2558. 
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แผนภาพท่ี 2.1 

การศึกษาและวิเคราะหGข้ันตอนการทCองเท่ียวเชิงการแพทยGของประเทศอินเดียจากมมุมองทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ระบบกฎหมายของอินเดียมีกฎหมายท่ีสามารถชjวยสjงเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzโดยเร่ิมตUนจากกฎหมายเก่ียวกับการเดินทางเขUาออกประเทศอินเดีย เชjน Passport (Entry into 

India) Act, 1920 และ Passport Act, 1967 ซ่ึงมีการกำหนดประเภทของการตรวจลงตรา (visa) ท่ีชjวยใหU

ชาวตjางชาติสามารถเดินทางเขUาในอินเดียเพ่ือรับบริการทางการแพทยzไมjวjาจะเปèนบริการระยะส้ันหรือระยะ

ยาวก็ตาม เม่ือเดินทางเขUามาในอินเดียแลUว ชาวตjางชาติท่ีเดินทางเขUามาเพ่ือรับบริการทางการแพทยzจะไดU

บริการทางแพทยzท่ีถูกควบคุมกำกับใหUมีมาตรฐานตามระเบียบวjาดUวยมาตรฐาน มารยาท และจรรยาบรรณใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน ป£ พ.ศ. 2543 Profession Conduct, Etiquette and Ethics) Regulation, 

2002 ซ่ึงกำหนดท้ังหนUาท่ีในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตลอดจนกำหนดหนUาท่ีของผูUใหUบริการทางแพทยzใน

การเก็บรักษาและสjงตjอขUอมูลทางดUานการแพทยzของผูUปÄวยอีกดUวย ในกรณีท่ีการใหUบริการทางการแพทยzน้ัน

กjอใหUเกิดความเสียหายตjอชีวิตและรjางกายของผูUรับบริการ ผูUไดUรับความเดือดรUอนเสียหายดังกลjาวจะมีสถานะ

เปèน “ผูUบริโภค” ตามกฎหมายวjาดUวยการคุUมครองผูUบริโภค (The Consumer Protection Act, 1986) และ

สามารถเรียกรUองคjาสินไหมทดแทนโดยทำคำรUองตjอองคzกรคุUมครองผูUบริโภคไดU นอกจากน้ี ยังสามารถ

ดำเนินคดีทางแพjงและอาญาตjอแพทยzท่ีกjอใหUเกิดความเสียหายไดU 

2.4.1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับขAองกับการเดินทางและการพำนักของนักทCองเท่ียว 

 นักทjองเท่ียวท่ีประสงคzจะเดินทางไปยังอินเดียเพ่ือรับบริการทางการแพทยzจะตUองถือหนังสือเดินทาง

ท่ีใชUงานไดU และไดUรับการตรวจลงตรา (visa) ตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยกฎหมายวjาดUวยหนังสือเดินทาง (การ

ผู&ป(วย (นักเดินทาง) มีอาการ
เจ็บป(วยและต&องการรับบริการ
ทางการแพทยA (โดยเฉพาะอยDาง

ย่ิงกรณีเรDงดDวน) 

นัดหมายกับผู&
ให&บริการทางการ
แพทยAในประเทศ

อินเดีย 

เดินทางมายัง
ประเทศอินเดียเพ่ือ

รับการรักษา 

เดินทางกลับบ&านและรับ
การติดตามอาการจากผู&
ให&บริการทางการแพทยA

ท่ีประเทศของตน 

หากยังมีปMญหาอยูDก็อาจ
ติดตDอผู&ให&บริการทางการ
แพทยAในประเทศของตน 

กฎหมายเก่ียวกับการเดินทางเข&าออกและตรวจลงตราเพ่ือ
รับบริการทางการแพทยA 

กDอนิติสัมพันธAเพ่ือรับการบริการทางการแพทยAกับผู&ให&บริการในประเทศอินเดียและ
ควบคุมมาตรฐานการให&บริการ 

การสDงข&อมูล
เก่ียวกับการ
รักษา และ
ความรับผิด
ในกรณีเกิด

ความ
เสียหายกับ
นักเดินทาง 
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เดินทางเขUามาในประเทศ)193 กำหนดวjาบุคคลท่ีประสงคzจะเดินทางจากภายนอกประเทศเขUามาในอินเดีย

จะตUองถือหนังสือเดินทางท่ีชอบดUวยกฎหมาย194 เชjน เปèนหนังสือเดินทางท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศท่ีนัก

เดินทางมีสัญชาติ และมีรูปถjายของนักเดินทาง195 สjวนตอนเดินทางออกจากอินเดียน้ัน นักทjองเท่ียวก็จะตUอง

ถือหนังสือเดินทางท่ีชอบดUวยกฎหมายเชjนกัน196 

 กฎหมายและกระบวนการขอรับการตรวจลงตราสำหรับการรับบริการทางการแพทยz (medical visa) 

สำหรับชาวตjางชาติท่ีประสงคzจะเดินทางเขUามารับบริการทางการแพทยzในอินเดีย ถือเปèนปÅจจัยสำคัญของ

อุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz ในอดีตระบบการตรวจลงตราไดUรับการวิพากษzวิจารณzวjาเปèน

อุปสรรคของอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzในประเทศอินเดีย เน่ืองจากผูUปÄวยและโรงพยาบาลจะ

เสียเวลากับกระบวนการตรวจลงตราเปèนเวลาหลายอาทิตยz โดยจำเปèนจะตUองไดUรับหนังสือรับรองจาก

โรงพยาบาล และจะตUองเดินทางไปท่ีสถานทูตหลายคร้ัง197  

 เพ่ือแกUไขปÅญหาความลjาชUาในกระบวนการตรวจลงตราสำหรับชาวตjางชาติท่ีจะเดินทางเขUามารับ

บริการทางการแพทยzในอินเดีย รัฐบาลของอินเดียไดUสรUางระบบการย่ืนขอรับการตรวจลงตราออนไลนzเพ่ือการ

เดินทางเขUามาในอินเดียเพ่ือรับบริการทางการแพทยz ตามกฎหมายแลUวนักทjองเท่ียวยังจะตUองย่ืนขอรับการ

ตรวจลงตรา (visa) ตามวัตถุประสงคzของการเดินทางเขUาประเทศตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกำหนดอีกดUวย โดยใน

ปÅจจุบันนักเดินทางจะตUองย่ืนคำขอรับการตรวจลงตราผjานระบบการย่ืนออนไลนz198 และสามารถเดินทางเขUา

ในอินเดียเพ่ือรับการบริการทางการแพทยzตามประเภทของการตรวจลงตราตามตารางท่ี 2.3 ดUานลjางน้ี 

 

 
193 Passport (Entry into India) Act, 1920 (XXXIV of 1920) 

194 Passport (Entry into India) Rules, 1950 3(a). 

195 Passport (Entry into India) Rules, 1950 5(i) และ (2). 

196 Passport Act, 1967, มาตรา 3. 

197 IMTJ, ‘India Introduces New Rules For Medical Tourism’ (IMTJ, 21 June 2016) 

<https://www.imtj.com/news/india-introduces-new-rules-medical-tourism-visas/> accessed 16 January 2019. 

198 Government of India, ‘Indian Visa Online’ (Government of India, January 2019) 

<https://indianvisaonline.gov.in/visa/ index.html> accessed 18 January 2019. 
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ตารางท่ี 2.3 

การบริการทางการแพทยGตามประเภทของการตรวจลงตรา 

 

ประเภทของการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางเขAาประเทศอินเดีย 

ลำดับ ประเภท หมวดหมู1
ย1อย 

รายละเอียด วัตถุประสงค< ระยะเวลา 

1. Tourist 

Visa 

- - เพื่อการนันทนาการ การชมทิวทัศน> การ

เดินทางอยBางไมBเปEนทางการเพื่อเยี่ยมญาติ
มิตร และการรBวมหลักสูตรโยคะระยะสั้น (ไมB

เกิน 6 เดือนและไมBไดTรับประกาศนียบัตร) 
การเขTารับการรักษาทางการแพทย>ระยะสั้น
โดยรวมถึงการรับบริการในระบบเภสัชกรรม

ของประเทศอินเดียดTวย ทั้งนี้ นักเดินทางไมB
มีวัตถุประสงค>อื่น ใดในการเขTาประเทศ

อินเดียอีก 

1 0  ป_ ส ำห รั บ ช าว

อ เ ม ริ กั น  ช า ว
แคนาดา และชาว

ญี่ปุaน 
5 ป_เปEนหลักสำหรับ
บุคคลสัญชาติอื่น ๆ 

ซึ่ งรวมถึ งประเทศ
ไทย 

5 ป_โดยการพิจารณา
ของหนBวยงานของ

อินเดียสำหรับบุคคล
บางสัญชาต1ิ99 

2.  

e-Visa 

e-TV นักทBองเที่ยว (e-

Tourist Visa) 

เพื่อการนันทนาการ การชมทิวทัศน> การ

เดินทางอยBางไมBเปEนทางการเพื่อเยี่ยมญาติ
มิตร และการรBวมหลักสูตรโยคะระยะยาว 

ไมBเกิน 60 วัน (โดย

ในกรณีของ e-MED 
V นั้ น ใชT ไดT  3  ครั้ ง 

และอาจไดT รับการ
ขยายไปเปEน 6 เดือน

เปEนรายกรณ ี

e-BV การเดินทางเขTา
มาเพื่อธุรกิจ (e-

Business Visa) 
 

เพื่อทำธุรกิจซึ่งมีระยะเวลาไมBเกิน 60 วัน 

e-MED V ผูTที่เดินทางเขTา
มาเพื่อการรักษา
ทางการแพทย> 

(e-Medical 
visa) 

เพื่อการรักษาทางการแพทย>โดยรวมถึงการ
รับบริการในระบบเภสัชกรรมของประเทศ
อินเดียดTวย 

3. MED Visa MED 
Visa 

การเดินทางเขTา
มาเพื่อ

นักเดินทางตBางชาติที่เดินทางเขTาในประเทศ
อินเดียโดยมีวัตถุประสงค>เพื่อรับการรักษา

1  ป_  ห รื อ ต า ม
ระยะเวลาของการ

 
199 (1) Iran, (2) Egypt, (3) Libya, (4) Qatar, (5) Iraq, (6) Syria, (7) Sudan, (8) Tunisia, (9) Kuwait, (10)Yemen, (11) Algeria, 

(12)Bahrain, (13) Turkey, (14) Morocco, (15) Kyrgyzstan, (16) Turkmenistan, (17) Democratic People’s Republic of Korea 

(North Korea), (18) Lebanon, (19) Afghanistan, (20) Saudi Arabia, (21) Uganda, (22) Congo, (23) Ethiopia, (24) Nigeria, (25) 

Belarus, (26) Somalia, (27) South Sudan, (28) Kazakhstan, (29) Uzbekistan and (30) Sri Lanka 
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ประเภทของการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางเขAาประเทศอินเดีย 

ลำดับ ประเภท หมวดหมู1
ย1อย 

รายละเอียด วัตถุประสงค< ระยะเวลา 

รักษาพยาบาล

โดยเฉพาะ 

ทางการแพทย>โดยเฉพาะในโรงพยาบาลหรือ

ศูนย>บริการทางการแพทย> (โดยไมBรวมถึง
กรณีของมารดาอุTมบุญ) 

รักษา โดยเลือกเอา

อันที่สั้นกวBา 

MED X 
Visa 

การเดินทางมา
เพื่อดูแลผูTปaวย 

สำหรับผูTดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวของ
ผูTปaวย 

X-Misc เด็กที่เดินทางมา
กับบิดามารดาที่
เดิ น ท างม ารับ

การรักษ าท าง
การแพทย> 

เด็กที่เดินทางมากับบิดามารดาที่เดินทางมา
รับการรักษาทางการแพทย> 

 

ที่ ม า : คณ ะผูA วิ จั ยพั ฒ น าต ารางนี้ ขึ้ น จ ากขA อมู ลที่ เผ ยแพ รZ โด ยกระท รวงมห าด ไท ยขอ งป ระ เท ศอิ น เดี ย  https://mha.gov.in/ 

PDF_Other/AnnexIII_01022018.pdf 

 

 จากตารางท่ี 2.3 จะเห็นไดUวjาการเดินทางเขUามาในอินเดียเพ่ือรับการรักษาทางการแพทยzอาจเกิดข้ึน

ในลักษณะท่ีนักเดินทางประสงคzจะเดินทางเขUาในอินเดียเพ่ือรับการรักษาและทjองเท่ียวในคราวเดียวกัน ใน

กรณีของ Tourist Visa หรือเพ่ือรับการรักษาโดยเฉพาะในกรณีของ e-Med V และ MED Visa ในทางปฏิบัติ 

นักทjองเท่ียวท่ีจะของ Tourist Visa และมีวัตถุประสงคzของการเดินทางเพ่ือรับการรักษาดUวยน้ันจะตUองระบุถึง

โรงพยาบาลหรือศูนยzบริการดUานการแพทยzท่ีประสงคzจะเขUารับบริการในการขอรับการตรวจลงตราดUวย(Dawn 

and Pal, 2011: 192) หลังจากไดUรับการรักษาแลUวนักทjองเท่ียวอาจทjองเท่ียวในอินเดียในกรณีท่ีแพทยz

อนุญาต และอาจมีการขอตjออายุการตรวจลงตราไดUหากจำเปèน 

 ในปÅจจุบันชาวตjางชาติจาก 162 ประเทศซ่ึงรวมถึงประเทศไทยท่ีประสงคzจะเดินทางเขUามาในประเทศ

อินเดียเพ่ือรับบริการทางการแพทยzน้ันจะไดUรับความสะดวกจากกระบวนการย่ืนเอกสารและรับการตรวจลง

ตราเพ่ือวัตถุประสงคzทางการแพทยzผjานระบบออนไลนz (e-Visa) โดยสามารถเดินทางเขUายังสนามบิน 28 

สนามบิน200 และ ทjาเรือ 5 ทjา201 ท่ีรองรับการตรวจลงตราออนไลนz (นอกจากน้ี ดังท่ีไดUแสดงในตารางท่ี 2.3 

การตรวจลงตราออนไลนzน้ันจะใชUกับการเดินทางเพ่ือการทjองเท่ียวและการประกอบธุรกิจอีกดUวย) ซ่ึงจะ

ประกอบไปดUวยข้ันตอนท่ีปรากฏตามตารางท่ี 2.4 ดUานลjางน้ี 

 

 
200 ประกอบดAวย Ahmedabad Amritsar Chennai Guwahati Kozhikode Pune Bhubaneswar Bagdogra Coimbatore Delhi 

Hyderabad Lucknow Visakhapatnam Madurai Bengaluru Gaya Kochi Jaipur Mangaluru Tiruchirappall Port Blair Chandigarh 

Goa Kolkata Nagpur Mumbai Thiruvananthapuram Varanasi 

201 ประกอบดAวย Cochin Goa Mangalore Chennai Mumbai 
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ตารางท่ี 2.4  

ข้ันตอนการขอรับการตรวจลงตราเพ่ือการแพทยGออนไลนG (e-MED visa) 

 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 

กรอกขUอมูลออนไลนzโดย

เลือกประเภทของการ

เดินทางคือเพ่ือรับบริการ

ทางการแพทยz ซ่ึงจะตUอง

มีการกรอกขUอมูลสjวน

บุคคลของผูUขอ 

ชำระคjาธรรมเนียมการ

ตรวจลงตราออนไลนzโดย

สามารถชำระผjานบัตร

เครดิต ระบบ PayPal 

หรือการโอนผjานธนาคาร 

ผูUขอไดUรับเอกสารยืนยัน

การตรวจลงตราเพ่ือ

การแพทยzผjานทางอีเมลz

และพิมพzเอกสารดังกลjาว

ออกมา 

นำเอกสารท่ีพิมพzออกมา

ติดตัวไปพรUอมกันหนังสือ

เดินทางเพ่ือใหUเจUาหนUาท่ี

ประทับตราในหนังสือ

เดินทาง 

สำหรับนักเดินทางตjางชาติท่ีประสงคzจะรับการบริการทางการแพทยzในระบบสาธารณสุขของประเทศอินเดีย

หรือการแพทยzเฉพาะทางในโรงพยาบาลหรือสถานบริการดUานการแพทยz 

ที่มา เว็บไซต5 Indian Visa Online Portal <https://www.indianvisaonlinegov.com/processing> 

 

 นักเดินทางจะตUองแสดงหลักฐานคือการยืนยันจากแพทยzในประเทศของตนวjามีความจำเปèนท่ีจะตUอง

ไดUรับการรักษาและบริการทางแพทยzในสถานพยาบาลหรือสถาบันท่ีไดUรับการรับรองในอินเดีย และจดหมาย

รับรองจากสถานพยาบาลหรือสถาบันท่ีไดUรับการรับรองในอินเดียวjาควรไดUรับการรักษาในอินเดีย ในการ

พิจารณาอนุมัติน้ัน รัฐบาลอินเดียจะพิจารณาความรUายแรงของโรคหรืออาการเจ็บปÄวย และอาจอนุมัติการ

ตรวจลงตราสำหรับโรค เชjน ประสาทศัลยแพทยz (neurosurgery) โรคเก่ียวกับสายตา (ophthalmic 

disorders) ปÅญหาเก่ียวกับหัวใจ (heart-related problems) โรคเก่ียวกับ (renal disorders) การปลูกถjาย

อวัยวะ (organ transplantation) โรคท่ีมีมาแตjกำเนิด (congenital disorders) การรักษาดUานพันธุกรรม 

(gene-therapy) รังสีบำบัด (radio therapy) ศัลยกรรมพลาสติก (plastic surgery) และการเปล่ียนขUอตjอ 

(joint replacement)202 

2.4.2 สิทธิและหนAาท่ีระหวCางนักทCองเท่ียวและผูAใหAบริการทางการแพทยG 

 รัฐธรรมนูญของอินเดียกำหนดใหUรัฐ (ในระดับมลรัฐ) มีหนUาท่ีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

รับผิดชอบงานดUานการสาธารณสุข203 ดUวยเหตุน้ี รัฐตjาง ๆ จึงสามารถสรUางระบบการสาธารณสุขเปèนของ

ตัวเองโดยอาศัยท้ังผูUใหUบริการดUานการสาธารณสุขท่ีเปèนหนjวยงานของรัฐ204 และองคzกรเอกชน (ซ่ึงมีท้ังท่ี

 
202 India eVisa, ‘Indian e-Medical Visa’ (India eVisa, 2019) <https://indiaevisas.org/india-medical-visa/> 

203 Constitution of India (2018), มาตรา 47. 

204 สำหรับศูนย5บริการดAานการแพทย5ของรัฐ สามารถยกตัวอยZางไดAเชZน ศูนย5บริการยZอย (sub-centers) จะตั้งอยูZในพื้นซึ่งมีประชากร 

5,000 คน หรือพื้นที่หZางไกลซึ่งยากตZอการเขAาถึงซึ่งมีประชากร 3,000 คน ศูนย5สุขภาพขั้นพื้นฐาน (Primary health centers) จะตั้งอยูZในพื้นซึ่งมี
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แสวงหากำไรและไมjแสวงหากำไร) ในขณะท่ีรัฐบาลในระดับสหพันธรัฐจะทำหนUาท่ีเปèนผูUวางนโยบายดUานการ

สาธารณสุขของประเทศ205  

2.4.2.1 การทำสัญญาเขAารับบริการทางการแพทยG 

ในสjวนของการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzน้ัน ชาวตjางชาติท่ีเดินทางเขUามาในอินเดียเพ่ือรับบริการทาง

การแพทยz (โดยเฉพาะอยjางย่ิงกับโรงพยาบาลเอกชน) สามารถกjอนิติสัมพันธzกับแพทยzผูUทำการรักษาหรือ

สถานพยาบาลในรูปแบบของสัญญา ท้ังน้ี ตามกฎหมายวjาดUวยสัญญาของอินเดีย (Indian Contract Act, 

1872) ความตกลงใด ๆ ท่ีทำข้ึนโดยความสมัครใจของบุคคลสอง (หรือหลาย) ฝÄายโดยมีวัตถุประสงคzท่ีชอบ

ดUวยกฎหมาย และไมjมีกฎหมายกำหนดวjาตกเปèนโมฆะโดยชัดแจUงยjอมมีลักษณะเปèน “สัญญา” ตาม

กฎหมาย206 สัญญาท่ีมีวัตถุประสงคzท่ีไมjชอบดUวยกฎหมายและจะตกเปèนโมฆะน้ันไดUแกj สัญญาท่ีไปในกรณีใด

กรณีหน่ึงดังน้ี 207 (a) ตUองหUามขัดแยUงโดยกฎหมาย; (b) โดยสภาพแลUวจะขัดหรือแยUงกับกฎหมาย; (c) เปèนการ

ฉUอโกง; (d) เก่ียวขUองกับหรือส่ือถึงการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายตjอทรัพยzสินของบุคคลอ่ืน; หรือ 

(e) ศาลเห็นวjาขัดตjอศีลธรรมหรือขัดตUอความสงบเรียบรUอย 

ในบริบทของการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzน้ัน ชาวตjางชาติสามารถทำสัญญาเขUารับบริการดUาน

การแพทยzในอินเดียไดUตามความประสงคzของตนและยjอมผูกพันตนตามสัญญาท่ีไดUกjอข้ึน อยjางไรก็ตาม หาก

เปèนกรณีท่ีสัญญาน้ันลักษณะเปèนการฉUอโกง เชjน แพทยzไดUทำสัญญากับชาวตjางชาติโดยแสดงความเท็จสัญญา

ดังกลjาวยjอมตกเปèนโมฆะโดยผลของกฎหมาย อยjางไรก็ตาม การใหUบริการทางการแพทยzในอินเดียน้ันไมjไดUตก

อยูjภายใตUบังคับของนิติสัมพันธzทางแพjงท่ีถูกกjอข้ึนผjานสัญญาเทjาน้ัน สิทธิและหนUาท่ีของแพทยzและผูUปÄวยยัง

ตกอยูjในบังคับของกฎหมายและระเบียบท่ีออกโดยแพทยสภาอีกดUวย 

 การใหUบริการทางการแพทยzของอินเดียน้ันถูกควบคุมกำกับโดยองคzกรของรัฐท่ีมีช่ือวjา “Medical 

Council of India (MCI)” หรือ “แพทยสภา”208 ซ่ึงมีอำนาจหนUาท่ีในการออกกฎหรือระเบียบเพ่ือรักษา

มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศอินเดีย (อันมีลักษณะคลUายคลึงกับอำนาจหนUาท่ีของ

แพทยสภาในประเทศไทย) โดยแพทยสภาของอินเดียไดUออกกฎเก่ียวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพซ่ึงมี

รวมถึงมาตรฐานเก่ียวกับการรักษาความลับของขUอมูลและขUอปฏิบัติในการใหUบริการดUานการแพทยz 

 
ประชาชากร 30,000 คน หรือพื้นที่หZางไกลซึ่งยากตZอการเขAาถึงซึ่งมีประชากร 20,000 คน และศูนย5บริการสุขภาพชุมชน (Community health 

centers) ซึ่งจะตั้งโดยรัฐบาลมลรัฐ) จะตั้งอยูZในพื้นซึ่งมีประชาชากร 120,000 คน หรือพื้นที่หZางไกลซึ่งยากตZอการเขAาถึงซึ่งมีประชากร 80,000 คน 

โปรดดู M Chokski, ‘Health systems in India’ (2016) Journal of Perinatology 36, 9-10. 

205 Swedish Agency for Growth Policy Analysis, ‘India’s Healthcare System-Overview and Quality’ (Swedish Agency 

for Growth Policy Analysis (April 2013) Improvements<http://www.tillvaxtanalys.se/ download/18.5d9caa4d14d 

0347533bcf42e/1430909773826/direct_response_2013_04.pdf> หนAา 12. 

206 Indian Contract Act, 1872, มาตรา 10. 

207 เพิ่งอAาง. มาตรา 23. 

208 The Indian Medical Council Act, 1956 (amended by the Indian Medical Council (Amendments) Acts, 1964, 

1993, 2001 & 2016), มาตรา 6. 
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 แพทยสภาของอินเดียไดUออกระเบียบวjาดUวยมาตรฐาน มารยาท และจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมใน ป£ ค.ศ. 2002 (Profession Conduct, Etiquette and Ethics) Regulation, 2002)209 

กำหนดหนUาท่ีใหUแพทยzทำการเก็บรักษาขUอมูลทางการแพทยzของผูUปÄวย แพทยzมีหนUาท่ีเก็บประวัติการรักษาของ

คนไขUเปèนเวลา 3 ป£นับจากวันท่ีเร่ิมทำการรักษา210 โดยขUอมูลท่ีจะตUองเก็บน้ันประกอบดUวย ช่ือของคนไขU อายุ 

เพศ ท่ีอยูj อาชีพ วันเขUารับการรักษาคร้ังแรก สรุปขUอมูลเก่ียวกับการรักษา การวินิจฉัยรักษาโรค การ

ตรวจสอบตามรายงาน การวินิจฉัยหลังการตรวจสอบ คำแนะนำ การติดตามอาการ วันท่ี และลายมือช่ือของ

แพทยz211 

 ในกรณีท่ีมีคำขอขUอมูลดังกลjาวโดยตัวคนไขUเอง ผูUดูแลซ่ึงไดUรับมอบหมาย หรือเจUาหนUาท่ีของรัฐผูUมี

อำนาจหนUาท่ี แพทยzจะตUองใหUขUอมูลดังกลjาวภายในเวลา 72 ช่ัวโมง212 นอกจากน้ี มาตรฐาน มารยาท และ

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมยังกำหนดใหUแพทยzใชUความพยายามในการจัดทำขUอมูลทาง

การแพทยzในรูปของขUอมูลคอมพิวเตอรzเพ่ือประโยชนzในการเขUาถึงอยjางรวดเร็ว213  

เม่ือพิจารณาระเบียบขUางตUนสามารถกลjาวไดUวjาระบบกฎหมายของอินเดีย “เป†ดโอกาส” ใหUมีการสjง

ตjอขUอมูลทางการแพทยzไดUซ่ึงสามารถสjงผลดีตjออุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของประเทศอินเดีย 

ซ่ึงสามารถยกตัวอยjางไดUตามภาพท่ี 2.2  ดUานลjางน้ี 

 

แผนภาพท่ี 2.2  

การเก็บรักษาและสCงตCอขAอมูลดAานสุขภาพตามกฎหมายของประเทศอินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
209 Indian Medical Council Profession Conduct, Etiquette and Ethics) Regulation, 2002 (No. MCI-

211(2)/2001/Registration. 

210 เพิ่งอAาง, มาตรา 1.3.1. 

211 เพิ่งอAาง, Appendix-3. 

212 เพิ่งอAาง, มาตรา 1.3.2. 

213 เพิ่งอAาง, ขAอ 1.3.3. 

ชาวอังกฤษ 

ประเทศอินเดีย 

รับการรักษาโรค 

เก็บรักษาข&อมูลด&าน
การแทพยA 

มีสิทธิได&รับข&อมูลทางการแพทยA
ของตน 

โรงพยาบาลใน
ประเทศไทย 

สามารถนำข&อมูลทางการแทพยAไปใช&ตDอ
ในการเดินทางไปรับการรักษาท่ีประเทศ

ไทย 
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นอกจากจะกำหนดถึงหนUาท่ีในการ “เป†ดเผย” ขUอมูลดUานการแพทยzแลUว ระบบกฎหมายของอินเดีย

ยังกำหนดถึงการรักษาความลับของขUอมูลอีกดUวย กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวของอินเดียไดU

ทำออกระเบียบกำหนดมาตรฐานการเก็บรักษาขUอมูลอิเล็กทรอนิกสzทางการแพทยzในป£ ค.ศ. 2016214 ซ่ึงไดU

กำหนดถึง “ขUอมูลดUานสุขภาพท่ีไดUรับการคุUมครอง (Protected Health Information หรือ PHI)” โดยไดUใหU

นิยามเอาไวUวjาความถึงขUอมูลท่ีขUอมูลท่ีสามารถทำใหUระบุตัวตนของบุคคลไดU215 ไมjวjาในรูปแบบใด ๆ (วาจาหรือ

ลายลักษณzอักษร) ซ่ึงถูกสรUางข้ึนหรือไดUรับโดยผูUมีสjวนไดUเสีย และมีความเก่ียวขUองกับสภาพดUานสุขภาพของ

บุคคลไมjวjาในปÅจจุบันหรือในอนาคต การใหUบริการดUานการแพทยz การชำระคjาบริการทางการแพทยzไมjวjาใน

ปÅจจุบันหรืออนาคต216 โดยขUอมูลท่ีไดUรับความคุUมครองดังกลjาวอาจถูกจัดเก็บในรูปของขUอมูลอิเล็กทรอนิกสzไดU 

เชjนในกรณีท่ีขUอมูลดUานสุขภาพท่ีไดUรับการคุUมครองถูกสjงตjอโดยผjานชjองทางอิเล็กทรอนิกสz (ตารางท่ี 2.5) 

 มาตรฐานการเก็บรักษาขUอมูลอิเล็กทรอนิกสzทางการแพทยzในป£ ค.ศ. 2016 กำหนดวjา ขUอมูลเก่ียวกับ

สุขภาพของคนไขUน้ันเปèนสิทธิของคนไขU โดยผูUใหUบริการทางการแพทยzเก็บรักษาขUอมูลดังกลjาวไวUในนามของ

คนไขU และขUอมูลดUานสุขภาพท่ีไดUรับการคุUมครองก็เปèนสิทธิของคนไขUเชjนกัน ในขณะท่ีส่ือกลางในการจัดเก็บ

และถjายโอนขUอมูลเปèนของผูUใหUบริการดUานการแพทยz217 กรณีมีประเด็นใหUตUองพิจารณาตjอไปวjาผูUใหUบริการ

ดUานการแพทยzน้ันจะสามารถเขUาถึงและใชUขUอมูลของคนไขUดังกลjาวไดUหรือไมjอยjางไร 

 

ตารางท่ี 2.5 

ตัวอยCางสิทธิและหนAาท่ีของผูAป{วยและผูAใหAบริการดAานการแพทยG 

 

การเข?าถึงและการรักษาความลับ การเปCดเผยข?อมูล 

• ใชTระเบียบที่ทำใหTขTอมูลเปEนความลับและทำใหT
คนไขTสามารถควบคุมขTอมูลไดT 

• ผูTปaวยสามารถตรวจสอบขTอมูลไดTตลอดเวลาโดย

ปราศจากขTอจำกัด ผูTปaวยสามารถแกTไขขTอผิดพลาด
ของขTอมูลไดT 

• ผูTปaวยสามารถจำกัดการเขTาถึงขTอมูลที่สามารถระบุ
ถึงตัวตนของตนไดTและอาจกำหนดใหTตTองมีการขอ

ความยินยอมกBอนจะมีการเขTาถึงขTอมูล  

• ผูTใหTบริการทางการแพทย>จะไดTขอความยินยอม
ทั่วไป (general consent) จากผูTปaวยกBอนการใชT
ขTอมูลเพื่อประโยชน>ในการรักษา การชำระเงิน และ

การใหTรักษาอื่นใด 

• ในกรณีที่ผูTใหTบริการทางการแพทย>จะใชTขTอมูลเพื่อ

การกระทำที่ไมBไดTเปEนกิจวัตรและไมBเกี่ยวขTองกับ
การรักษา จะตTองขอความยินยอมโดยเฉพาะ 

(specific consent) จากผูTปaวยกBอน 

ที่มา: นักวิจัยสรุปจาก Notification of Health Record (EHR) Standards 2016 (Q-11011/3/2015) Dated 30th December 2016 หนAา 20 

 
214 Notification of Health Record (EHR) Standards 2016 (Q-11011/3/2015) Dated 30th December 2016.  

215 ขAอมูลดAานสุขภาพที่ไดAรับการคุAมครอง หมายรวมถึง ชื่อ ที่อยูZ องค5ประกอบของวันที่ตZาง ๆ เกี่ยวกับบุคคล เชZน วันเกิดหรือวันถึงแกZ

กรรม หมายเลขโทรศัพท5 อีเมล5 บัญชีธนาคาร หมายเลขของบันทึกทางการแพทย5 ผูAรับประโยชน5จากการวางแผนดAานสุขภาพ ใบอนุญาต หมายเลข

ทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถZาย เป`นตAน 

216 Notification of Health Record (EHR) Standards 2016 (Q-11011/3/2015) Dated 30th December 2016, หนAา 19. 

217 เพิง่อAาง, หนAา 20. 
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นอกจากน้ี ผูUใหUบริการทางการแพทยzยังมีหนUาท่ีจะตUองเก็บขUอมูลเก่ียวกับสุขภาพของบุคคลอยjาง

ปลอดภัย218 โดยผูUปÄวยสามารถรUองขอใหUผูUใหUบริการทางการแพทยzจัดทำสำเนาขUอมูลทางการแพทยzภายใน 30 

วันนับแตjวันทำคำขอ โดยจะตUองแสดงรายการดังตjอไปน้ีในการทำคำขอ วันท่ีเป†ดเผย ช่ือและท่ีอยูjของผูUท่ีจะ

รับขUอมูล ลักษณะโดยสังเขปของขUอมูลท่ีรUองขอ และเหตุผลโดยสังเขปของการรUองขอ219 

 อยjางไรก็ตาม ผูUใหUบริการทางการแพทยzในอินเดียมีสิทธิท่ีจะทำการปฏิเสธการขอขUอมูลไดUหากปรากฏ

วjาเปèนการรUองขอท่ีผิดไปจากระเบียบการรUองขอ หากเห็นวjาการเป†ดเผยขUอมูลน้ันจะทำใหUเกิดอันตรายตjอชีวิต

หรือความปลอดภัยของผูUปÄวย นอกจากน้ี ยังอาจปฏิเสธคำของโดยอาศัยเหตุดังตjอไปน้ี ขUอมูลน้ันถูกคุUมครอง

โดยคำม่ันในการรักษาความลับ บันทึกเก่ียวกับการรักษาอาการทางจิต และขUอมูลท่ีรวบรวมไวUเพ่ือประโยชนzใน

การดำเนินการทางกฎหมายแพjง อาญา และปกครอง220 

นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายวjาดUวยเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2543 (Information Technology Act 

2000) ซ่ึงไดUบัญญัติคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคลท่ีมีความอjอนไหว (sensitive personal information) ซ่ึงหมาย

รวมถึงขUอมูลดUานสุขภาพของบุคคลอีกดUวย เชjน รหัสผjาน การจjายเงิน ขUอมูลเก่ียวสุขภาพกายและจิต รสนิยม

ทางเพศ ประวัติการรักษา และขUอมูลอัตลักษณzบุคคล221 

2.4.2.2 การคุAมครองและเยียวยานักทCองเท่ียว 

 การใหUบริการทางการแพทยzไมjวjาแกjชาวอินเดียหรือนักทjองเท่ียวตjางชาติยjอมโอกาสท่ีแพทยzจะ

กjอใหUเกิดความเสียหายตjอชีวิตและรjางกายของผูUปÄวยไดU เชjน ในกรณีการกระทำโดยประมาทเลินเลjอ ดUวยเหตุ

น้ี จึงเกิดประเด็นในทางนิติศาสตรzวjาระบบกฎหมายของประเทศอินเดียมีกฎหมายท่ีเก่ียวขUองกับความรับผิด

ของแพทยzอยjางไร ยกตัวอยjางเชjน กรณีท่ีผูUปÄวยชาวอเมริกันจำเปèนท่ีจะตUองไดUรับการผjาตัดหัวใจ หากตัดสินใจ

ทำการผjาตัดในประเทศสหรัฐอเมริกาผูUปÄวยรายน้ีจะตUองเสียคjาใชUจjายประมาณ 50,000 เหรียญดอลลjารzสหรัฐ 

แตjเขาไดUพบโฆษณาวjามีโรงพยาบาลเอกชนในกรุงนิวเดลีรับดำเนินการผjาตัดดังกลjาวไดUโดยมีคjาใชUจjายเพียง 

10,000 เหรียญดอลลjารzสหรัฐ โดยเว็บไซตzของโรงพยาบาลกำหนดใหUผูUปÄวยทำการระงับขUอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจาก

การรักษาในประเทศอินเดีย (Cortez, 2010:2)  

ในกรณีตามตัวอยjางน้ี หากผูUปÄวยชาวอเมริกันรายน้ีไดUรับความเสียหายจากการผjาตัดท่ีประเทศอินเดีย 

เชjน การผjาตัดน้ันเกิดความผิดพลาด เขาจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายใดไดUหรือไมj ในระบบกฎหมาย

อินเดีย ผูUปÄวยชาวอเมริกันรายน้ีสามารถใชUสิทธิตามกฎหมายคุUมครองผูUบริโภค และสามารถดำเนินคดีแพjงและ

อาญาโดยเฉพาะอยjางย่ิงในฐานความประมาทเลินเลjอของแพทยzไดU (medical negligence) โดยมีประเด็น

ตามแผนภาพท่ี 2.3 ดUานลjางน้ี 

 
218 เพิ่งอAาง, หนAา 20. 

219 เพิ่งอAาง หนAา 21. 

220 เพิง่อAาง, หนAา 21-22. 

221 เพิ่งอAาง. 
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แผนภาพท่ี 2.3  

การคุAมครองและเยียวยานักทCองเท่ียวท่ีเดินทางมารักษาท่ีประเทศอินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) กฎหมายคุAมครองผูAบริโภค 

 อินเดียไดUตรากฎหมายคุUมครองผูUบริโภค พ.ศ. 2529222 ข้ึนเพ่ือสjงเสริมและคุUมครองสิทธิของผูUบริโภค 

(Shrivastava et al. 2014) โดยไดUกำหนดนิยามของ “ผูUบริโภค” เอาไวUในมาตรา 1 ของกฎหมายวjาบุคคลท่ี

ซ้ือสินคUาโดยเสียคjาตอบแทนและหมายรวมถึงบุคคลท่ีใชUประโยชนzจากสินคUาดังกลjาวดUวย หรือวjาจUางใหUมีการ

บริการโดยเสียคjาตอบแทน223 แมUกฎหมายไมjไดUกำหนดถึง “ผูUปÄวย” หรือ “ผูUรับบริการทางการแพทยz” 

โดยเฉพาะ แตjอยjางไรก็ตาม นักทjองเท่ียวท่ีเขUารับบริการทางการแพทยzโดยเสียคjาตอบแทนยjอมเปèนผูUบริโภค

ตามความหมายของกฎหมายคุUมครองผูUบริโภค พ.ศ. 2529 (Shinde, 2017) และยjอมไดUรับการคุUมครองสิทธิ

ของผูUบริโภคตามกฎหมาย ซ่ึงแกj224 

- สิทธิท่ีจะไดUรับการคุUมครองจากการตลาดของสินคUาหรือบริการท่ีเปèนอันตรายตjอชีวิต รjางกาย 

และทรัพยzสิน 

- สิทธิท่ีจะไดUรับแจUงเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ศักยภาพ ความบริสุทธ์ิ มาตรฐาน และราคาของ

สินคUาและบริการ แลUวแตjกรณี ท้ังน้ี เพ่ือคุUมครองผูUบริโภคจากแนวทางปฏิบัติทางการคUาอันไมj

เปèนธรรม 

 
222 The Consumer Protection Act, 1986. 

223 The Consumer Protection Act, 1986, มาตรา 1(d). 

224 The Consumer Protection Act, 1986, มาตรา 6. 

ชาวอเมริกัน โรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศอินเดีย 

เดินทางมาเพ่ือรับการรักษา 

เรียกคDาชดเชยจาก 
Consumer Disputes Redressal 

Agencies (CDRA) 

ดำเนินคดีพแพDงและคดีอาญา 

พิจารณาวDามีความประมาทเลินเลDอ

หรือไมD 
ผู&รับบริการทางการแพทยAมีสถานะเปmน

ผู&บริโภคตามกฎหมายหรือไมD 
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- สิทธิท่ีจะเขUาถึงาสินคUาและบริการท่ีหลากหลายในราคาท่ีมีการแขjงขันกัน 

- สิทธิท่ีไดUถูกรับฟÅงและการพิจารณาเพ่ือคุUมครองผลประโยชนzอยjางเหมาะสม 

- สิทธิท่ีจะเรียกคjาชดเชยจากแนวปฏิบัติทางการคUาท่ีไมjเปèนธรรมหรือเอาเปรียบผูUบริโภค และ 

- สิทธิท่ีจะไดUรับการศึกษาเก่ียวกับผูUบริโภค 

กรณีมีประเด็นใหUตUองพิจารณาตjอไปวjา หากนักทjองเท่ียวตjางชาติซ่ึงเขUารับบริการทางการแพทยzจาก

แพทยzหรือโรงพยาบาลในอินเดียไดUรับความเสียหายจากการรักษา เชjน รักษาแลUวไมjหาย หรือรักษาแลUวอาการ

เจ็บปÄวยย่ิงทรุดหนักลง นักทjองเท่ียวตjางชาติจะสามารถใชUประโยชนzจากสิทธิของผูUบริโภคตามกฎหมาย

คุUมครองผูUบริโภคไดUหรือไมjอยjางไร ในกรณีน้ี กฎหมายคุUมครองผูUบริโภคของอินเดียไดUเป†ดโอกาสใหUตัว

นักทjองเท่ียวท่ีไดUรับความเสียหาย สมาคมคุUมครองผูUบริโภค รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทUองถ่ิน หรือทายาทของ

ผูUเสียหายเปèนผูUรUอง (complainant)225 และย่ืนคำรUอง (complaint) ตjอองคzกรท่ีทำหนUาท่ีกำหนดคjาชดเชย

ใหUกับผูUบริโภค (Consumer Dispute Redressal Agencies) ไดU226 

โดยเหตุในการเรียกรUองน้ันอาจเปèนกรณีท่ี แพทยzน้ันมีความบกพรjอง (deficiency) ในการใหUบริการ 

ซ่ึงตามกฎหมายคุUมครองผูUบริโภคน้ันคำวjา “ความบกพรjอง” น้ันถูกนิยามใหUหมายถึง ความผิดพลาด ความไมj

สมบูรณzหรือจุดอjอนหรือความไมjเพียงพอในแงjคุณภาพ รูปแบบ และลักษณะการปฏิบัติการ227 ซ่ึงในบริบท

ของการใหUบริการทางการแพทยzน้ัน ความบกพรjองดังกลjาวอาจเกิดจากการท่ีแพทยzขาดความสามารถในการ

รักษา228  

โดยนักทjองเท่ียวท่ีไดUรับความเสียหายจากการใหUบริการทางการแพทยzท่ีบกพรjองน้ันสามารถเรียกรUอง

ใหUมีการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดUโดยย่ืนคำรUองตjอองคzกรก่ึงตุลาการ 

(consumer forums) ซ่ึงประกอบไปดUวยองคzกร 3 ระดับ ไดUแกj องคzกรในระดับเขต ระดับรัฐ และระดับชาติ 

โดยนักทjองเท่ียวท่ีไดUรับความเสียหายสามารถดำเนินการตามข้ันตอนท่ีปรากฏในแผนภาพท่ี 2.4 ดUานลjางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
225 เพิ่งอAาง, มาตรา 1(b). 

226 เพิ่งอAาง, มาตรา 9. 

227 เพิ่งอAาง, มาตรา 1(g). 

228 Shinde (อAางแลAว เชิงอรรถที่ 38) หนAา 108. 
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แผนภาพท่ี 2.4 ข้ันตอนการทำคำรAองขอคCาชดเชยในกรณีแพทยGใหAบริการโดยบกพรCอง229  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนjวยงานท่ีทำหนUาท่ีในการกำหนดคjาชดเชย/ระงับขUอพิพาทตามกฎหมายวjาดUวยการคุUมครอง

ผูUบริโภค (Consumer Disputes Redressal Agencies) ดังกลjาวถือไดUวjาเปèนชjองทางหลักในการเยียวยา

ผูUปÄวยท่ีไดUรับความเสียหายจากประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศอินเดีย โดยถือไดUวjาเปèนองคzกรก่ึงตุลาการ 

(quasi-judicial) ซ่ึงถือไดUวjาเปèนการระงับขUอพิพาททางเลือกนอกศาลแพjง (Cortez, 2010:24)  อยjางไรก็ตาม 

การดำเนินการตามกฎหมายคุUมครองผูUบริโภคดังกลjาวก็ยังประสบปÅญหาความลjาชUา และปÅญหาภาระการ

พิสูจนzวjาแพทยzมีการกระทำท่ีประมาทเลินเลjอ ปÅญหาในการคUนหาพยายหลักฐาน และปÅญหาการกำหนดคjา

สินไหมทดแทนท่ีจำกัด230  

 กฎหมายคุUมครองผูUบริโภคของอินเดียกำหนดใหUหนjวยงานมีหนUาท่ีตUองทำการระงับขUอพิพาทใหUเสร็จ

ภายใน 3 เดือนนับแตjวันท่ีไดUรับคำรUอง แตjในทางปฏิบัติการพิจารณาอาจใชUเวลาถึง 2 หรือ 3 ป£ และมีเพียง

รUอยละ 27 ของขUอพิพาทเทjาน้ันท่ีถูกระงับไดUภายในเวลา 3 เดือน นอกจากปÅญหาความลjาชUาแลUว ผูUรUองยังมี

ภาระในการพิสูจนzวjาแพทยzไดUกระทำการโดยประมาทเลินเลjอ ซ่ึงในทางปฏิบัติผูUรUองจะตUองนำแพทยzท่ีมีความ

 
229 The Consumer Protection Act, 1986, มาตรา 13. 

230 เพิ่งอAาง. 

นักทDองเท่ียวท่ีได&รับความ
เสียหาย 

องคAกรประจำท&องถ่ิน 
(District Forum) 

คำร&อง (การให&บริการมีความ
บกพรDอง) 

พิจารณาคำร*องโดยเร็วและพยายามทำคำวินิจฉัยในเวลา 
3 เดือน 

มีอำนาจในแบบท่ีศาลแพDงมีตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพDง เชDน อำนาจในการเรียกจำเลยและการค&นหา

พยานหลักฐาน 

หากเห็นวDาคำร&องฟMงข้ึน (มีความบกพรDองในการให&บริการ
จริง) 

มีคำส่ังเชDน ให&ชดใช&คDาสินไหมทดแทนและหยุดการ
ให&บริการ 
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เช่ียวชาญผูUซ่ึงประสงคzท่ีจะยืนยันวjามีการประมาทเลินเลjอเกิดข้ึนจริง และเปèนการยากท่ีจะทำใหUไดUมาซ่ึงขUอมูล

เก่ียวกับการแพทยz231 

 เม่ือพิจารณาปÅญหาในทางปฏิบัติท่ีไดUกลjาว จะเห็นไดUวjาแมUระบบกฎหมายของอินเดียจะไดUสรUาง

องคzกรระงับขUอพิพาททางเลือกข้ึนเพ่ือสรUางความเปèนธรรมใหUกับผูUบริโภคในกรณีการรับบริการทางการแพทยz 

แตjอยjางไรก็ตาม การใชUสิทธิในทางปฏิบัติอาจเปèนไปไดUยาก เชjน หากผูUท่ีไดUรับความเดือดรUอนเสียหายเปèน

นักทjองเท่ียวตjางชาติ กรณียjอมเปèนการยากท่ีจะหาแพทยzผูUเช่ียวชาญมาชjวยยืนยันความประมาทเลินเลjอของ

แพทยzท่ีทำการการรักษา และแมUวjากฎหมายจะกำหนดสิทธิของผูUปÄวยในการเขUาถึงและทำใหUไดUมาซ่ึงขUอมูล

ดUานสุขภาพของตน (ตามท่ีไดUกลjาวในหัวขUอ 5.4.2.1) การใชUสิทธิดังกลjาวก็อาจทำไดUยากในทางปฏิบัติ 

 นอกจากน้ี ระบบการระงับขUอพิพาทโดยองคzกรคุUมครองผูUบริโภคยังถูกต้ังคำถามถึง “จำนวน” คjา

สินไหมทดแทนท่ีจะกำหนดใหUกับผูUรUอง องคzกรระงับขUอพิพาทมีอำนาจท่ีจะกำหนดคjาสินไหมทดแทนโดยอาศัย

อำนาจตามมาตรา 14(1)(d) ของกฎหมายคุUมครองผูUบริโภค ซ่ึงบัญญัติวjา “กำหนดใหaชดใชaคbาสินไหมทดแทน

แกbผูaบริโภคท่ีไดaรับความเสียหายสำหรับความเสียหายใด ๆ ท่ีไดaรับจากการกระทำโดยประมาทเลินเลbอ” และ

ใหUอำนาจแกjองคzกรคุUมครองผูUบริโภคในการ “กำหนดคjาใชUจjายท่ีเพียงพอใหUกับผูUบริโภค” ตามมาตรา 14(1)(i) 

โดยศาลฎีกาของประเทศอินเดียยังไดUวินิจฉัยวjาการดำหนดคjาเสียหายโดยองคzกรคุUมครองผูUบริโภคดังกลjาวน้ัน

ไมjไดUมีวัตถุประสงคzเพียงเพ่ือการเยียวยาผูUปÄวยเทjาน้ัน หากแตjจะตUองมีสjวนชjวยในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ

ของผูUใหUบริการท่ีใหUบริการโดยมีความบกพรjองอีกดUวย232 อยjางไรก็ตาม การกำหนดคจำนวนคjาสินไหมทดแทน

ขององคzกรคุUมครองผูUบริโภคน้ันไดUรับการวิพากษzวิจารณzในประเด็นเร่ืองการกำหนดจำนวนคjาสินไหมทดแทนท่ี

ต่ำ และขาดวิธีการในการคำนวณ233 

(2) ดำเนินคดีแพCงและคดีอาญา 

ตามท่ีไดUกลjาวในหัวขUอ (1) ขUางตUน ผูUปÄวยอาจเรียกรUองคjาชดเชยในกรณีท่ีแพทยzน้ันมีการใหUบริการท่ี

บกพรjอง (deficiency) ไดU อยjางไรก็ตาม ในบางกรณี “ความบกพรjอง” น้ันก็อาจมีลักษณะเปèนความประมาท

เลินเลjอทางการแพทยzไดU (medical negligence) ซ่ึงอาจทำใหUแพทยzผูUใหUบริการมีความีรับผิดตามกฎหมาย

แพjง (ละเมิด) หรืออาญาตามมา  

ความรับผิดในฐานการรักษาโดยประมาทเลินเลjอน้ัน ถูกพัฒนาข้ึนตามบทบัญญัติแหjงกฎหมายไดUแกj 

Fatal Accidents Act, 1855 ซ่ึงเปèนกฎหมายท่ีกำหนดใหUทายาทของบุคคลท่ีถึงแกjความตายโดยการกระทำท่ี

ไมjชอบดUวยกฎหมายมีสิทธิไดUรับคjาสินไหมทดแทนซ่ึงหมายรวมถึงความประมาทเลินเลjอทางการแพทยz234 โดย

ในระบบกฎหมายอินเดีย ความประมาทเลินเลjอทางการแพทยzอาจเกิดข้ึนไดUในกรณี ดังตjอไปน้ี235 

- แพทยzไดUฝÄาฝâนตjอหนUาท่ีในการใชUความระมัดระวัง (duty of care) 

 
231 เพิ่งอAาง, หนAา 27. 

232 Charan Singh vs Healing Touch Hospital And Ors. on 24 April, 2003 

233 Cortez (อAางแลAว เชิงอรรถที่ 35) หนAา 32. 

234 Fatal Accidents Act, 1855, มาตรา 1. 

235 เพิ่งอAาง. 
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- แพทยzมีหนUาท่ีตUองใชUความระมัดระวังตามมาตรฐานพิเศษในกรณีน้ัน ๆ และ 

- โจทกzไดUรับความเดือดรUอนเสียหายจากผลของการกระทำของแพทยz   

หากการรักษาทำใหUผูUปÄวยไดUรับบาดเจ็บหรือถึงแกjกรรม แพทยzอาจตUองรับผิดท้ังทางแพjง (คดีละเมิด) 

และคดีอาญาไดU236 ยกตัวอยjางเชjน คดี Dr. Suresh Gupta v. Government of NCT of Delhi ซ่ึงศาลของ

ประเทศอินเดียจะตUองพิจารณาวjาจำเลยจะถูกลงโทษทางแพjงหรือทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศอินเดีย237 การทำใหUบุคคลอ่ืนถึงแกjความตาย238 บาดเจ็บสาหัส239 หรือบาดเจ็บ240 โดยประมาท

เลินเลjอจะตUองไดUรับโทษทางอาญา ศาลยุติธรรมของประเทศอินเดียจำเปèนจะตUองพิจารณาวjา Dr. Suresh 

Gupta น้ันจะตUองไดUรับโทษทางอาญาหรือไมj หากจะมีการลงโทษอาญากรณีจะตUองปรากฏวjาเปèนการ

ประมาทเลินเลjออยjางรUายแรง หากปรากฏวjาเปèนเพียงการขาดความระมัดระวังก็ไมjจะสามารถลงโทษ Dr. 

Suresh Gupta ไดUในทางแพjงเทjาน้ัน241 ซ่ึงในทางปฏิบัติศาลจะรับฟÅงความเห็นจากแพทยzอีกคนหน่ึงมีสาขา

วิชาชีพเชjนเดียวกับจำเลย242 

นอกจากน้ี การพิจารณาวjาแพทยzผูUใหUบริการจะมีความประมาทเลินเลjอหรือไมjน้ัน ศาลของประเทศ

อินเดียจะพิจารณาถึง “การไมjปฏิบัติตามหนUาท่ี” ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในคดี 

Laxman B. Joshi v. T. B. Godbole and Another ศาลไดUวินิจฉัยวjาการท่ีแพทยzแสดงวjาตนมีความพรUอม

ในการวินิจฉัยรักษาโรคสjงผลใหUแพทยzคนดังกลjาวมี “หนUาท่ี” ท่ีจะตUองตัดสินใจวjาจะทำการรักษาหรือไมjและ

ทำหนUาท่ีควบคุมดูแลการรักษาผูUปÄวย การไมjปฏิบัติหนUาท่ีดังกลjาวยjอมถือเปèนความประมาทเลินเลjอ 

นอกจากน้ี แพทยzยังมีหนUาท่ีจะตUองใชUทักษะและความรูUในระดับท่ีสมควร (reasonable)243 

ในกรณีท่ีแพทยzไดUปฏิบัติหนUาท่ีของตนโดยครบถUวนแลUว แตjหากการรักษาไมjประสบผลสำเร็จผูUปÄวยก็

ไมjอาจเรียกรUองใหUแพทยzรับผิดไดU เชjน ในคดี Marrin F. D’Souza v. Mohd. Ishfaq ซ่ึงเปèนคดีท่ีมีประเด็น

พิพาทวjา โจทกzไดUรับความเดือดรUอนและทุกขzทรมานจากปลูกถjายไตท่ีลUมเหลว244 (โดยโจทกzอุทธรณzคำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการคุUมครองผูUบริโภคตาม Consumer Protection Act, 1986)245 ขUอเท็จจริงปรากฏวjาโจทกz

ซ่ึงไดUรับการเปล่ียนไตไดUฟòองแพทยzผูUทำการรักษาวjามีการกระทำท่ีประมาทเลินเลjอในการรักษา ในการวินิจฉัย

คดีศาลไดUกลjาวถึงหนUาท่ีของแพทยzวjา “แพทยzไมjวjาจะสังกัดโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนยjอมมีหนUาท่ีรักษา

 
236 เพิ่งอAาง. 

237 Indian Penal Code 1860. 

238 เพิ่งอAาง, มาตรา 304-A. 

239 เพิ่งอAาง, มาตรา 337. 

240 เพิ่งอAาง, มาตรา 338. 

241 Aditya Singhal, The Veracity of Laws relating to Medical Malpractice in India (IJSRP Inc 2015) หนAา 8. 

242 เพิ่งอAาง. 

243 Laxman Balkrishna Joshi vs Trimbak Bapu Godbole And Anr on 2 May, 1968 (969 AIR 128, 1969 SCR (1) 206) 

244 Martin F. D' Souza vs Mohd. Ishfaq on 17 February, 2009, para 4.  

245 Consumer Protection Act, 1986, มาตรา 23. 
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ชีวิตของผูUปÄวย”246 อยjางไรก็ตาม ศาลไดU วินิจฉัยตjอไปวjา กฎหมายน้ันมีหนUาท่ีในการคอยเฝòาระวัง 

(watchdog) แตjจะไมjเอาผิดกับแพทยzท่ีไดUใชUความระมัดระวังตามสมควรแลUว (reasonable care) แมUวjาการ

รักษาจะไมjประสบผลสำเร็จก็ตาม247 นอกจากน้ี ศาลยังไดUกลjาวตjอไปวjาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยz

ทุกคนควรจะใหUความสำคัญกับระเบียบวjาดUวยมาตรฐาน มารยาท และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมใน ป£ พ.ศ. 2545248  

อยjางไรก็ตาม ปÅญหาของกระบวนการเยียวยาผูUปÄวยท่ีไดUรับความเสียหายโดยผjานการดำเนินคดีในศาล

น้ันมีลักษณะคลUายคลึงกับปÅญหาของการเยียวยาโดยองคzกรคุUมครองผูUบริโภคกลjาวคือ ความลjาชUาใน

กระบวนการดำเนินคดีโดยโจทกz 

ในกรณีท่ีศาลวินิจฉัยวjาแพทยzทำการรักษาโดยประมาทเลินเลjอและกjอความเสียหายตjอบุคคลท่ีเขUารับ

การรักษา ศาลฎีกาของประเทศอินดเดียอาจกำหนดใหUแพทยzตUองชดใชUคjาสินไหมทดแทนพรUอมดอกเบ้ียไดU 

เชjน ในคดี Dr. Balram Prasad and other v. Dr. Kunal Shah and Others ซ่ึงเปèนคดีพิพาทเก่ียวกับ

การท่ีผูUปÄวยรายหน่ึงซ่ึงมีอาการแพUท่ีผิวหนังเขUารับการรักษากับแพทยz แตjแพทยzท่ีเก่ียวขUองกับการรักษากลับ

ไมjไดUใชUความระมัดระวังในการรักษาตามสมควร เชjน ในคร้ังแรกท่ีทำการวินิจฉัย แพทยzไมjไดUใหUยากับผูUปÄวย

และแจUงใหUผูUปÄวยทำการพักผjอน ตjอมาอาการแพUท่ีผิวหนังดังกลjาวไดUทำใหUผูUปÄวยถึงแกjกรรมในป£ พ.ศ. 2541 

(ซ่ึงตjอมาพบวjาผูUปÄวยเปèนโรคเก่ียวกับผิวหนังท่ีรุนแรงช่ือวjา Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)) การฟòอง

คดีกินเวลาถึง 16 ป£ จนในท่ีสุดศาลฏีกาของประเทศอินเดียก็ไดUส่ังใหUจำเลยรับผิดชดใชUคjาสินไหมทดแทนแกj

โจทกzเปèนเงินถึง Rs 5.96 Crore (59,600,000 รูป£ ซ่ึงคิดเปèนไทยไดUกวjา 26 ลUานบาท)249 

2.4.3 การควบคุมกำกับมาตรฐานการใหAบริการทางการแพทยG 

 ระเบียบวjาดUวยมาตรฐาน มารยาท และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน ป£ พ.ศ. 

2543 กำหนดมาตรฐานการใหUบริการวิชาชีพเวชกรรมในประเทศอินเดียเอาไวUวjาแพทยzจะตUองรักษามาตรของ

วิชาชีพเวชกรรม และตระหนักวjาเปòาหมายสำคัญของการใหUบริการทางการแพทยzน้ันคือเพ่ือมนุษยธรรม250 

สjวนคjาตอบแทนน้ันเปèนเพียงเร่ืองรองเทjาน้ัน251 ท้ังน้ี บุคคลท่ีจะสามารถใหUบริการทางการแพทยzหรือทำการ

ผjาตัดไดUโดยชอบดUวยกฎหมายน้ันมีไดUแตjเฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนดเทjาน้ัน252  

 
246 Martin F. D' Souza vs Mohd. Ishfaq on 17 February, 2009, para 56. 

247 เพิ่งอAาง, para 73. 

248 เพิ่งอAาง, para 74. 

249 Dr. Balram Prasad and other v. Dr. Kunal Shah and Others. 

250 Indian Medical Council Profession Conduct, Etiquette and Ethics) Regulation, 2 0 0 2  ( No. MCI-

211(2)/2001/Registration, ขAอ 1.1.1 

251 เพิง่อAาง, ขAอ 1.1.2. 

252 เพิ่งอAาง, ขAอ 1.1.3. 
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 2.4.3.1 การควบคุมกำกับสถานพยาบาล 

 กฎหมายวjาดUวยสถานพยาบาล (การจดทะเบียนและการควบคุมกำกับ) พ.ศ. 2553253 กำหนดหUามมิ

ใหUบุคคลใด ๆ ประกอบกิจการสถานพยาบาลเวUนแตjจะไดUข้ึนทะเบียนตามกฎหมายแลUว254 ซ่ึงสถานพยาบาล

ตามกฎหมายไดUแกj โรงพยาบาล สถานผดุงครรภz สถานท่ีดูแลคนชรา คลีนิค โรงพยาบาลสำหรับผูUปÄวยเร้ือรัง 

หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีใหUบริการดังกลjาว หรือมีอุปกรณzเพ่ือการวินิจฉัยรักษาโรค การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บ 

การผิดปกติ หรือการต้ังครรภz และยังหมายรวมถึงสถานท่ีใด ๆ ท่ีต้ังข้ึนเปèนสjวนอิสระของสถานท่ีขUางตUน255 

 โดยในการข้ึนทะเบียนสถานพยาบาลดังกลjาวน้ัน ผูUประสงคzจะข้ึนทะเบียนมีหนUาท่ีตUองดำเนินการใหU

สถานพยาบาลมีสภาพดังตjอไปน้ี (a) มีอุปกรณzหรือส่ิงอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานท่ีรัฐกำหนด; (b) มี

บุคคลากรท่ีมีมาตรฐานตามท่ีรัฐกำหนด; (c) จัดใหUมีการเก็บบันทึกขUอมูลตjาง ๆ ตามท่ีรัฐกำหนด; และ (d) มี

สภาพตามท่ีรัฐกำหนดตามเง่ือนไขอ่ืนใด256 ในกรณีท่ีมีผูUประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไมjไดUข้ึนตาม

ทะเบียนตามท่ีกฎหมายกำหนด เจUาหนUาท่ีของรัฐมีอำนาจท่ีจะเขUาทำการตรวจคUนไดU257 

 หากพิจารณาจากมุมมองของนักทjองเท่ียวแลUว ปÅจจัยหน่ึงท่ีมีสjวนชjวยใหUนักทjองเท่ียวตัดสินใจเดินทาง

มาท่ีอินเดียเพ่ือทำการรักษายjอมไดUแกjคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลท่ีเปèนสถานท่ีใหUบริการ

ทางการแพทยz อยjางไรก็ตาม การข้ึนทะเบียนกับหนjวยงานของรัฐตามกฎหมายวjาดUวยสถานพยาบาลอาจยังไมj

สามารถทำหนUาท่ีเปèนส่ิงยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลในระดับสากลไดU ดUวยเหตุน้ี จึงการ

วิจารณzและเสนอแนะใหUอินเดียยอมรับเอามาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานระดับสากลมาใชUเพ่ือ

สรUางความนjาเช่ือถือใหUกับสถานพยาบาลท่ีจะรองรับนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยz 

 เพ่ือสjงเสริมมาตรฐานของสถานพยาบาลอันเปèนปÅจจัยบวกกับอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzในอินเดีย ในปÅจจุบันไดUมีการจัดต้ัง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและผูUใหUบริการดUาน

สุขภาพแหjงชาติ (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers หรือ NABH) 

ข้ึน เพ่ือทำหนUาท่ีกำหนดและรับรองมาตรฐานของอุตสาหกรรมเก่ียวกับสุขภาพในประเทศอินเดีย258 ซ่ึงมีการ

กำหนดมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาล ศูนยzบริการดUานสุขภาพขนาดเล็ก ศูนยzเก็บรักษาโลหิต ศูนยzใหUบริการ

ดUานการฉายภาพเพ่ือประโยชนzทางการแพทยz (medical imaging services) ศูนยzบริการดUานทันตกรรม เปèน

ตUน259 

 
253 The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010. 

254 เพิ่งอAาง, มาตรา 11. 

255 เพิ่งอAาง, มาตรา 2(c)(i) และ (ii). 

256 เพิ่งอAาง, มาตรา 12. 

257 เพิ่งอAาง, มาตรา 34. 

258 National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers, ‘Introduction’ (NABH, 25th June 2018) 

<https://www.nabh.co/introduction.aspx> accessed 5 February 2019. 

259 เพิ่งอAาง. 
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ตjอมา NABH ไดUรับการยอมรับโดยองคzกรกำหนดมาตรฐานการใหUบริการดUานสุขภาพในระดับโลก 

( International Society for Quality Assurance in Healthcare ห รื อ  “ ISQUa”) (Kapurkar et al., 

2015: 16831) โดย NABH ไดUกำหนดมาตรฐานของโรงพยาบาลและผูUใหUบริการดUานสุขภาพแหjงชาติเอาไวUใน

เร่ืองของการเอาผูUปÄวยเปèนศูนยzกลาง (Patient Centered Standards) ซ่ึงจะมีการพิจารณาในประเด็นเชjน 

ความใสjใจผูUปÄวย และการควบคุมการติดเช้ือ อีกท้ังในเร่ืองมาตรฐานขององคzกร (Organization Centered 

Standards) ซ่ึงจะมีการพิจารณาในประเด็นเชjน การพัฒนาคุณภาพอยjางตjอเน่ือง และการบริหารขUอมูล

สารสนเทศ260 การพัฒนาและปรับใชUมาตรฐานของ NABH มีสjวนชjวยใหUสถาพยาบาลในประเทศอินเดียน้ันมี

คุณภาพท่ีดีข่ึน สjงผลใหUมีการปรับปรุงคุณภาพอยjางตjอเน่ือง และชjวยสรUางความม่ันใจใหUกับผูUปÄวย และชjวยใหU

การใหUบริการทางการแพทยzมีคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน261 

2.4.3.2 การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพ 

นอกจากน้ี ระเบียบดังกลjาวยังกำหนดหนUาท่ีอ่ืน ๆ ใหUแพทยzตUองปฏิบัติซ่ึงสามารถนำมาปรับใชUกับการ

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยz เชjน แพทยzจะตUองไมjอธิบายอาการเจ็บปÄวยตjอผูUปÄวยในลักษณะท่ีมากเกินความจริง

หรือนUอนกวjาความจริง และมีหนUาท่ีทำใหUผูUปÄวยหรือญาติมิตรของผูUปÄวยรับรูUถึงอาการดังกลjาวดUวย262 และใน

กรณีท่ีอาการของผูUปÄวยน้ันมีความรุนแรงหรือปรากฏขUอยุjงยากในการรักษา หรือเปèนกรณีท่ีแพทยzผูUทำการ

รักษาน้ันเกิดความสงสัยในการรักษา แพทยzจะตUองทำการปรึกษากับผูUเช่ียวชาญเพ่ือประโยชนzของผูUปÄวย263 

 กรณีมีขUอสังเกตตjอไปเก่ียวกับทำการตลาดหรือโฆษณาเพ่ือสjงเสริม Medical Tourism เน่ืองจากใน

การสjงเสริมใหUการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzมีลักษณะเปèน “บริการ” หรือ “อุตสาหกรรม” ผูUท่ีเก่ียวขUองน้ัน

จำเปèนท่ีจะตUองใหUความสำคัญกับการตลาดหรือการโฆษณา ความสำคัญของการทำการตลาดหรือการโฆษณา

ในกรณีน้ีเปèนประเด็นท่ีกระทรวงการทjองเท่ียวของประเทศอินเดียไดUกำหนดเปèนหน่ึงในยุทธศาสตรzของการ

สjงเสริม Medical Tourism ในอินเดีย โดยรัฐจะใหUการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการทำการตลาดเพ่ือ

สjงเสริมอุตสาหกรรมน้ี264 

 การท่ีผูUใหUบริการทางการแพทยzหรือผูUท่ีเก่ียวขUองผูUประกอบธุรกิจทjองเท่ียวจะทำการตลาดเก่ียวการ

ใหUบริการทางการแพทยzน้ันตกอยูjในบังคับของระเบียบวjาดUวยมาตรฐาน มารยาท และจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน ป£ พ.ศ. 2543 ซ่ึงกำหนด วjาการท่ีแพทยzหรือกลุjมของแพทยzทำชักชวนใหUผูUปÄวย

รับการรักษาจากตนน้ันเปèนการกระทำท่ีฝÄาฝâนตjอจรรยาบรรณ265 และแพทยzไมjสามารถโฆษณาคุณสมบัติหรือ

 
260 เพิ่งอAาง. 

261 เพิ่งอAาง, หนAา 16832. 

262 เพิ่งอAาง, ขAอ 2.3. 

263 เพิ่งอAาง, ขAอ 3.1.1. 

264 Ministry of Tourism, ‘Revised Guideline for the Promotion of Wellness and Medical as Niche Tourism Products” 

No.7-1 (4)/2014- NT -Part 1 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558, ขAอ 4. 

265 Indian Medical Council Profession Conduct, Etiquette and Ethics) Regulation, 2 0 0 2  ( No. MCI-

211(2)/2001/Registration, ขAอ 6.1.1. 
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ความสามารถของตนไดU266 อยjางไรก็ตาม ระเบียบไดUเป†ดโอกาสใหUแพทยzสามารถเผยแพรjขUอมูลบางประการตjอ

สาธารณชนไดU เชjน การประกอบวิชาชีพ การเปล่ียนความเช่ียวชาญ การเปล่ียนท่ีอยูj การหยุดประกอบวิชาชีพ

ช่ัวคราว การกลับมาประกอบวิชาชีพอีกคร้ัง267  

2.5 บทวิเคราะหGเปรียบเทียบกฎหมายของตCางประเทศ 

 ในการศึกษากฎหมายในเชิงเปรียบเทียบ (comparative methodology) คณะผูUวิจัยไดUต้ังประเด็น

ในการเปรียบบทบาทของกฎหมายและองคzกรผูUใชUอำนาจตามกฎหมายในการสjงเสริมการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzของสหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปรz อินเดีย ในประเด็นเก่ียวกับการข้ันตอนทางกฎหมาย

เก่ียวกับการเดินทางเขUาออกประเทศโดยเฉพาะอยjางย่ิงในประเด็นของการตรวจลงตราในกรณีการเดินทางมี

วัตถุประสงคzเพ่ือรับบริการทางการแพทยzควบคูjไปกับการทjองเท่ียว ประการท่ีสองไดUแกjระบบการกำกับดูแล

และรักษามาตรฐานการใหUบริการทางการแพทยzซ่ึงเปèนกิจกรรมท่ีถูกควบคุมโดยรัฐ (regulated) โดยมุjง

เปรียบเทียบการบังคับใชUกฎเกณฑzท่ีชjวยรักษามาตรฐานการใหUบริการทางแพทยzซ่ึงเปèนปÅจจัยท่ีชjวยเสริมสรUาง

ความม่ันใจใหUกับนักทjองเท่ียวผูUรับบริการทางการแพทยz และประการท่ีสามการเยียวยาความเสียหายจากการ

ใหUบริการท่ีผิดพลาดและกjอความเสียหายใหUกับนักทjองเท่ียว ซ่ึงสามารถสรุปไดUตามตารางดUานลjางน้ี 

 

ตาราง 2.6 

บทวิเคราะหGบทบาทของกฎหมายท่ีเก่ียวกับรทCองเท่ียวเชิงการแพทยGของ 

สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปรG และอินเดีย 

 

บทวิเคราะห<บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวกับรท1องเที่ยวเชิงการแพทย<ของ 
สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปร< และอินเดีย 

ประเด็น/
ประเทศ 

อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร< อนิเดีย 

 

 
 

 
การเดนิ

ทางเขTาออก 

Standard Visa ซึ่งทำ

ใหTเดินทางเขTามาเพื่อรับ
การรักษาไดTเปEนเวลา 6 

เดือน แตBกลุBมพลเมือง
ของประเทศในเขต
เศรษฐกิจยุโรปและ

สวิตเซอร>แลนด>ไมBตTอง
ขอวีซBาในฐานะ

นักทBองเที่ยวทาง

กำหนดไวTเปEนพิเศษ

ดังกลBาวขTางตTนจึงเปEน
การลดขั้นตอน ความ

ยุBงยาก และความลักลั่น
ของกระบวนการขอ

ตรวจลงตราและเอกสาร

เขTาประเทศมาเลเซียแกB
ผูTที่จะเดนิทางมายัง

มาเลเซียดTวยเหตุผลทาง

มีการกำหนดประเภท

การตรวจลงตราเพื่อการ
รักษาหมายรวมถึง

ระยะเวลาการตรวจใน
เบื้องตTน (Pre-Check-
Ups) และการตรวจ

ติดตามอาการหลังการ
รักษา (Post-Reviews)  

 

มีการกำหนดประเภทของ

การตรวจลงตรา (visa) ที่
ชBวยใหTชาวตBางชาติสามารถ

เดินทางเขTาในประเทศ
อินเดียเพื่อรับบริการทาง
การแพทย>ไมBวBาจะเปEน

บริการระยะสั้นหรือระยะ
ยาวก็ตามโดยผBาน

กระบวนการตรวจลงตรา

 
266 เพิ่งอAาง. 

267 เพิ่งอAาง. 
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บทวิเคราะห<บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวกับรท1องเที่ยวเชิงการแพทย<ของ 
สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปร< และอินเดีย 

ประเด็น/
ประเทศ 

อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร< อนิเดีย 

การแพทย>เปEนกรณี
พิเศษ 

การแพทย>และอาศัย
กระบวนการตรวจลง

ตราออนไลน> 
 

 
 

 

 ออนไลน> 

การรักษา
มาตรฐาน

การ
ใหTบริการ

ทาง
การแพทย> 

 

 
 

 
 

 

The Medicines and 
Healthcare Products 

Regulatory Agency 
(MHRA) ทำหนTาที่ใน

ดTานการกำกับดูแล
คุณภาพของยาและ

อุปกรณ>ทางการแพทย> 

The Health and 
Safety Executive 

(HSE) ทำหนTาที่ในการ
กำกับดูแลความ
ปลอดภัยและ

สุขลักษณะในสถาน
ประกอบการและ

สถานที่ทำงาน 
 

Parliamentary and 
Health Service 

Ombudsman ทำ

หนTาที่ตรวจสอบผูTใหT
บริการสาธารณสุขตาม

คำรTองเรียนจาก
ผูTรับบริการ) 

Malaysia Medical 
Council ทำหนTาที่เปEนผูT

ควบคุมกำกับมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพเวช

กรรม และมีองค>กร
ควบคุมกำกับอื่น เชBน 
คณะกรรมการเพื่อ

สBงเสริมการทBองเที่ยว
เชิงการแพทย>และเชิง

สุขภาพแหBงชาติ (The 
National Committee 
for the Promotion of 

Medical and Health 
Tourism (NCPMHT)) 

 
คณะที่ปรึกษาเพื่อการ

ทBองเที่ยวเชิงการดูแล
รักษาสุขภาพแหBง

มาเลเซีย (Malaysia 

Healthcare Travel 
Council (MHTC)) 

 

 

 

 

คณะกรรมการแพทย>
สิงคโปร> (Singapore 

Medical Council 
(SMC)) คณะกรรมการ

การพยาบาลสิงคโปร> 
(Singapore Nursing 
Board) คณะกรรมการ

ทันตกรรมสิงคโปร> 
(Singapore Dental 

Board) คณะกรรมการ
เภสัชกรรม (Pharmacy 

Board) และ

คณะกรรมการ
หTองทดลอง 

(Laboratory Board) 
ตBางมีอำนาจในการ

กำหนดมาตรฐานทาง
การแพทย>ของแพทย>ใน

ประเทศสิงคโปร> 

 
คณะกรรมการการ

ทBองเที่ยวสิงคโปร> 
(Singapore Tourism 

Board (STB)) ไดTทำงาน

รBวมกับโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเพื่อ

Medical Council of 
India (MCI) ทำหนTาที่ใน

การออกกฎหรือระเบียบ
เพื่อรักษามาตรฐานของ

การประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในประเทศอินเดีย 
(และไดTออกกฎเกณฑ>วBา

ดTวยการเปêดเผยและสBงตBอ
ขTอมูลทางการแพทย>) 

กฎหมายวBาดTวย
สถานพยาบาล (การจด
ทะเบียนและการควบคุม

กำกับ) พ.ศ. 2553 ทำ
หนTาที่ควบคุมการจัดตั้ง

และประกอบารของ
สถานพยาบาล และมีการ

กำหนดมาตรฐานของ
สถานพยาบาลตาม

คณะกรรมการรับรอง

มาตรฐานโรงพยาบาลและ
ผูTใหTบริการดTานสุขภาพ

แหBงชาต ิ
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บทวิเคราะห<บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวกับรท1องเที่ยวเชิงการแพทย<ของ 
สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปร< และอินเดีย 

ประเด็น/
ประเทศ 

อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร< อนิเดีย 

 

 

 

 

พัฒนาคุณภาพการ
ทBองเที่ยวเชิงการแพทย>

ใหTไดTมาตรฐานที่ดี 

 

 
 

 
 
 

การเยียวยา
ความ

เสียหาย 

เรียกรTองคBาเสียหายโดย

ฐานของสัญญารับ
บริการทางการแพทย> 

ซึ่งไดTรับความนิยมนTอย 
หรือฐานการกระทำ

ละเมดิอันเกิดจากความ

ประมาทเลินเลBอ (Tort 
of Negligence ซึ่งมีชื่อ

เฉพาะตามบริบททาง
การแพทย>วBา Medical 

Negligence) 

ผูTรับบริการทBองเที่ยวเชิง

การแพทย>อาจไดTรับ
ความเสียหายอยBางใด ๆ 

ดTวยเหตุแหBงการเขTารับ
บริการนั้น ซึ่งกฎหมาย
มาเลเซียมิไดTกำหนด

วิธีการเยยีวยาหรือ
ชดเชยเปEนพิเศษไวTเลย 

หากแตBผูTไดTรับความ
เสียหายสามารถ

เรียกรTองไดTตามหลัก

ทั่วไปทีเ่กี่ยวกับกฎหมาย
ละเมิดและกฎหมาย

อาญา 

การเยียวยาความ

เสียหายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติโดยมิชอบ

ทางการแพทย>มีชื่อเรียก
เปEนการเฉพาะวBา 

“Medical 

Malpractice” หรือ 
“Medical 

Negligence” โดย
เปEนไปตามกฎหมายวBา

ดTวยละเมิด (Tort) 

 
 

เรียกรTองคBาเสียหายทาง

แพBงในฐานการกระทำโดย
ประมาทเลินเลBอตาม Fatal 

Accidents Act, 1855 
และ 

นักทBองเที่ยวที่ไดTรับความ

เสียหายจากการใหTบริการ
ทางการแพทย>ที่บกพรBอง

นั้นสามารถเรียกรTองใหTมี
การเยียวยาความเสียหายที่

เกิดจากการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมไดTโดยยื่น
คำรTองตBอองค>กรกึ่งตุลา

การ(consumer forums) 
ตามกฎหมายคุTมครอง

ผูTบริโภค 

 

(1) กฎหมายเก่ียวกับเดินทางเขAาออกประเทศ 

สำหรับประเด็นเร่ืองการเดินทางเขUาออกและการตรวจลงตราน้ัน สามาถกลjาวไดUวjาสหราชอาณาจักร 

มาเลเซีย สิงคโปรz อินเดีย ตjางรองรับการตรวจลงตราท่ีอนุญาตใหUนักทjองเท่ียวสามารถเดินทางเขUาในประเทศ

เพ่ือรับบริการทางการแพทยzไดU อยjางไรก็ตาม กรณีมีขUอสังเกตในกรณีของสหราชอาณาจักรและอินเดียวjา

ข้ันตอนการตรวจลงตราตามกฎหมายน้ันอาจเปèนอุปสรรคตjอการพัฒนาของธุรกิจการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz

ไดUโดยกฎหมายตรวจคนเขUาเมืองของสหราชอาณาจักรน้ัน มีความซับซUอนและมีรายละเอียดมากมาย การ

ขอรับการตรวจลงตราสำหรับนักทjองเท่ียวทางการแพทยzจากกลุjมประเทศท่ีจะตUองขอวีซjาในการเขUาสห

ราชอาณาจักร ก็มีความซับซUอนเชjนเดียวกันนอกจากน้ี สหราชอาณาจักรไมjมีวีซjาสำหรับผูUติดตามเปèนกรณี

พิเศษ ดังน้ัน ผูUติดตามจะตUองย่ืนขอวีซjาในฐานะในฐานะใดฐานะหน่ึง เชjน ผูUเดินทางเขUาประเทศท่ัวไป 

(general visitor) หรือผูUเดินทางเขUาประเทศท่ีเปèนเด็ก (child visitor) โดยไมjมีการผjอนผันใหUวีซjาอัตโนมัติเปèน
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กรณีพิเศษแกjผูUติดตาม ในกรณีท่ีนักทjองเท่ียวทางการแพทยzไดUรับวีซjาแลUว สjวนในกรณีของประเทศอินเดียน้ัน 

จะมีปÅญหาท่ีกระบวนการตรวจลงตราท่ีมีความลjาชUา 

ในสjวนของประเทศสิงคโปรzน้ัน กฎหมายวjาดUวยการตรวจคนเขUาเมืองยอมรับใหUมีประเภทของการ

ตรวจลงตราเพ่ือรองรับการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz อยjางไรก็ตามปรากฏปÅญหาการขยายเวลาการการพำนักใน

สิงคโปรzเน่ืองจากสิงคโปรzอนุญาตใหUคนไขUซ่ึงเปèนคนตjางชาติเดินทางเขUามารักษาและพำนักในสิงคโปรzใน

ระยะเวลาท่ีคjอนขUางจำกัด กลjาวคือ ขอขยายระยะเวลาการพำนักไดUไมjเกิน 89 วันนับแตjวันท่ีเดินทางเขUามายัง

สิงคโปรz ดังน้ัน แพทยzผูUจะทำการรักษาคนไขUตUองวางแผนเก่ียวกับตารางการรักษาอยjางรอบคอบลjวงหนUากjอน

เร่ิมดำเนินการรักษา 

สำหรับมาเลเซียและอินเดียน้ันไดUพัฒนาระบบการย่ืนคำขอและการตรวจลงตราเพ่ือวัตถุประสงคzทาง

การแพทยzทางออนไลนz สำหรับนักทjองเท่ียวท่ีประสงคzจะเดินทางเขUาในมาเลเซียเพ่ือวัตถุประสงคzเชิง

การแพทยzตUองทำการนัดหมายแพทยzซ่ึงปฏิบัติการในโรงพยาบาลท่ีไดUข้ึนทะเบียนไวUกับ MHTC โดยผูUเดินทาง

สามารถหาขUอมูลเก่ียวกับแพทยzและโรงพยาบาลท่ีสอดคลUองกับการรักษาและความตUองการของตนไดUโดยผjาน

ทางฐานขUอมูลออนไลนzกำหนดไวUเปèนพิเศษดังกลjาวขUางตUนจึงเปèนการลดข้ันตอน ความยุjงยาก และความลักล่ัน

ของกระบวนการขอตรวจลงตราและเอกสารเขUามาเลเซียแกjผูUท่ีจะเดินทางมายังมาเลเซียดUวยเหตุผลทาง

การแพทยz 

ในอดีตกระบวนการตรวจลงตราสำหรับผูUท่ีประสงคzจะเดินทางเขUามาเพ่ือรับบริการทางการแพทยzของ

อินเดียน้ันไดUรับการวิพากษzวิจารณzวjามีความลjาชUา เพ่ือแกUปÅญหาดังกลjาวรัฐบาลของประเทศอินเดียไดUสรUาง

ระบบการย่ืนและรับเอกสารแสดงการตรวจลงตราเพ่ือการบริการทางการแพทยzทางออนไลนz (e-MED visa) 

ซ่ึงเปèนระบบท่ีชjวยอำนวยความสะดวกใหUผูUย่ืนขอรับการตรวจลงตราสารมารถย่ืนเอกสารตjาง ๆ ผjานทางระบบ

ออนไลนzอยjางไรก็ตามคณะผูUวิจัยขอต้ังขUอสังเกตเก่ียวกับระบบการย่ืนขอรับการตรวจลงตราทางออนไลนz ใน

ประเด็นเร่ืองการเก็บรักษาขUอมูลสjวนบุคคล ระบบการย่ืนออนไลนzกำหนดใหUผูUย่ืนตUองกรอกขUอมูลสjวนบุคคล 

เชjน ช่ือและอายุ ตลอดจนขUอมูลเก่ียวกับการรักษา ขUอมูลดังกลjาวน้ันถือเปèนขUอมูลสjวนบุคคล (personal 

information) ดUวยเหตุน้ี รัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขUอง (เชjน ผูUท่ีไดUรับมอบหมายจากรัฐใหUทำการประมวลผล

ขUอมูล) จะตUองดำเนินการตามมาตรฐานการคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคลตามกฎหมาย  

 (2) การรักษามาตรฐานการใหAบริการทางการแพทยG 

ในแงjของการควบคุมกำกับการมาตรฐานการใหUบริการทางการแพทยz กฎหมายของสหราชอาณาจักร 

มาเลเซีย สิงคโปรz อินเดีย ตjางมีกฎหมายควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพโดยผjานสภาวิชาชีพท่ีทำหนUาท่ี

คลUายคลึงกับแพทยสภาของประเทศไทย โดยในสหราชอาณาจักรไดUแกj General Medical Council ใน

ประเทศมาเลเซียไดUแกj  Malaysia Medical Council ในประเทศสิงคโปรzไดUแกj  Singapore Medical 

Council สjวนในประเทศอินเดียไดUแกj Medical Council of India   

คณะผูUวิจัยพบวjาการใชUอำนาจของสภาวิชาชีพดUานเวชกรรมน้ันสามารถเปèนท้ังปÅจจัยสjงเสริมและเปèน

อุปสรรคตjอ Medical Tourism ไดU ปÅจจัยสjงเสริมสามารถยกตัวอยjางไดUเชjน กรณีท่ี Medical Council of 



86 

 

India (MCI) ไดUออกระเบียบท่ีกำหนดใหUสถานพยาบาลตUองเก็บขUอมูลดUานสุขภาพของผูUปÄวยเปèนความลับอยjาง

เครjงครัด แตjอาจสjงขUอมูลตjอตามคำรUองขอของผูUปÄวยไดUซ่ึงรับไดUวjาเปèนกฎเกณฑzท่ีชjวยใหUนักเดินทางมีความ

ม่ันใจวjาขUอมูลทางการแพทยzของตนจะถูกจัดเก็บอยjางปลอดภัยและถูกสjงตjอเพ่ือประโยชนzของตนไดU 

นอกจากน้ันการคุUมครองขUอมูลดUานการแพทยzของนักเดินทางน้ันอาจเปèนไปตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงไมjใชUกฎเกณฑz

ท่ีออกโดยแพทยสภาก็ไดUดังเชjนในกรณีของ Personal Data Protection Act 2010 ในประเทศมาเลเซีย 

ในทำนองเดียวกันกฎเกณฑzท่ีออกมาควบคุมกำกับการใหUบริการทางการแพทยzน้ันอาจเปèนท้ังปÅจจัย

สjงเสริมและอุปสรรคตjอ Medical Tourism ไดU ในกรณีของสหราชอาณาจักร กฎหมาย The National 

Health Service (Charges to Overseas Visitors) Regulations 2015 แกUไขเพ่ิมเติมโดย The National 

Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) Regulations 2017 กฎขUอท่ี 7(3) ระบุ

วjา นักทjองเท่ียวทางการแพทยzท่ีมิไดUเปèนพลเมืองของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอรzแลนดz ท่ีไดU

เขUารับการบริการทางการแพทยzในสถานพยาบาลของรัฐ (NHS) จะตUองจjายคjาบริการในอัตรารUอยละ 150 ของ

คjาธรรมเนียมการรักษาจริง กฎเกณฑzเชjนน้ีอาจสjงผลในทางลบตjอการทjองเท่ียวทางการแพทยzไดU  

 (3) การเยียวยาความเสียหาย 

ในแงjของการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการทางแพทยzน้ัน กฎหมายของสหราชอาณาจักร 

มาเลเซีย สิงคโปรz อินเดีย ตjางเป†ดโอกาสใหUมีการเรียกรUองคjาเสียหายทางแพjงในฐานการกระทำโดยประมาท

เลินเลjอ อันเปèนความรับผิดในฐานละเมิดไดU โดยไมjไดUบัญญัติฐานความรับผิดสำหรับการเยียวยาความเสียหาย

จากใหUบริการทางแพทยz โดยมีขUอสังเกตวjาแพทยzผูUใหUบริการของทุกประเทศน้ันจะมีหนUาท่ีตUองใชUความ

ระมัดระวัง (duty of care) ในการใหUบริการ ซ่ึงนักทjองเท่ียวสามารถฟòองรUองดำเนินคดีกับแพทยzผูUใหUบริการ

ไดU 

อยjางไรก็ตาม ในแงjของ “วิธีการ” ใชUสิทธิเรียกรUองน้ัน กฎหมายของอินเดียอาศัยกลไกตามกฎหมาย

คุUมครองผูUบริโภคเพ่ือสรUางระบบการเยียวยานักทjองเท่ียวท่ีไดUรับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทยz

โดยสามารถย่ืนคำรUองตjอองคzกรก่ึงตุลาการ (consumer forums) ตามกฎหมายคุUมครองผูUบริโภคไดUซ่ึงอาจนับ

ไดUวjาเปèนปÅจจัยทางกฎหมายท่ีชjวยเสริมสรUางความม่ันใหUกับนักทjองเท่ียวตjางชาติไดU กลjาวคือนักทjองเท่ียว

สามารถย่ืนคำรUองและไดUรับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการใหUบริการทางการแพทยzโดยทำคำรUองตjอ

องคzกรท่ีมิใชjศาลไดU 
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บทที่ 3 

กฎระเบยีบที่เกี่ยวกับขAองกับการท,องเที่ยวเชิงการแพทยGของประเทศไทย 

3.1 หนCวยงานท่ีเก่ียวขAองกับธุรกิจการทCองเท่ียวเชิงการแพทยGของไทย 

รัฐบาลไทยไดUใหUความสำคัญและมีความพยายามในการผลักดันใหUไทยกลายเปèนศูนยzกลางสุขภาพ

นานาชาติ โดยในสjวนของธุรกิจการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzน้ัน มีสjวนราชการท่ีรับผิดชอบไดUแกjกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงการทjองเท่ียวและกีฬา โดยกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหนUาท่ีเก่ียวกับการสรUาง

เสริมสุขภาพอนามัยการปòองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟâäนฟูสมรรถภาพของประชาชน268 สjวน

กระทรวงการทjองเท่ียวและกีฬา มีอำนาจหนUาท่ีเก่ียวกับการสjงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทjองเท่ียว การกีฬา การศึกษาดUานกีฬา และนันทนาการ269 

 กระทรวงสาธารณสุขไดUมอบหมายใหUกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปèนหนjวยงานหลักในการบริหาร

ขับเคล่ือนและสนับสนุนนโยบายดUานการสjงเสริมการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness 

Tourism270 และไดUรjวมกับกระทรวงการทjองเท่ียวและกีฬาจัดต้ังคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและสjงเสริม

ประเทศไทยใหUเปèนศูนยzกลางดUานการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ซ่ึงเปèน

คณะกรรมการท่ีทำหนUาท่ีพิจารณายุทธศาสตรzการพัฒนาประเทศไทยใหUเปèนศูนยzกลางสุขภาพนานาชาติ 10 ป£ 

(พ.ศ.2559-2568) และติดตามความกUาวหนUาในการดำเนินงาน 

 สjวนหนjวยงานในสังกัดกระทรวงการทjองเท่ียวและกีฬาท่ีทำหนUาท่ีสjงเสริมธุรกิจการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzไดUแกj การทjองเท่ียวแหjงประเทศไทย (หรือ “ททท.”) ซ่ึงเปèนรัฐวิสาหกิจท่ีถูกจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติการทjองเท่ียวแหjงประเทศไทย พ.ศ. 2522271 และถูกกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีวjาการกระทรวง

ทjองเท่ียวและกีฬา272 โดยไดUมีการดำเนินการเชjน การสำรวจสถิติ และการใชUจjายของนักทjองเท่ียวเชิง

การแพทยz 

 นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการทjองเท่ียวและกีฬายังรjวมกันกําหนดแนวทาง

พัฒนาธุรกิจการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzโดยกำหนดนโยบายขยายระยะเวลาพํานักในไทยเพ่ือรักษาพยาบาล

สําหรับนักทjองเท่ียวเชิงสุขภาพและผูUติดตามในกลุjม CLMV และจีน จาก 60 วันเพ่ิมข้ึนเปèน 90 วัน ซ่ึงแตjเดิม

มีนโยบายขยายระยะเวลาเฉพาะกลุjมตลาดตะวันออกกลางเทjาน้ัน273 จากนโยบายดังกลjาวสjงผลใหUการผลักดัน 

 
268 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, มาตรา 42. 

269 เพิ่งอAาง, มาตรา 14. 

270 ยุทธศาสตร5การพัฒนาประเทศไทยใหAเป`นศนูย5กลางสุขภาพนานาชาต ิ(MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 - 2569). 

271 พระราชบัญญัติการทZองเทีย่วแหZงประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 6 วรรคหนึ่ง. 

272 เพิ่งอAาง, มาตรา 15. 

273 ปกรณ5 นวลมณี, ‘Medical Tourism กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ’ รอบรูAอาเซียน ป™ที่ 5 ฉบับที่ 5 2561, หนAา 3.  
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Medical Tourism ในไทยตUองอาศัยการผลักดันของหนjวยงานดUานการตรวจลงตราซ่ึงไดUแกjกรมการกลสุล 

(กระทรวงตjางประเทศ) 

 กรณีมีขUอสังเกตเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณz  Medical Tourism เปèนหน่ึงในอุตสาหกรรมเปòาหมาย

ภายใตUนโยบายไทยแลนดz 4.0 274 โดยมีการออกประกาศคณะกรรมการสjงเสริมการลงทุน ท่ี 4/2560 เร่ือง

มาตรการสjงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซ่ึงกำหนดใหUการทjองเท่ียวกลุjมรายไดUดี

และการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) เปèนอุตสาหกรรมเปòาหมาย275 

 ในแงjของการควบคุมอัตราคjาบริการทางการแพทยz สjวนราชการท่ีรับผิดชอบไดUแกjกระทรวงพาณิชยz 

โดยคณะกรรมการกลางวjาดUวยราคาสินคUาและบริการ เรียกโดยยjอวjา “กกร.” ซ่ึงรัฐมนตรีวjาการกระทรวง

พาณิชยzเปèนประธานกรรมการ276 มีอำนาจประกาศกำหนดใหUสินคUาหรือบริการใดเปèนสินคUาหรือบริการควบคุม

ไดU277 ซ่ึง กกร. ไดUประกาศกำหนดใหUบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทยz และบริการอ่ืนของ

สถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรคเปèนบริการควบคุม278 

 
274 การทZองเที่ยวกลุZมรายไดAดีและการทZองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

275 ประกาศคณะกรรมการสZงเสริมการลงทุน ที่ 4/2560, ขAอ 4 วรรคหนึ่ง. 

276 พระราชบัญญัตวิZาดAวยราคาสินคAาและบริการ พ.ศ. 2542, มาตรา 7 วรรคหนึ่ง. 

277 เพิ่งอAาง, มาตรา 24 วรรคหนึ่ง. 

278 ประกาศคณะกรรมการกลางวZาดAวยราคาสินคAาและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรือ่ง การกำหนดสินคAาและบริการควบคุม, ขAอ 3(50). 
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ตารางท่ี 3.1 

 ผูAมีสCวนไดAเสีย (stakeholders) สำหรับ Medical Tourism ของไทย 

 

กระทรวง

สาธารณสุข 

(โดยกรม

สนับสนุนบริการ

สุขภาพ) 

กระทรวงการ

ทCองเท่ียวและกีฬา 

(เชCน ททท.) 

กระทรวงพาณิชยG 

(โดย กกร.) 

คณะกรรมการ

สCงเสริมการ

ลงทุน 

กระทรวงมหาดไทย 

(กรมการกงสุล) 

ทำแผน

ยุทธศาสตรzการ

พัฒนาประเทศ

ไทยใหUเปèน

ศูนยzกลางสุขภาพ 

นานาชาติ

(Medical Hub) 

การสำรวจสถิติ และ

การใชUจjายของ

นักทjองเท่ียวเชิง

การแพทยz 

กำหนดใหUบริการ

รักษาพยาบาล 

บริการทาง

การแพทยz และ

บริการอ่ืนของ

สถานพยาบาล

เก่ียวกับการรักษา

โรคเปèนบริการ

ควบคุม 

กำหนดใหU

อุตสาหกรรม

ทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzเปèน

หน่ึงใน

อุตสาหกรรม

เปòาหมาย 

ขยายระยะเวลา

พํานักในไทยเพ่ือ

รักษาพยาบาล

สําหรับนักทjองเท่ียว

เชิงสุขภาพและ

ผูUติดตามในกลุjม 

CLMV และจีน จาก 

60 วันเพ่ิมข้ึนเปèน 

90 วัน 

คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและสjงเสริม

ประเทศไทยใหUเปèนศูนยzกลางดUานการ

ทjองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical and 

Wellness Tourism) (พิจารณายุทธศาสตรz) 

 

เม่ือพิจารณาอำนาจหนUาท่ีตามกฎหมายของหนjวยงานท่ีเก่ียวขUองกับการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzของ

ไทยแลUว อาจสามารถแบjงอำนาจหนUาท่ีของหนjวยงานรัฐไดUเปèนประเด็นอันไดUแกj อำนาจหนUาท่ีในการกำหนด

และขับเคล่ือนนโยบายเพ่ือสjงเสริมการทjองท่ียวเชิงการแพทยz อำนาจหนUาท่ีในการควบคุมการเดินทางเขUาออก

และการพำนักในประเทศ อำนาจหนUาท่ีในการควบคุมคุณภาพและอัตราคjาบริการทางการแพทยz และอำนาจ

หนUาท่ีในการสjงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz 

3.2 กฎระเบียบท่ีเก่ียวขAองกับการเดินทางและการพำนักของนักทCองเท่ียว 

ในสjวนของการพัฒนาใหUไทยเปèนศูนยzกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ยุทธศาสตรzการ

พัฒนาประเทศไทยใหUเปèนศูนยzกลางสุขภาพนานาชาติ 10 ป£ (พ.ศ.2559-2568) ใหUความสำคัญกับกระบวนการ

ตรวจลงตราและระยะเวลาท่ีนักทjองเท่ียวจะเดินทางเขUามาและพำนักในราชอาณาจักรเพ่ือรับบริการทาง

การแพทยzในประเทศไทย ซ่ึงกฎหมายท่ีสำคัญในประเด็นดังกลjาวไดUแกjพระราชบัญญัติคนเขUามือง พ.ศ. 2522 
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และประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑz วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ การยกเวUนและการ

เปล่ียนประเภทการตรวจลงตราท่ีเก่ียวขUอง 

3.2.1 การตรวจลงตราเพ่ือรับการรักษาพยาบาลท่ัวไป 

ตามพระราชบัญญัติคนเขUามือง พ.ศ. 2522 บุคคลท่ีไมjมีสัญชาติไทยท่ีประสงคzจะเดินทางเขUามาใน

ประเทศไทยเพ่ือรับการรักษาหรือบริการทางการแพทยzน้ันจะตUองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชUแทนหนังสือ

เดินทางอันถูกตUองและยังสมบูรณzอยูj279 โดยประเด็นเก่ียวกับการตรวจลงตราเพ่ือรับการรักษาใน

สถานพยาบาลน้ัน มีหลักเกณฑz เง่ือนไข และวิธีการตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑz วิธีการ และเง่ือนไข

ในการตรวจ การยกเวUนและการเปล่ียนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 ซ่ึงกำหนดใหUผูUถือ

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชUแทนหนังสือเดินทางซ่ึงเขUามาในราชอาณาจักรเปèนการช่ัวคราวเพ่ือรับการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามกฎหมายวjาดUวยสถานพยาบาลมีสิทธิเขUามาในไทยไดUเปèนการช่ัวคราว โดย

มีเง่ือนไขเชjน 

 

ผูaถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชaแทนหนังสือเดินทางซ่ึงเขaามาในราชอาณาจักรเปÄน

การช่ัวคราวเพ่ือรอรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ตaองมีเอกสารเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาลท่ีออกโดยสถานพยาบาลในประเทศไทยตามประกาศรายช่ือท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด หรือออกโดยกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนํามาแสดงตbอพนักงานเจaาหนaาท่ี 

เชbน เอกสารการนัดหมาย เอกสารการรับรองของแพทยÜ เอกสารยืนยันการรักษาพยาบาล หรือ

เอกสารทางการแพทยÜประเภทอ่ืน พรaอมท้ังเอกสารทางการเงินเก่ียวกับคbาใชaจbายในการ

รักษาพยาบาล เชbน ใบรับรองคbาใชaจbายตามสิทธิ เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงออกโดยหนbวยงาน

ท่ีเก่ียวขaองในตbางประเทศ280 

 

 อยjางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคนเขUามือง พ.ศ. 2522 บัญญัติหUามมิใหUนักเดินทางท่ีเปèนโรคเร้ือน วัณ

โรคในระยะอันตราย โรคเทUาชUางในระยะท่ีปรากฎอาการเปèนท่ีรังเกียจแกjสังคม โรคยาเสพติดใหUโทษ หรือโรค

ซิฟ†ลิสในระยะท่ี 1 เดินทางเขUาในราชอาณาจักร281 

 นอกจากน้ี กรณียังมีขUอสังเกตเพ่ิมเติมวjา นักเดินทางท่ีตUองการจะรับบริการโดยมีผูUท่ีทำหนUาท่ี

ประกอบธุรกิจในลักษณะของการใหUมีบริการหรือการอํานวยความสะดวกอยjางใดอยjางหน่ึงหรือหลายอยjาง 

อันไดUแกj สถานท่ีพัก อาหาร แกjนักทjองเท่ียวเพ่ือการรักษาก็ไดU การประกอบธุรกิจดังกลjาวอาจถือเปèนการทำ

 
279 พระราชบัญญัติคนเขAาเมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 12(1). 

280 กฎกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ5 วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเวAนและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2555, ขAอ 1. 

281 พระราชบัญญัติคนเขAาเมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 12(4) ประกอบ กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเขAา

เมือง พ.ศ. 2522. 
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ธุรกิจนำเท่ียวรูปแบบหน่ึงตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกz พ.ศ. 2551 ซ่ึงจะตUองขอรับ

ใบอนุญาตประกอบการตามกฎหมาย282 ซ่ึงผูUประกอบธุรกิจนำเท่ียวตUองไมjกระทำการใดอันจะกjอใหUเกิดความ

เสียหายแกjอุตสาหกรรมทjองเท่ียว แหลjงทjองเท่ียว หรือนักทjองเท่ียว283 และจะตUองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ

เก่ียวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเท่ียวและมาตรฐานการปฏิบัติหนUาท่ีของมัคคุเทศกzและผูUนำเท่ียวท่ีจะ

พึงปฏิบัติตjอนักทjองเท่ียวท่ีออกโดยคณะกรรมการธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกz284 

 3.2.2 การขยายเวลาพำนักสำหรับนักทCองเท่ียวท่ีเขAามารับการรักษาพยาบาล 

 คณะรัฐมนตรีไดUมีนโยบายในการพัฒนาไทยใหUกลายเปèนศูนยzกลางสุขภาพนานาชาติ และไดUใหU

ความสำคัญกับการอำนวยกระบวนการตรวจลงตราและการขยายเวลาการพำนักอยูjในประเทศไทยของนักเดิน

ทางเขUามาในประเทศเพ่ือรับการรักษาพยาบาลและผูUติดตามของบุคคลดังกลjาว เชjน ผูUถือหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใชUแทนหนังสือเดินทางของรัฐอjาวอาหรับ (GCC) ราชอาณาจักรบาหเรนz (Kingdom of Bahrain) รัฐ

คู เว ต  (State of Kuwait) รั ฐ สุ ล ตj าน โอ ม าน  (Sultanate of Oman) รั ฐ ก าต ารz  (State of Qatar) 

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Kingdom of Saudi Arabia) และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสz (United Arab 

Emirates) สามารถเขUามาในราชอาณาจักรเปèนการช่ัวคราวเพ่ือรับการรักษาพยาบาลและผูUติดตามของบุคคล

ดังกลjาวจํานวนไมjเกินส่ีคน ไดUรับยกเวUนการตรวจลงตราและใหUอยูjในราชอาณาจักรไดUไมjเกินเกUาสิบวัน285 

 นอกจากน้ี ผูU ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชUแทนหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรกัมพูชา 

(Kingdom of Cambodia) สาธารณ รัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic 

Republic) สาธารณรัฐแหjงสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (Socialist Republic of Viet Nam) และ สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of 

China) ซ่ึงเขUามาในราชอาณาจักรเปèนการช่ัวคราวเพ่ือรับการรักษาพยาบาลและผูUติดตามไดUรับการยกเวUนการ

ตรวจลงตราและใหUอยูjในราชอาณาจักรไดUไมjเกินเกUาสิบวัน286 

3.3 กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการใหAบริการทางการแพทยG 

 เม่ือนักทjองเท่ียวประสงคzท่ีจะไดUรับการบริการทางการแพทยz นักทjองเท่ียวยjอมจะตUองกjอนิติสัมพันธz

กับผูUใหUบริการ เชjน ทำสัญญาพ่ือเขUารับบริการ ในประเด็นน้ี กฎหมายท่ีเก่ียวขUองเปèนหลักยjอมไดUแกjประมวล

 
282 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก5 พ.ศ. 2551, มาตรา 15 วรรคหนึ่ง. 

283 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคัคุเทศก5 พ.ศ. 2551, มาตรา 24. 

284 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก5 พ.ศ. 2551, มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 12(3). 

285 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่ผูAถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชAแทนหนังสือเดินทางซึ่งเขAามาในราชอาณาจักร

เป`นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผูAติดตามไดAรับยกเวAนการตรวจลงตราและใหAอยูZในราชอาณาจักรไดAไมZเกินเกAาสิบวัน (28 ธันวาคม 

2555), ขAอ 1. 

286 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่ผูAถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชAแทนหนังสือเดินทางซึ่งเขAามาในราชอาณาจักร

เป`นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผูAติดตามไดAรับการยกเวAนการตรวจลงตราและใหAอยูZในราชอาณาจักรไดAไมZเกินเกAาสิบวัน (ฉบับที่ 2), 

ขAอ 1. 
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กฎหมายแพjงและพาณิชยzในสjวนท่ีวjาการเกิดและผลของสัญญา ตลอดจนความรับผิดท่ีเก่ียวขUอง นอกจากน้ี 

ยังมีประเด็นพิจารณาตjอไปถึงบทบัญญัติแหjงกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนเพ่ือสรUางความเปèนธรรมระหวjางคูjสัญญาซ่ึง

ไดUแกj พระราชบัญญัติคุUมครองผูUบริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวjาดUวยขUอสัญญาไมjเปèนธรรม พ.ศ. 

2540 ซ่ึงสามารถอธิบายไดUตามประเด็นดังตjอไปน้ี  

3.3.1 สัญญาการใหAบริการ/รับบริการทางการแพทยG 

 การรับบริการดUานการแพทยzยjอมเปèนไปตามหลักอิสระในทางแพjง (Private Autonomy) และ

เสรีภาพในการทำสัญญา (Freedom of Contract) ดังท่ีบัญญิติไวUในประมวลกฎหมายแพjงและพาณิชยz287 

หรือหากความตกลงระหวjางนักทjองเท่ียวและผูUใหUบริการดUานการแพทยzน้ันมีลักษณะท่ีมุjงหมายในความสำเร็จ

ของการใหUบริการเพ่ือแลกกับสินจUางแลUว สัญญาระหวjางนักทjองเท่ียวและผูUใหUบริการยjอมมีลักษณะเปèนสัญญา

จUางทำของตามประมวลกฎหมายแพjงและพาณิชยzซ่ึงบัญญัติวjา อันวbาจaางทำของน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง 

เรียกวbาผูaรับจaาง ตกลงจะทำการงานส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนสำเร็จใหaแกbบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกวbาผูaวbาจaาง และผูaวbาจaาง

ตกลงจะใหaสินจaางเพ่ือผลสำเร็จแหbงการท่ีทำน้ัน288 

ตามหลักการท่ีไดUกลjาวขUางตUน  “สิทธิและหนUาท่ี”  ของผูUใหUบริการและนักทjองเท่ียวยjอมไปตามความ

ตกลงของบุคคลท้ังสองฝÄาย อยjางไรก็ตาม กรณีมีประเด็นตUองพิจารณาตjอไปวjาในกรณีท่ีเก่ียวขUองกับการ

ใหUบริการดUานการแพทยz น้ัน มีกฎหมายใดท่ีกำหนดหนUาท่ีตามกฎหมายใหU ผูU ใหUบริการตUองปฏิบัติ

นอกเหนือไปจากท่ีคูjสัญญาไดUตกลงกันหรือไมj และมีกฎหมายใดท่ีรับรองและคุUมครองสิทธิของนักทjองเท่ียวท่ี

เขUารับบริการทางการแพทยzเอาไวUเปèนพิเศษหรือไมj 

3.3.1.1 กฎหมายวCาดAวยการคุAมครองผูAบริโภคและขAอสัญญาไมCเปqนธรรม 

สัญญาท่ีนักทjองเท่ียวตกลงกับผูUใหUบริการทางการแพทยzน้ันอาจมีขUอความท่ีไมjเปèนธรรมหรือเปèนการเอา

เปรียบนักทjองเท่ียว ตjอประเด็นขUางตUน เพ่ือปòองกันและแกUไขปÅญญหาความไมjเปèนธรรมของขUอสัญญา ระบบ

กฎหมายไทยอาศัยกฎหมายท่ีสำคัญ 2 ฉบับ ไดUแกjพระราชบัญญัติคุUมครองผูUบริโภค พ.ศ. 2522 และ

พระราชบัญญัติวjาดUวยขUอสัญญาไมjเปèนธรรม พ.ศ. 2540 (ตารางท่ี 3.2)  

 

 

 

 

 

 

 
287 ประมวลกฎหมายแพZงและพาณิชย5, มาตรา 150 และ มาตรา 151. 

288 ประมวลกฎหมายแพZงและพาณิชย5, มาตรา 587. 
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ตารางท่ี 3.2 

การสรAางความเปqนธรรมของขAอตกลงระหวCางผูAใหAบริการและนักทCองเท่ียวผูAรับบริการ 

 

พระราชบัญญัติคุAมครองผูAบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวCาดAวยขAอสัญญาท่ีไมCเปqนธรรม 

พ.ศ. 2540 

มาตรา 35 ตรีกำหนดใหUสัญญาของการประกอบธุรกิจ

ท่ีควบคุมสัญญาตUองใชUขUอสัญญาใด หรือตUองใชUขUอ

สัญญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใชUขUอสัญญาน้ันดUวยตาม 

มาตรา 35 ทวิ แลUว ถUาสัญญาน้ันไมjใชUขUอสัญญา

ดังกลjาวหรือใชUขUอสัญญาดังกลjาวแตjไมjเปèนไปตาม

เง่ือนไข ใหUถือวjาสัญญาน้ันใชUขUอสัญญาดังกลjาวหรือใชU

ขUอสัญญาดังกลjาวตามเง่ือนไขน้ัน แลUวแตjกรณี” 

มาตรา 4 วรรคหน่ึง ขUอตกลงในสัญญาระหวjางผูUบริโภค

กับผูUประกอบธุรกิจการคUา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญา

สำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากท่ีทำใหUผูUประกอบธุรกิจ

การคUา หรือวิชาชีพ หรือผูUกำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผูU

ซ้ือฝากไดUเปรียบคูjสัญญาอีกฝÄายหน่ึงเกินสมควร เปèนขUอ

สัญญาท่ีไมjเปèนธรรม และใหUมีผลบังคับไดUเพียงเทjาท่ีเปèน

ธรรมและพอสมควรแกjกรณีเทjาน้ัน 

 

ตามมาตรา 35 ตรี ของพระราชบัญญัติคุUมครองผูUบริโภค พ.ศ. 2522 น้ัน การคุUมครองผูUบริโภคดUาน

สัญญาน้ันจะเปèนไปตามขUอสัญญาและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวjาดUวยสัญญาประกาศในฐานะสัญญาควบคุม 

แตjอยjางไรก็ตาม ในปÅจจุบันยังไมjปรากฏวjาคณะกรรมการวjาดUวยสัญญาไดUออกประกาศใหUสัญญาเก่ียวกับการ

ใหUบริการดUานการแพทยzในกรณีของการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzเปèนสัญญาควบคุมตามกฎหมาย 

อยjางไรก็ตาม ในกรณีท่ีปรากฏวjาขUอสัญญาระหวjางผูUใหUบริการดUานการแพทยzและนักทjองเท่ียว

ผูUใชUบริการน้ัน “ไมjเปèนธรรม” กรณีอาจตกอยูjในบังคับของพระราชบัญญัติวjาดUวยขUอสัญญาท่ีไมjเปèนธรรม พ.ศ. 

2540 ไดU หากปรากฏวjาสัญญาบริการดUานการแพทยzน้ันมีลักษณะเปèนขUอตกลงในสัญญาระหวjางผูUบริโภคกับ   

ผูUประกอบธุรกิจการคUาหรือวิชาชีพ เชjน สัญญาระหวjางนักทjองเท่ียวท่ัวไปสถานประกอบกิจการพยาบาล หรือ

มีลักษณะเปèนสัญญาสำเร็จรูป กลjาวคือ สัญญาท่ีทำเปèนลายลักษณzอักษรโดยมีการกำหนดขUอสัญญาท่ีเปèน

สาระสำคัญไวUลjวงหนUาไมjวjาจะทำในรูปแบบใด ซ่ึงคูjสัญญาฝÄายหน่ึงฝÄายใดนำมาใชUในการประกอบกิจการของ

ตน289  

3.3.1.2 การควบคุมคCาบริการทางการแพทยG 

โดยท่ัวไปแลUว การตกลงราคาสินคUาและบริการยjอมไปตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญา อยjางไรก็ตาม 

รัฐมีความประสงคz ท่ีจะเขUาแทรกแซงเสรีภาพและการทำงานของกลไกตลาดดังกลjาวโดยกำหนดใหU

คณะกรรมการกลางวjาดUวยราคาสินคUาและบริการ (หรือ “กกร.”) (ซ่ึงประกอบดUวยรัฐมนตรีวjาการกระทรวง

พาณิชยzเปèนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยzและเลขาธิการคณะกรรมการสjงเสริมการลงทุนเปèนรอง

ประธานกรรมการ และผูUทรงคุณวุฒิไมjนUอยกวjาส่ีคน แตjไมjเกินแปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตjงต้ัง โดยตUองแตjงต้ัง

 
 289 พระราชบัญญัติวZาดAวยขAอสัญญาที่ไมZเป`นธรรม  พ.ศ. 2540, มาตรา 3. 
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จากผูUทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมjนUอยกวjาก่ึงหน่ึงเปèนกรรมการ)290 มีอำนาจประกาศกำหนดใหUสินคUาหรือบริการ

ใดเปèนสินคUาหรือบริการควบคุมไดU291 

โดย กกร. ไดUออกประกาศคณะกรรมการกลางวjาดUวยราคาสินคUาและบริการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2562 

กำหนดใหUบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทยz และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรค 

เปèนบริการควบคุม292 ซ่ึงเม่ือบริการทางแพทยzเปèนบริการควบคุมแลUว กกร. มีอำนาจกำหนดใหUกำหนดราคา

ซ้ือหรือราคาจำหนjายสินคUาหรือบริการควบคุม ใหUผูUซ้ือซ้ือในราคาไมjต่ำกวjาราคาท่ีกำหนด หรือใหUผูUจำหนjาย

จำหนjายในราคาไมjสูงกวjาราคาท่ีกำหนด หรือตรึงราคาไวUในราคาใดราคาหน่ึง293 

ตjอมาในวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไดUมีการออกประกาศคณะกรรมการกลางวjาดUวยราคาสินคUาและ

บริการฉบับท่ี 52 พ.ศ. 2562 เร่ือง การแจUงราคา การกำหนดหลักเกณฑz เง่ือนไขเก่ียวกับการจำหนjายยารักษา

โรคเวชภัณฑz คjาบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทยz และบริการอ่ืนของสถานพยาบาล ประกาศ

ดังกลjาวกำหนดใหUโรงพยาบาล ผูUผลิตยา ผูUนำเขUายามาในราชอาณาจักรเพ่ือจำหนjาย ผูUแทนจำหนjายของผูUผลิต

หรือผูUนำเขUามาในราชอาณาจักร แจUงขUอมูล ดังตjอไปน้ี294 

(1) ใหUโรงพยาบาลแจUงราคาซ้ือและราคาจำหนjายยา ตามรายการท่ีอยูjในบัญชีเจ็บปÄวยฉุกเฉินวิกฤต มี

สิทธิทุกท่ี (Universal Coverage Emergency Patients : UCEP) และยารายการอ่ืนท่ีเลขาธิการกำหนด 

ตามบัญชีขUอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)295  

(2) ใหUโรงพยาบาลแจUงราคาซ้ือและราคาจำหนjายเวชภัณฑz คjาบริการรักษาพยาบาลคjาบริการทางการ

แพทยz และคjาบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการรักษาโรค ตามรายการท่ีอยูjในบัญชีเจ็บปÄวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี 

(Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) 

(3) ใหUผูUผลิตยา ผูUนำเขUายามาในราชอาณาจักรเพ่ือจำหนjาย ผูUแทนจำหนjายของผูUผลิตหรือผูUนำเขUามาใน

ราชอาณาจักร แจUงราคายาท่ีจำหนjายใหUกับโรงพยาบาล ตามบัญชีขUอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai 

Medicines Terminology : TMT) 

นอกจากน้ี ประกาศดังกลjาวยังกำหนดใหUโรงพยาบาลแสดงเคร่ืองหมาย QR Code ซ่ึงเปèนขUอมูล

เปรียบเทียบราคาจำหนjายยาท่ีกรมการคUาภายในจัดทำไวU ณ ภายในบริเวณโรงพยาบาลในลักษณะท่ีเป†ดเผย 

ชัดเจนสะดวก และเพียงพอตjอการพบเห็นของผูUใชUบริการ ภายในสิบหUาวันนับแตjวันท่ีกรมการคUาภายในจัดสjง 

 
290 พระราชบัญญัติวZาดAวยราคาสินคAาและบริการ พ.ศ. 2542, มาตรา 7 วรรคหนึ่ง. 

291 เพิ่งอAาง, มาตรา 9(1). 

292 ประกาศคณะกรรมการกลางวZาดAวยราคาสินคAาและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562, ขAอ 3(50). 

293 พระราชบัญญัติวZาดAวยราคาสินคAาและบริการ พ.ศ. 2542, มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (1). 

294 ประกาศคณะกรรมการกลางวZาดAวยราคาสินคAาและบริการฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจAงราคา การกำหนดหลักเกณฑ5 เงื่อนไขเกี่ยวกับ

การจำหนZายยารักษาโรคเวชภัณฑ5 คZาบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย5 และบริการอื่นของสถานพยาบาล ประกาศดังกลZาวกำหนดใหA

โรงพยาบาล ผูAผลิตยา ผูAนำเขAายามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหนZาย ผูAแทนจำหนZายของผูAผลิตหรือผูAนำเขAามาในราชอาณาจักร, ขAอ 3. 

295 กรณีที่โรงพยาบาลประสงค5จะจำหนZายยาในราคาที่แตกตZางจากที่ไดAแจAงไวAแลAวตาม (1) ใหAแจAงการเปลี่ยนแปลงดังกลZาวใหAทราบลZวงหนAาไมZนAอย

กวZาสิบหAาวัน 
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QR Code ใหU296 และใหUโรงพยาบาลประเมินคjารักษาพยาบาลตามการวินิจฉัยเบ้ืองตUนใหUผูUปÄวยทราบทุกคร้ัง

อีกดUวย297 

3.3.2 กฎหมายวCาดAวยการคุAมครองขAอมูลสCวนบุคคลของนักทCองเท่ียว 

การเขUารับบริการทางการแพทยzยjอมหลีกเล่ียงข้ันตอนการใหUขUอมูลผูUรับบริการและการเก็บรักษาขUอมูล

ดังกลjาว หรือการสjงขUอมูลเก่ียวกับการรักษาตjอในบางกรณี จากประเด็นขUางตUนกรณีมีประเด็นตUองพิจารณา

ตjอไปวjาผูUใหUบริการทางการแพทยzในไทยมีหนUาท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับการรวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล 

และสjงตjอขUอมูลดังกลjาวหรือไมjอยjางไร 

3.3.2.1 กฎหมายวCาดัวยสุขภาพแหCงชาติ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหjงชาติ พ.ศ. 2550 ถูกตราข้ึนเพ่ือวางกรอบและแนวทางในการกำหนด

นโยบายยุทธศาสตรzและการดำเนินงานดUานสุขภาพของประเทศ298 โดยหากจะกลjาวถึงบทบาทของกฎหมาย

ดังกลjาวตjอMedical Tourism น้ัน อาจกลjาวถึงบทบัญญัติในสjวนท่ีวjา “สิทธิ” ของนักทjองเท่ียวซ่ึงเปèน

ผูUรับบริการ ยกตัวอยjางเชjน สิทธิเก่ียวกับขUอมูลดUานสุขภาพ และหนUาท่ีในการแจUงขUอมูลดUานสุขภาพตามตาราง

ท่ี 3.3 ดUานลjางน้ี 

 
296 ประกาศคณะกรรมการกลางวZาดAวยราคาสินคAาและบริการฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจAงราคา การกำหนดหลักเกณฑ5 เงื่อนไขเกี่ยวกับ

การจำหนZายยารักษาโรคเวชภัณฑ5 คZาบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย5 และบริการอื่นของสถานพยาบาล ประกาศดังกลZาวกำหนดใหA

โรงพยาบาล ผูAผลิตยา ผูAนำเขAายามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหนZาย ผูAแทนจำหนZายของผูAผลิตหรือผูAนำเขAามาในราชอาณาจักร, ขAอ 6. 

297 เพิ่งอAาง, ขAอ 7. 

298 พระราชบัญญัติสุขภาพแหZงชาติ พ.ศ. 2550, หมายเหตุ. 
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ตารางท่ี 3.3 

สิทธิดAานสุขภาพของผูAรับบริการดAานการแพทยG 

 

สิทธิเก่ียวกับขAอมูลดAานสุขภาพ หนAาท่ีในการแจAงขAอมูลดAานสุขภาพ 

มาตรา 7 ขUอมูลดUานสุขภาพของบุคคล เปèนความลับ

สjวนบุคคล ผูUใดจะนำไปเป†ดเผยในประการท่ีนjาจะทำใหU

บุคคลน้ันเสียหายไมjไดU เวUนแตjการเป†ดเผยน้ันเปèนไป

ตามความประสงคzของบุคคล น้ันโดยตรง หรือมี

กฎหมายเฉพาะบัญญัติใหUตUองเป†ดเผย แตjไมjวjาในกรณี

ใด ๆ ผูUใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายวjาดUวย

ขUอมูลขjาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอ

เอกสารเก่ียวกับขUอมูลดUานสุขภาพของบุคคลท่ีไมjใชjของ

ตนไมjไดU  

 

(มาตรา 49 ผูUใดฝÄาฝâนมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ตUอง

ระวางโทษจำคุกไมjเกินหกเดือน หรือปรับไมjเกินหน่ึง

หม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ) 

มาตรา 8 ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดUาน

สาธารณสุขตUองแจUงขUอมูลดUานสุขภาพท่ีเก่ียวขUอง

กับการใหUบริการใหUผูUรับบริการทราบอยjางเพียงพอ

ท่ีผูUรับบริการจะใชUประกอบการตัดสินใจในการรับ

หรือไมj รับบริการใด และในกรณี ท่ี ผูU รับบริการ

ปฏิเสธไมjรับบริการใด จะใหUบริการน้ันมิไดU 

ในกรณี ท่ี เกิดความเสียหายห รืออันตรายแกj

ผูU รั บ บ ริก าร เพ ราะ เห ตุ ท่ี ผูU รับ บ ริก ารป กป† ด 

ขUอเท็จจริงท่ีตนรูUและควรบอกใหUแจUง หรือแจUง

ขUอความอันเปèนเท็จ ผูUใหUบริการไมjตUองรับผิดชอบใน

ความเสียหายหรืออันตรายน้ัน เวUนแตjเปèนกรณีท่ีผูU

ใหUบริการประมาทเลินเลjออยjางรUายแรง 

   ความในวรรคหน่ึงมิใหUใชUบังคับกับกรณีดังตjอไปน้ี 

(1) ผูUรับบริการอยูjในภาวะท่ีเส่ียงอันตรายถึงชีวิต

และมีความจำเปèนตUองใหUความชjวยเหลือเปèนการ

รีบดjวน 

(2) ผูUรับบริการไมjอยูjในฐานะท่ีจะรับทราบขUอมูลไดU 

และไมjอาจแจUงใหUบุคคลซ่ึงเปèนทายาทโดยธรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพjงและพาณิชยz ผูUปกครอง 

ผูU ปกครองดูแล  ผูU พิ ทั กษz  ห รือ ผูU อ นุบ าลของ

ผูUรับบริการ แลUวแตjกรณี รับทราบขUอมูลแทนใน

ขณะน้ันไดU 

 

เม่ือพิจารณาสิทธิหนUาท่ีตามมาตรา 7 และ 8 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหjงชาติ พ.ศ. 2550 แลUวจะ

เห็นไดUวjากฎหมายดังกลjาวยjอมสjงผลตjอการใหUบริการดUานการแพทยzระหวjางบุคลากรดUานสาธารณสุขซ่ึง

หมายถึง ผูUใหUบริการสาธารณสุขท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขUอกำหนดรองรับ299 ยกตัวอยjางเชjน ผูUใหUบริการ

ยjอมไมjอาจเป†ดเผยขUอมูลดUานสุขภาพของนักทjองเท่ียวผูUรับบริการไดU หากฝÄาฝâนผูUใหUบริการตUองรับโทษตามท่ี

 
299 พระราชบัญญัติสุขภาพแหZงชาติ พ.ศ. 2550, มาตรา 3. 
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กฎหมายกำหนด นอกจากน้ี แมUวjาสัญญาใหUบริการท่ีผูUใหUบริการและผูUรับบริการตกลงกันจะไมjไดUกำหนดใหUผูUใหU

บริการตUองแจUงขUอมูลดUานสุขภาพท่ีเก่ียวขUองกับการใหUบริการใหUผูUรับบริการทราบอยjางเพียงพอท่ีผูUรับบริการ

จะใชUประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมjรับบริการใด แตjอยjางไรก็ตาม ผูUใหUบริการซ่ึงมีสถานะเปèนผูU

ใหUบริการสาธารณสุขตามกฎหมายยjอมมีหนUาท่ีแจUงขUอมูลดังกลjาวแกjนักทjองเท่ียวผูUใชUบริการ ท้ังน้ี หากการฝÄา

ฝâนหนUาท่ีดังกลjาวกjอใหUเกิดความเสียหาย นักทjองเท่ียวผูUใชUบริการยjอมสามารถเรียกคjาเสียหายไดUตามมาตรา 8 

ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหjงชาติ พ.ศ. 2550 

3.3.2.2 กฎหมายวCาดAวยการคุAมครองขAอมูสCวนบุคคล 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหjงชาติ พ.ศ. 2550 อาจถือไดUวjาเปèนบทบัญญัติท่ีทำหนUาท่ีในการคุUมครอง

ขUอมูลสุขภาพของบุคคล อยjางไรก็ตามระบบกฎหมายยังมีบทบัญญัติท่ีทำหนUาท่ีคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคลใน

กรณีท่ัวไปอีกดUวย ไดUแกj พระราชบัญญัติคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายกำหนดใหU

บทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชU หรือเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคล และบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของเจUาของ

ขUอมูลสjวนบุคคล รวมท้ังบทกำหนดโทษท่ีเก่ียวขUองใหUบังคับตามบทบัญญัติแหjงพระราชบัญญัติคุUมครองขUอมูล

สjวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปèนการเพ่ิมเติม ไมjวjาจะซ้ำกับบทบัญญัติแหjงกฎหมายวjาดUวยการน้ันหรือไมjก็ตาม300 

ตามพระราชบัญญัติคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคล พ.ศ. 2562 ขUอมูลสjวนบุคคลหมายถึงขUอมูลเก่ียวกับ

บุคคลซ่ึงทำใหUสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดUไมjวjาทางตรงหรือทางอUอมแตjไมjรวมถึงขUอมูลของผูUถึงแกjกรรม

โดยเฉพาะ301 ในกรณีท่ีขUอมูลท่ีเก่ียวกับการรักษาหรือใหUบริการทางการแพทยzสามารถระบุตัวบุคคล

ผูUรับบริการไดU ขUอมูลดังกลjาวยjอมมีลักษณะเปèนขUอมูลสjวนบุคคลตามกฎหมาย ผูUใหUบริการทางการแพทยzซ่ึงงมี

อำนาจหนUาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชU หรือเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคลดังกลjาว จะมีสถานะกลายเปèน

ผูUควบคุมขUอมูล (Data Controller)302 และมีหนUาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เชjน ผูUควบคุมขUอมูลสjวนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใชU หรือเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคลไมjไดUหาก

เจUาของขUอมูลสjวนบุคคลไมjไดUใหUความยินยอมไวUกjอนหรือในขณะน้ัน เวUนแตjบทบัญญัติแหjงพระราชบัญญัติน้ี

หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหUกระทำไดUการขอความยินยอมตUองทำโดยชัดแจUง เปèนหนังสือหรือทำโดยผjานระบบ

อิเล็กทรอนิกสz เวUนแตjโดยสภาพไมjอาจขอความยินยอมดUวยวิธีการดังกลjาวไดU303 และผูUควบคุมขUอมูลสjวน

บุคคลตUองทำการเก็บรวบรวม ใชU หรือเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคลตามวัตถุประสงคzท่ีไดUแจUงเจUาของขUอมูลสjวน

บุคคลไวUกjอนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวม304 

 
300 เพิ่งอAาง, 3(1). 

301 พระราชบัญญัตคิุAมครองขAอมูลสZวนบุคคล พ.ศ. 2562, มาตรา 6. 

302 เพิ่งอAาง, 

303 เพิ่งอAาง, มาตรา 19. 

304 เพิ่งอAาง, มาตรา 21 วรรคหนึ่ง. 
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3.3.3 กฎหมายควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล 

เม่ือพิจารณาองคzประกอบของการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzแลUวจะเห็นไดUวjา “การใหUบริการดUาน

การแพทยz” น้ันถือเปèนสาระสำคัญของ Medical Tourism ซ่ึงการใหUบริการดังกลjาวสามารถสjงผลตjอความ

ปลอดภัยตjอชีวิตและรjางกายของนักทjองเท่ียวซ่ึงเปèนผูUปÄวยอยjางมีนัยสำคัญ ดUวยเหตุน้ีจึงมีประเด็นท่ีจะตUอง

ศึกษาถึงกฎหมายท่ีใหUอำนาจแกjรัฐในการควบคุมกำกับ (regulate) การใหUบริการดังกลjาวเพ่ือคุUมครองความ

ปลอดภัยของบุคคลท่ีเขUารับบริการทางการแพทยz โดยนิติสัมพันธzจะกลjาวถึงในสjวนน้ีไมjใชjนิติสัมพันธzทางแพjง

ระหวjางผูUใหUบริการและผูUรับบริการดังท่ีไดUกลjาวหัวขUอ 3.2. หากแตjเปèนนิติสัมพันธzตามกฎหมายมหาชน

ระหวjางรัฐและผูUใหUบริการ 

3.3.3.1 การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพ 

การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขUองกับการแพทยzในประเทศไทยน้ันมีพระราชบัญญติท่ี

สำคัญไดUแกj พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติการประกอบโรค

ศิลปะ พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดUกฎหมายไดUใหUนิยามของ “การประกอบโรคศิลปะ” และ “วิชาชีพเวชกรรม” และ

บัญญัติหUามมิใหUบุคคลประกอบวิชาชีพดังกลjาวเวUนแตjจะไดUรับอนุญาตจากบุคคลหรือหนjวยงานท่ีกฎหมาย

กำหนดเสียกjอน 
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ตารางท่ี 3.4 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมและประกอบโรคศิลปะ 

 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

มาตรา 4 “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความวjา วิชาชีพท่ี

กระทำตjอมนุษยzเก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 

การบำบัดโรค การปòองกันโรค การผดุงครรภz การปรับ

สายตาดUวยเลนซzสัมผัส การแทงเข็มหรือการฝÅงเข็มเพ่ือ

บำบัดโรคหรือเพ่ือระงับความรูUสึก และหมายความ

รวมถึงการกระทำทางศัลยกรรม การใชUรังสี การฉีดยา

หรือสสาร การสอดใสjวัตถุใด ๆ เขUาไปในรjางกาย  ท้ังน้ี 

เพ่ือการคุมกำเนิด การเสริมสวย หรือการบำรุงรjางกาย

ดUวย 

 

มาตรา 4 “การประกอบโรคศิลปะ” หมายความวjา การ

ประกอบวิชาชีพท่ีกระทำหรือมุjงหมายจะกระทำตjอ

มนุษยzเก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัด

โรค การปòองกันโรค การสjงเสริมและการฟâäนฟูสุขภาพ 

การผดุงครรภz แตjไมjรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการ

แพทยzและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวjาดUวยการน้ัน ๆ 

 

มาตรา 26 หUามมิใหUผูUใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ

แสดงดUวยวิธีใด ๆ วjาพรUอมท่ีจะประกอบวิชาชีพเวช

กรรมโดยมิไดUเปèนผูUประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

พระราชบัญญัติน้ี305 

มาตรา 30 หUามมิใหUผูUใดทำการประกอบโรคศิลปะ หรือ

กระทำดUวยประการใด ๆ ใหUผูUอ่ืนเขUาใจวjาตนเปèนผูUมี

สิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดUข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาต306 

 

มาตรา 43 ผูUใดฝÄาฝâนมาตรา 26 ตUองระวางโทษจำคุกไมj

เกินสามป£ หรือปรับไมjเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ัง

ปรับ 

มาตรา 57 ผูUซ่ึงมิไดUเปèนผูUประกอบโรคศิลปะผูUใดทำการ

ประกอบโรคศิลปะอันเปèนการฝÄาฝâนมาตรา 30 ตUอง

ระวางโทษจำคุกไมjเกินสามป£ หรือปรับไมjเกินสามหม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ผูUซ่ึงมิไดUเปèนผูUประกอบโรคศิลปะผูUใดกระทำดUวย

ประการใด ๆ ใหUผูUอ่ืนเขUาใจวjาตนเปèนผูUมีสิทธิทำการ

ประกอบโรคศิลปะอันเปèนการฝÄาฝâนมาตรา 30 ตUอง

ระวางโทษจำคุกไมjเกินสองป£ หรือปรับไมjเกินสองหม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

 
305 โปรดดูขAอยกเวAนตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

306 โปรดดขูAอยกเวAนตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 
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 เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติขUางตUน สามารถกลjาวไดUวjาหากเปòาหมายของการทjองเท่ียวเชิงสุขภาพน้ัน

เปèนไปเพ่ือการรับบริการอันมีลักษณะเปèนการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย เชjน 

เดินทางมาจากตjางประเทศเพ่ือรับการผjาตัดแลUว นักทjองเท่ียวหรือบุคคลท่ีเปèนตัวแทนในการติดตjอเพ่ือรับ

บริการของนักทjองเท่ียวยjอมจะตUองตระหนักวjาผูUใหUบริการวิชาชีพดังกลjาวน้ันจะตUองเปèนผูUท่ีไดUรับอนุญาตตาม

กฎหมาย โดยผูUท่ีใหUบริการอันมีลักษณะเปèนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือการประกอบโรคศิลปะแกj

นักทjองเท่ียวโดยไมjไดUรับอนุญาต ยjอมมีโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติดังท่ีไดUแสดงในตารางท่ี 3.4 

 กรณีมีขUอสังเกตเพ่ิมเติมวjา แมUผูUใหUบริการจะเปèนผูUท่ีไดUรับอนุญาตตามกฎหมายใหUประกอบวิชาชีพเวช

กรรมหรือเปèนผูUประกอบโรคศิลปะแลUวก็ตาม แตjก็ไมjไดUหมายความวjาผูUไดUรับอนุญาตดังกลjาวจะสามารถ

ประกอบวิชาชีพอยjางไรก็ไดU โดยท่ีพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ไดUบัญญัติวjาผูUประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมตUองรักษาจริยธรรมแหjงวิชาชีพเวชกรรม ตามท่ีกำหนดไวUในขUอบังคับแพทยสภา307 ในกรณีมี

กรณีศึกษาเก่ียวกับการใหUบริการปลูกถjายอวัยวะใหUแกjชาวตjางชาติท่ีเดินทางเขUามาในประเทศ  

 ดUวยเหตุน้ี กรณีจึงมีประเด็นตUองพิจารณาวjาระบบกฎหมายไทยน้ันมีกฎหมายท่ีทำหนUาท่ีควบคุม

กำกับการปลูกถjายอวัยวะหรือไมj ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการปลูกถjายอวัยวะน้ันจะถูกควบคุมกำกับโดยขUอบังคับ

แพทยสภาท่ีถูกแกUไขโดยขUอบังคับแพทยสภาวjาดUวยการรักษาจริยธรรมแหjงวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 

2560 ซ่ึงไดUกำหนดวjา 

 

“การดําเนินการปลูกถbายอวัยวะตaองกระทําการในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซ่ึง

เปÄนสมาชิกของศูนยÜรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและปฏิบัติตามระเบียบท่ีศูนยÜรับบริจาค

อวัยวะสภากาชาดไทยกําหนด ท้ังน้ี ระเบียบดังกลbาวจะตaองไดaรับความเห็นชอบจากแพทยสภา” 

 

 นอกจากน้ี ขUอบังคับแพทยสภาดังกลjาวยังไดUกำหนดกฎเกณฑzเก่ียวกับการปลูกถjายอวัยวะท่ีผูUบริจาค

ประสงคzจะบริจาคอวัยวะขณะท่ียังมีชีวิต308 และกรณีการปลูกถjายอวัยวะท่ีใชUอวัยวะจากผูUท่ีสมองตาย309 โดย

ในกรณีของการบริจาคน้ันขUอบังคับแพทยสภาไดUกลjาวถึงกรณีท่ีชาวตjางชาติตUองการดำเนินการโดยไดUกำหนด

วjา 

(5) กรณีชาวตjางประเทศตUองดําเนินการ ดังตjอไปน้ี 

(ก) เอกสารการยืนยันความสัมพันธzทางสายโลหิตตาม (1) และความเปèนสามีภรรยาโดย

ชอบดUวยกฎหมายมาแลUวอยjางนUอยสามป£ หรืออยูjกินฉันสามีภรรยาโดยเป†ดเผยกับผูUรับอวัยวะ

มาแลUวอยjางนUอยสามป£ ตาม (2) ใหUไดUรับการรับรองจากสถานทูตหรือหนjวยงานท่ีมีหนUาท่ี

เก่ียวกับการดําเนินการของบุคคลในสัญชาติของผูUรUองขอรับการปลูกถjายอวัยวะ และไดUรับการ

 
307 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, มาตรา 31. 

308 ขAอบังคับแพทยสภาวZาดAวยการรักษาจริยธรรมแหZงวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560, ขAอ 52. 

309 ขAอบังคับแพทยสภาวZาดAวยการรักษาจริยธรรมแหZงวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560, ขAอ 53. 
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รับรองดUานความถูกตUองของผูUออกเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการตjางประเทศของ

ประเทศไทย และ 

(ข) ตUองมีการพิสูจนzความสัมพันธzทางพันธุกรรมโดยวิธีทางวิทยาศาสตรzการแพทยzดUวย

วิธีHLA และ/หรือ DNA หรือวิธีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถพิสูจนzไดU ท่ีมีความนjาเช่ือถือใกลUเคียงกัน จาก

สถาบันทางการแพทยzของรัฐในประเทศไทย310 

นอกจากการควบคุมกำกับการใหUบริการซ่ึงมีลักษณะเปèนการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการ

ประกอบโรคศิลปะขUางตUนแลUว ระบบกฎหมายไทยยังมีบทบัญญัติท่ีถูกตราข้ึนเพ่ือควบคุมกำกับการใหUบริการ

ดUานการแพทยzอ่ืน ๆ อีก เชjน พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ

การแพทยzแผนไทย พ.ศ. 2556 ซ่ึงทำหนUาคลUายกับพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ในแงjท่ีมีบทบัญญัติกำหนดนิยามของการใหUบริการท่ี

กฎหมายควบคุม การขอนุญาต และโทษในกรณีมีการฝÄาฝâนหนUาท่ีดังกลjาวดังท่ีไดUแสดงตามตารางท่ี 3.5 

ดังตjอไปน้ี 

 

 

 
310 ขAอบังคับแพทยสภาวZาดAวยการรักษาจริยธรรมแหZงวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560, ขAอ 52(5). 



102 

 

ตารางท่ี 3.5 

การทำกายภาพบำบัดและการแพทยGแผนไทย 

 

พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยGแผนไทย 

พ.ศ. 2556 

มาตรา 3 “วิชาชีพกายภาพบำบัด” หมายความวjา วิชาชีพ

ท่ีกระทำตjอมนุษยzเก่ียวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย 

และการบำบัดความบกพรjองของรjางกายซ่ึงเกิดเน่ืองจาก

ภาวะของโรคหรือการเคล่ือนไหวท่ีไมjปกติ การปòองกัน การ

แกUไขและการฟâäนฟูความเส่ือมสภาพความพิการของ

รjางกาย รวมท้ังการสjงเสริมสุขภาพรjางกายและจิตใจ ดUวย

วิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใชUเคร่ืองมือหรืออุปกรณz

ท่ีรัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการใหUเปèน

เคร่ืองมือหรืออุปกรณzกายภาพบำบัด 

มาตรา 3 “การแพทยzแผนไทย” หมายความวjา 

กระบวนการทางการแพทยzเก่ียวกับการตรวจ 

วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือปòองกันโรค หรือการ

สjงเสริมและฟâäนฟูสุขภาพของมนุษยz การผดุงครรภz 

การนวดไทย และใหUหมายความรวมถึง การ

เตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐz

อุปกรณzและเคร่ืองมือทางการแพทยz  ท้ังน้ี โดย

อาศัยความรูUหรือตำราท่ีไดUถjายทอดและพัฒนาสืบ

ตjอกันมา 

มาตรา 28 หUามมิใหUผูUใดซ่ึงมิไดUเปèนผูUประกอบวิชาชีพ

กายภาพบำบัด ทำการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด311 

มาตรา 31 หUามมิใหUผูUใดซ่ึงมิไดUเปèนผูUประกอบ

วิชาชีพการแพทยzแผนไทยหรือผูUประกอบวิชาชีพ

การแพทยzแผนไทยประยุกตz กระทำการประกอบ

วิชาชีพการแพทยzแผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพ

การแพทยzแผนไทยประยุกตz312 

มาตรา 50  ผูUใดฝÄาฝâนมาตรา 28 หรือมาตรา 44 ตUอง

ระวางโทษจำคุกไมjเกินสามป£ หรือปรับไมjเกินหกหม่ืนบาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา 53 ผูUใดฝÄาฝâนมาตรา 31 หรือมาตรา 47 

ตUองระวางโทษจำคุกไมjเกินสามป£ หรือปรับไมjเกิน

หกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

 นอกจากน้ี ยังปรากฏตัวอยjางอ่ืนของพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวขUองกับการใหUบริการดUานการแพทยzใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขUองกับการพยาบาลและการผดุงครรภz และการใหUบริการดUานทันตกรรมตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภz พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ซ่ึง

กำหนดนิยามของการใหUบริการท่ีกฎหมายควบคุม การขอนุญาต และโทษในกรณีมีการฝÄาฝâนหนUาท่ีดังกลjาว

ดังท่ีไดUแสดงตามตารางท่ี 3.6 ดังตjอไปน้ี 

 

 

 
311 โปรดดูขAอยกเวAนตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 

312 โปรดดูขAอยกเวAนตามมาตรา 31 ของพระราชบญัญัติวิชาชีพการแพทย5แผนไทย พ.ศ. 2556 
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ตารางท่ี 3.6 

การพยาบาลและการผดุงครรภG และการใหAบริการดAานทันตกรรม 

 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ 

การผดุงครรภG พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

มาตรา 4 “วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภz” 

หมายความวjา วิชาชีพเก่ียวกับการพยาบาลและการผดุงครรภz 

“การพยาบาล” หมายความวjา การกระทำตjอมนุษยzเก่ียวกับ

การดูแลและการชjวยเหลือเม่ือเจ็บปÄวย การฟâäนฟูสภาพ การ

ปòองกันโรค และการสjงเสริมสุขภาพ รวมท้ังการชjวยเหลือ

แพทยzกระทำการรักษาโรค ท้ังน้ี โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรz

และศิลปะการพยาบาล 

“การผดุงครรภG” หมายความวjา การกระทำเก่ียวกับการดูแล 

และการชjวยเหลือหญิงมีครรภz หญิงหลังคลอด และทารกแรก

เกิด รวมถึงการตรวจ การทำคลอด การสjงเสริมสุขภาพและ

ปòองกันความผิดปกติในระยะต้ังครรภz ระยะคลอด และระยะ

หลังคลอด รวมท้ังชjวยเหลือแพทยzกระทำการรักษาโรค ท้ังน้ี 

โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรzและศิลปะการผดุงครรภz 

มาตรา 4 “วิชาชีพทันตกรรม” หมายความวjา 

วิชาชีพท่ีกระทำตjอมนุษยzเก่ียวกับการตรวจ การ

วินิจฉัย การบำบัด หรือการปòองกัน โรคฟÅน โรค

อวัยวะท่ีเก่ียวกับฟÅน โรคอวัยวะในชjองปาก โรค

ขากรรไกรและกระดูกใบหนUาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ขากรรไกร รวมท้ังการกระทำทางศัลยกรรม และ

การกระทำใด ๆ ในการบำบัด บูรณะและฟâäนฟู

สภาพของอวัยวะในชjองปาก กระดูกใบหนUาท่ี

เก่ียวเน่ืองกับขากรรไกรและการทำฟÅนในชjอง

ปาก 

มาตรา 27 หUามมิใหUผูUใดซ่ึงมิไดUเปèนผูUประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล หรือมิไดUเปèนผูUประกอบวิชาชีพการผดุงครรภz หรือ

มิไดUเปèนผูUประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภz 

กระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภz หรือแสดงดUวยวิธีใด ๆ 

ใหUผูUอ่ืนเขUาใจวjาตนเปèนผูUมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลjาว โดย

มิไดUข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต313 

มาตรา 28 หUามมิใหUผูUใดซ่ึงมิไดUเปèนผูUประกอบวิชา

ทันตกรรมทำการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือ

แสดงดUวยวิธีใด ๆ ใหUผูUอ่ืนเขUาใจวjาตนเปèนผูUมีสิทธิ

ประกอบวิชาชีพดังกลjาว โดยมิไดUข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาต314 

มาตรา 46 ผูUใดฝÄาฝâนมาตรา 27 หรือมาตรา 43 ตUองระวาง

โทษจำคุกไมjเกินสองป£ หรือปรับไมjเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง

จำท้ังปรับ 

มาตรา 50 ผูUใดฝÄาฝâนมาตรา 28 หรือมาตรา 44 

ตUองระวางโทษจำคุกไมjเกินสามป£ หรือปรับไมj

เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

  

 
313 โปรดดูขAอยกเวAนตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ5 พ.ศ. 2528 

314 โปรดดูขAอยกเวAยตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
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 นอกจากน้ี ยังไดUบัญญัติ (ในทำนองเดียวกับ พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยzแผนไทย พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภz 

พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ดังท่ีไดUกลjาวขUางตUน) หUามมิใหUผูUใดซ่ึงมิไดUเปèนผูU

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงดUวยวิธีใด ๆ ใหUผูUอ่ืนเขUาใจวjาตนเปèนผูU

มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลjาว โดยมิไดUข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต315 ตลอดจนไดUบัญญัติใหUผูUท่ีฝÄาฝâนหนUาท่ี

ดังกลjาวตUองระวางโทษจำคุกไมjเกินสามป£ หรือปรับไมjเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ316 

3.3.3.2 การควบคุมกำกับสถานท่ีใหAบริการ  

 นอกจากความสัมพันธzทางกฎหมายระหวjางผูUใหUบริการและผูUรับบริการในฐานะผูUประกอบวิชาชีพแลUว 

กรณียังมีประเด็นตUองพิจารณาตjอไปถึง “สถานท่ี” ในการใหUบริการอีกดUวย ประเด็นขUอกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

สถานพยาบาในระบบกฎหมายไทยน้ันเปèนไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงบัญญัติวjา 

 

“สถานพยาบาล” หมายความวbา สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจัดไวaเพ่ือการ

ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวbาดaวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามกฎหมายวbาดaวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภÜตาม

กฎหมายวbาดaวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภÜ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม

กฎหมายวbาดaวยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายวbาดaวย

วิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยÜตามกฎหมายวbาดaวยวิชาชีพเทคนิค

การแพทยÜ การประกอบวิชาชีพการแพทยÜแผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทยÜแผนไทย

ประยุกตÜตามกฎหมายวbาดaวยวิชาชีพการแพทยÜแผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยÜ

และสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวbาดaวยการน้ัน  ท้ังน้ี โดยกระทำเปÄนปกติธุระไมbวbาจะไดaรับ

ประโยชนÜตอบแทนหรือไมb317 

 

 โดยการประกอบกิจการสถานพยาบาลน้ันจะตUองไดUรับอนุญาตตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และยังจะตUองประกอบการใหUเปèนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด318 สำหรับ

ประเด็นเร่ืองการควบคุมกำกับ “สถานท่ี” ในประกอบกิจการเก่ียวกับการใหUบริการดUานการแพทยzน้ัน ยังมี

กฎหมายท่ีเก่ียวขUองอีกหน่ึงฉบับไดUแกj พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงถูกตราข้ึนเพ่ือ

ควบคุมดูแลในดUานสาธารณสุขโดยอาศัยกำหนดมาตรการกำกับดูแลและปòองกันเก่ียวกับการอนามัย

 
315 โปรดดูขAอยกเวAนตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวชิาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. 2537. 

316 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. 2537, มาตรา 50. 

317 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541, มาตรา 4. 

318 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541, มาตรา 15. 
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ส่ิงแวดลUอมไวUอยjางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ319 โดยกฎหมายดังกลjาวทำหนUาท่ีเปèนฐานทางกฎหมายใหUแกj

เจUาหนUาท่ีของรัฐ เชjน ราชการสjวนทUองถ่ิน ในการควบคุมกำกับการเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย320 

สุขลักษณะของอาคาร321 เหตุรำคาญ322 การควบคุมการเล้ียงหรือปลjอยสัตวz323 กิจการท่ีเปèนอันตรายตjอ

สุขภาพ324 ตลาด สถานท่ีจำหนjายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร325 และการจำหนjายสินคUาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ326 

 สำหรับการใหUบริการดUานการแพทยzน้ันมีประเด็นพิจารณาวjาเปèน “กิจการท่ีเปèนอันตรายตjอสุขภาพ” 

ตามความหมายของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือไมj หากเปèนกรณีท่ีอยูjในบังคับของ

กฎหมายผูUประกอบการยjอมมีหนUาท่ีตามกฎหมายจะตUองปฏิบัติตามหลักเกณฑzและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขUอง327 โดย

กฎหมายไดUกำหนดใหUราชการสjวนทUองถ่ินมีอำนาจออกขUอบัญญัติทUองถ่ินกำหนดประเภทของกิจการตาม

มาตรา 31328 บางกิจการหรือทุกกิจการใหUเปèนกิจการท่ีตUองมีการควบคุมภายในทUองถ่ินน้ัน ซ่ึงรัฐมนตรีวjาการ

กระทรวงสาธารณสุขก็ไดUออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเปèนอันตรายตjอสุขภาพ พ.ศ. 2558 

ซ่ึงกำหนดประเภทของกิจการท่ีกฎหมายถือวjาเปèนกิจการท่ีเปèนอันตรายตjอสุขภาพ โดยกรณีมีสjวนท่ีเก่ียวขUอง

กับการใหUบริการดUานการแพทยz เชjนกรณีตามตารางท่ี 3.7 ดUานลjางน้ี 

 

ตารางท่ี 3.7 

กิจการท่ีเปqนอันตรายตCอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 

 

ขUอ 4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑz อุปกรณz

การแพทยz เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑz ทําความสะอาด 

ขUอ 9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

(1) การผลิต โมj บด ผสม หรือบรรจุยา 

(2) การผลิต บรรจุยาสีฟÅน แชมพู ผUาเย็น กระดาษ

เย็น เคร่ืองสําอางรวมท้ังสบูjท่ีใชUกับรjางกาย 

(3) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑzจากสําลี 

(1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวUนแตjเปèน

การใหUบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวjาดUวย

สถานพยาบาล 

(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

 
319 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หมายเหตุ. 

320 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หมวด 3. 

321 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หมวด 4. 

322 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หมวด 5. 

323 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หมวด 6. 

324 พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หมวด 7. 

325 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หมวด 8. 

326 พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535, หมวด 9. 

327 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 32. 

328 มาตรา 31 ของ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติวZา “ใหAรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากำหนดใหAกิจการใดเป`นกิจการที่เป`นอันตรายตZอสุขภาพ” 
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ขUอ 4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑz อุปกรณz

การแพทยz เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑz ทําความสะอาด 

ขUอ 9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

(4) การผลิตผUาพันแผล ผUาป†ดแผล ผUาอนามัย ผUาอUอม

สําเร็จรูป 

(5) การผลิตผงซักฟอก สบูj น้ำยาทําความสะอาดหรือ

ผลิตภัณฑzทําความสะอาดตjาง ๆ 

(3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวUนแตjเปèน

การใหUบริการท่ีไดUรับใบอนุญาตใน 9(1) หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวjาดUวยสถานพยาบาล 

(4) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบสมุนไพร 

เวUนแตjเปèนการใหUบริการท่ีไดUรับใบอนุญาตใน 9(1) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวjาดUวย

สถานพยาบาล 

 

 เม่ือพิจารณา ขUอ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเปèนอันตรายตjอสุขภาพ พ.ศ. 

2558 จะเห็นไดUวjากิจการท่ีเก่ียวขUองกับ “การแพทยz” ซ่ึงถือกิจการท่ีเปèนอันตรายตjอสุขภาพน้ันเปèนกรณีท่ี

เก่ียวขUองกับการ “ผลิต” ท้ังส้ินซ่ึงมิใชjเปòาประสงคzของการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz อยjางไรก็ตาม ขUอ 9 ของ

ประกาศดังกลjาวไดUระบุถึง กิจการสปา กิจการอาบ อบ นวด กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และการประกอบกิจการ

สถานท่ีอาบน้ำ อบน้ำ อบสมุนไพรซ่ึงโดยท่ัวไปแลUวอาจถือไดUวjาเปèนบริการท่ีเปèนเปòาประสงคzของนักทjองเท่ียว

ในเชิงสุขภาพ (Health Tourism) แตjอาจจะอยูjนอกขอบเขตของความหมายของการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz 

(Medical Tourism)  

นอกจากน้ี ยังมีขUอสังเกตวjาหากิจการดังกลjาวน้ันมีลักษณะเปèนกิจการท่ีตกอยูjในบังคับของ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แลUวผูUประกอบการยjอมจะตUองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลjาว 

ยกตัวอยjางเชjน กรณีท่ีผูUประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพโดยเป†ดใหUบริการแกjนักทjองเท่ียวตjางชาติโดยการ

ใหUบริการดังกลjาวมีวัตถุประสงคzเพ่ือบำบัดความบกพรjองของรjางกายซ่ึงเกิดเน่ืองจากภาวะของโรคหรือการ

เคล่ือนไหวท่ีไมjปกติ การปòองกัน การแกUไขและการฟâäนฟูความเส่ือมสภาพความพิการของรjางกาย (ซ่ึงถือเปèน

วิชาชีพกายภาพบำบัด329 และผูUท่ีจะดำเนินการดังกลjาวจะตUองเปèนผูUประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตาม

กฎหมาย330) ในกรณีน้ี ผูUประกอบการไมjตกอยูjในบังคับของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเปèน

อันตรายตjอสุขภาพ พ.ศ. 2558 แตjยังมีหนUาท่ีตามกฎหมายตUองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

2541 อยูj 

3.3.4 กฎระเบียบเก่ียวกับการคุAมครองและเยียวยาความเสียหาย 

ประเด็นปÅญหาทางกฎหมายท่ีสำคัญประการหน่ึงของอุตสาหกรรมการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzไดUแกj 

ความรับผิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการใหUบริการดUานการแพทยzท่ีกjอใหUเกิดความเสียหายตjอนักทjองเท่ียว

 
329 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547, มาตรา 3. 

330 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547, มาตรา 28. 
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ผูUรับบริการ เชjน กรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือแมUกระท่ังเสียชีวิตอันเปèนจากความจงใจหรือประมาทเลินของผูU

ใหUบริการดUานการแพทยz ผูUเสียหายจะมีสิทธิเรียกรUองประการใด  

3.3.4.1 ความรับผิดฐานละเมิด 

สำหรับประเด็นเร่ืองความเสียหายตjอสิทธิในชีวิตและรjางกายน้ันกฎหมายท่ีเปèนฐานแหjงนิติสัมพันธz

ดังกลjาวไดUแกjประมวลกฎหมายแพjงและพาณิชยz ซ่ึงไดUบัญญัติผลทางกฎหมายเอาไวUในเร่ืองของการทำละเมิด

เอาไวUวjา 

 

“ผูaใดจงใจหรือประมาทเลินเลbอ ทำตbอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหaเขาเสียหายถึงแกb

ชีวิตก็ดี แกbรbางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยÜสินหรือสิทธิอยbางหน่ึงอยbางใดก็ดี ทbานวbาผูa

น้ันทำละเมิดจำตaองใชaคbาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน”331 

 

 ในทางปฏิบัติกรณียังมีปÅญหาใหUตUองพิจารณาตjอไปวjาระดับของความระมัดระวังของผูUใหUบริการ

ทางการแพทยzในระบบกฎหมายน้ันจะมีระดับเพียงใด โดยอยjางย่ิงในกรณีท่ีผูUรับการรักษาเปèนนักทjองเท่ียว

ตjางชาติ ตjอประเด็นดังกลjาวสามารถพิจารณาไดUตามขUอบังคับแพทยสภาวjาดUวยการรักษาจริยธรรมแหjงวิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 (3) (ช) แหjงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2525 (ซ่ึงจะไดUอธิบายตjอไปในหัวขUอท่ี 3.3) กำหนดใหUผูUประกอบวิชาชีพเวชกรรมยjอมประกอบวิชาชีพ

ดUวยเจตนาดี โดยไมjคำนึงถึงฐานะเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง332 นอกจากน้ี ยังไดU

กำหนดตjอไปวjา “ผูaประกอบวิชาชีพเวชกรรมตaองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับท่ีดี

ท่ีสุดในสถานการณÜน้ัน ๆ ภายใตaความสามารถและขaอจำกัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณÜท่ีมีอยูb”333 

ในทางปฏิบัติอาจตUองพิจารณาตjอในเร่ืองของ “ความยินยอม” โดยเฉพาะอยjางย่ิงในกรณีท่ีผูU

ใหUบริการดUานการแพทยzไดUใหUผูUรับบริการซ่ึงเปèนผูUเสียหายลงนามยินยอมท่ีจะไมjเรียกรUองคjาเสียหายจากการรับ

บริการไมjวjาในกรณีใด ๆ  ขUอตกลงดังกลjาวจะสามารถใชUบังคับตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือไมj 

จะตUองพิจารณาพระราชบัญญัติวjาดUวยขUอสัญญาท่ีไมjเปèนธรรม พ.ศ. 2540 ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 
331 ประมวลกฎหมายแพZงและพาณิชย5, มาตรา 420. 

332 ขAอบังคับแพทยสภาวZาดAวยการรักษาจริยธรรมแหZงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549,  ขAอ 7. 

333 ขAอบังคับแพทยสภาวZาดAวยการรักษาจริยธรรมแหZงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549,  ขAอ 15. 
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ตารางท่ี 3.8 

ขAอสัญญายกเวAนหรือจำกัดความรับผิดของผูAใหAบริการ 

 

ขAอตกลงท่ียกเวAนหรือจำกัดความรับผิด ความยินยอม 

มาตรา 8 ขUอตกลง ประกาศ หรือคำแจUงความท่ีไดUทำไวUลjวงหนUา 

เพ่ือยกเวUนหรือจำกัดความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญาในความ

เสียหายตjอชีวิต รjางกาย หรืออนามัยของผูUอ่ืน อันเกิดจากการ

กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลjอของผูUตกลง ผูUประกาศ ผูUแจUง

ความ หรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงผูUตกลง ผูUประกาศ หรือผูUแจUงความตUอง

รับผิดดUวย จะนำมาอUางเปèนขUอยกเวUนหรือจำกัดความรับผิดไมjไดU 

   ขUอตกลง ประกาศ หรือคำแจUงความท่ีไดUทำไวUลjวงหนUาเพ่ือ

ยกเวUนหรือจำกัดความรับผิดในกรณีอ่ืนนอกจากท่ีกลjาวในวรรค

หน่ึง ซ่ึงไมjเปèนโมฆะ334 ใหUมีผลบังคับไดUเพียงเทjาท่ีเปèนธรรมและ

พอสมควรแกjกรณีเทjาน้ัน 

มาตรา 9 ความตกลงหรือความยินยอม

ของผูU เสียหายสำห รับการกระทำท่ี

ตUองหUามชัดแจUงโดยกฎหมาย หรือขัดตjอ

ความสงบเรียบรUอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน จะนำมาอUางเปèนเหตุยกเวUน

หรือจำกัดความรับผิดเพ่ือละเมิดมิไดU 

 

 เม่ือพิจารณามาตรา 8 และมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติวjาดUวยขUอสัญญาท่ีไมjเปèนธรรม พ.ศ. 2540 

แลUวสามารถกลjาวไดUวjา การท่ีผูUใหUบริการดUานการแพทยzไดUตกลงกับนักทjองเท่ียงผูUรับบริการวjาจะไมjรับผิดใน

กรณีท่ีความเสียหายน้ันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลjอของผูUใหUบริการ ยjอมไมjอาจนำมาใชUเพ่ือยกเวUน

หรือจำกัดความรับผิดของผูUใหUบริการไดU 

 ดังน้ัน นักทjองเท่ียวตjางชาติเดินทางเขUามาในประเทศไทยเพ่ือรับบริการทางการแพทยzและเกิดความ

เสียหายข้ึนแกjชีวิตหรือรjางกายของนักทjองเท่ียวตjางชาติดังกลjาว นักทjองเท่ียวสามารถฟòองคดีผูUใหUบริการใน

ประเทศไทยหรือประเทศบUานเกิดของตน (Mirrer-Singer, 2007:212) 

ดังน้ัน จึงมีประเด็นตUองวินิจฉัยวjาจะตUองใชUกฎหมายวjาดUวยละเมิดของประเทศใดบังคับแกjกรณี 

พระราชบัญญัติวjาดUวยการขัดกันแหjงกฎหมาย พ.ศ. 2481 บัญญัติวjา หน้ีซ่ึงเกิดจากการละเมิด ใหUบังคับตาม

กฎหมายแหjงถ่ินท่ีขUอเท็จจริงซ่ึงทำใหUเปèนการละเมิดน้ันไดUเกิดข้ึน335 และไมjวjากรณีจะเปèนอยjางไรก็ตาม ฝÄายท่ี

ตUองเสียหายจะเรียกรUองคjาสินไหมทดแทน หรือทางแกUอยjางใดไมjไดUนอกจากท่ีกฎหมายไทยยอมใหUเรียกรUอง

ไดU336 

 
334 ประมวลกฎหมายแพZงและพาณิชย5มาตรา 373 บัญญัติวZา มาตรา ความตกลงทำไวAลZวงหนAาเป`นขAอความยกเวAนมิใหAลูกหนี้ตAองรับผิดเพื่อกลฉAอ

ฉล หรือความประมาทเลินเลZออยZางรAายแรงของตนนั้น ทZานวZาเป`นโมฆะ 

335 พระราชบัญญัติวZาดAวยการขัดกันแหZงกฎหมาย พ.ศ. 2481, มาตรา 15 วรรคหนึ่ง. 

336 พระราชบัญญัตวิZาดAวยการขัดกันแหZงกฎหมาย พ.ศ. 2481, มาตรา 15 วรรคสาม. 
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3.3.4.2 การดำเนินดคีผูAบริโภค 

 ตามมาตรา 35 ตรี ของพระราชบัญญัติคุUมครองผูUบริโภค พ.ศ. 2522 น้ัน การคุUมครองผูUบริโภคดUาน

สัญญาน้ันจะเปèนไปตามขUอสัญญาและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวjาดUวยสัญญาประกาศในฐานะสัญญาควบคุม 

แตjอยjางไรก็ตาม ในปÅจจุบันยังไมjปรากฏวjาคณะกรรมการวjาดUวยสัญญาไดUออกประกาศใหUสัญญาเก่ียวกับการ

ใหUบริการดUานการแพทยzในกรณีของการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzเปèนสัญญาควบคุมตามกฎหมาย 

อยjางไรก็ตาม ในกรณีท่ีปรากฏวjาขUอสัญญาระหวjางผูUใหUบริการดUานการแพทยzและนักทjองเท่ียว

ผูUใชUบริการน้ัน “ไมjเปèนธรรม” กรณีอาจตกอยูjในบังคับของพระราชบัญญัติวjาดUวยขUอสัญญาท่ีไมjเปèนธรรม พ.ศ. 

2540 ไดU หากปรากฏวjาสัญญาบริการดUานการแพทยzน้ันมีลักษณะเปèนขUอตกลงในสัญญาระหวjางผูUบริโภคกับผูU

ประกอบธุรกิจการคUาหรือวิชาชีพ เชjน สัญญาระหวjางนักทjองเท่ียวท่ัวไปสถานประกอบกิจการพยาบาล หรือมี

ลักษณะเปèนสัญญาสำเร็จรูป กลjาวคือ สัญญาท่ีทำเปèนลายลักษณzอักษรโดยมีการกำหนดขUอสัญญาท่ีเปèน

สาระสำคัญไวUลjวงหนUา ไมjวjาจะทำในรูปแบบใด ซ่ึงคูjสัญญาฝÄายหน่ึงฝÄายใดนำมาใชUในการประกอบกิจการของ

ตน337  

ในกรณีท่ีเปèนขUอพิพาทในเร่ืองของระหวjางนักทjองเท่ียวผูUใชUบริการในฐานะผูUบริโภคและผูUใหUบริการซ่ึง

เปèนผูUประกอบธุรกิจ กรณีพิพาทดังกลjาวยjอมถือเปèนคดีผูUบริโภคตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผูUบริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงบัญญัติวjา “คดีผูUบริโภค” หมายความวjา 

 

(1) คดีแพbงระหวbางผูaบริโภคหรือผูaมีอำนาจฟêองคดีแทนผูaบริโภคตามมาตรา 19 หรือตาม

กฎหมายอ่ืน กับผูaประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนaาท่ีตามกฎหมายอัน

เน่ืองมาจากการบริโภคสินคaาหรือบริการ 

(2) คดีแพbงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตbอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคaาท่ีไมb

ปลอดภัย 

(3) คดีแพbงท่ีเก่ียวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2) 

(4) คดีแพbงท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหaใชaวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี338 

เม่ือขUอพิพาทมีลักษณะเปèนคดีผูUบริโภคการฟòองรUองเพ่ือดำเนินคดีจึงตUองดำเนินการตามกระบวนการ

และข้ันตอนท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูUบริโภค พ.ศ. 2551 เชjน คณะกรรมการคุUมครอง

ผูUบริโภค สมาคมหรือมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุUมครองผูUบริโภครับรองตามกฎหมายวjาดUวยการคุUมครองผูUบริโภค 

มีอำนาจฟòองและดำเนินคดีผูUบริโภคแทนผูUบริโภคไดU โดยใหUระบุช่ือและท่ีอยูjของผูUบริโภคใหUชัดเจน339 

 นอกจากกรณีความตกลงเพ่ือจำกัดหรือยกเวUนความรับผิดแลUว กรณียังมีขUอสังเกตเพ่ิมเก่ียวกับ

ขUอจำกัดของเสรีภาพในการทำสัญญาในกรณีของการต้ังครรภzแทนอีกดUวย ประเทศไทยไดUมีการตรา

 
337 พระราชบัญญัติวZาดAวยขAอสัญญาที่ไมZเป`นธรรม  พ.ศ. 2540, มาตรา 3. 

338 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูAบริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 3. 

339 พระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูAบริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 19 วรรคหนึ่ง. 
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พระราชบัญญัติคุUมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชjวยการเจริญพันธุzทางการแพทยz พ.ศ. 2558 โดย

บัญญัติหUามมิใหUผูUใดดำเนินการใหUมีการต้ังครรภzแทนเพ่ือประโยชนzทางการคUา340 ดังน้ัน แมUวjาคูjสัญญาท้ังสอง

ฝÄายจะยินยอมก็ไมjอาจท่ีจะทำสัญญาวjาจUางใหUมีการต้ังครรภzแทนเพ่ือประโยชนzทางการคUาไดU 

 จากขUอมูลท่ีกลjาวในหัวขUอ 4.3.4 ขUางตUน ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบท่ัวไปในการเยียวยาผูUท่ี

ไดUรับความเสียหายจากบริการทางการแพทยzกลjาวคือบทปÅญญัติในประมวลหมายแพjงและพาณิชยzวjาดUวย

สัญญาและละเมิด ตลอดจนไดUรับคะแนนบวกในสjวนของวิธีพิจารณาคดีของผูUบริโภคซ่ึงสามารถถูกใชUเพ่ือ

อำนวยความสะดวกแกjผูUรับบริการทางการแพทยzซ่ึงตUองเสียหายจากการใหUบริการทางการแพทยzในประเทศ

ไทยไดU 

 
340 พระราชบัญญัติคุAมครองเด็กที่เกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีชZวยการเจริญพันธุ5ทางการแพทย5 พ.ศ. 2558, มาตรา 24. 



111 

 

บทที่ 4 

การวิเคราะหGความพรAอมทางดAานกฎระเบียบที่เกีย่วกับขAองกับการท,องเที่ยวเชิงการแพทยG 

 เพ่ือประเมินความพรUอมทางดUานกฎระเบียบท่ีเก่ียวขUองกับ Medical Tourism ไดUอยjางชัดเจนข้ึน  

บทน้ีนำเอาผลการวิเคราะหzกฎระเบียบของท้ัง 5 ประเทศท่ีไดUดำเนินการมาในบทท่ี 2 สำหรับ สหราช

อาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปรz และอินเดีย และ ในบทท่ี 3 สำหรับไทย มาแปลงเปèนคะแนน (Quantifying) 

เน้ือหาในบทน้ีเร่ิมจากการอธิบายวิธีการวัดในหัวขUอ 4.1 โดยรายละเอียดของเกณฑzนำเสนอในภาคผนวกท่ี 

4.1  ผลการวิเคราะหzคะแนนเปรียบเทียบระหวjางประเทศนำเสนอในสjวนท่ี 4.2   

4.1 วิธีการวัด  

ข้ันตอนการแปลงเปèนคะแนนเร่ิมจากการจัดกฎระเบียบตjาง ๆ เปèนหมวดหมูj และดึงตัวแปรสำคัญ ๆ 

ท่ีช้ีวัดโอกาสทjาทีทางนโยบาย (Policy Stance) ตjอการพัฒนา Medical Tourism ความสำเร็จของการ

ทjองเท่ียวเชิงการแพทยz   

เกณฑzการพิจารณาตัวแปรเหลjาน้ีประกอบดUวย 2 เกณฑzหลักอันประกอบดUวย 

(1) ความชัดเจนของนโยบายและ/หรือยุทธศาสตรzท่ีจะพัฒนาและสjงเสริม Medical Tourism อยjาง

จริงจังและเปèนรูปธรรม ท่ีเปèนเสมือนเปèนโครงสรUางฐานรากท่ีจะใชUเปèนตัวขับเคล่ือนและกำหนด

ทิศทางของ Medical Tourism (ตjอไปอUางถึงวjาเปèนเกณฑzทางดUานรูปแบบ)  และ  

(2) ความครบถUวนในเน้ือหาของกฎ ระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติเก่ียวกับกการกำกับดูแลและ

สjงเสริมกิจกรรมตjาง ๆ ท่ีเปèนองคzประกอบของ Medical Tourism ท่ีสะทUอนใหUเห็นถึงวิถีทางท่ี

เหมาะสมในการบัญญัติและบริหารจัดการกฎระเบียบท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับกิจกรรมตjาง ๆ เพ่ือใหU

ธุรกิจประเภทน้ีท่ีมีคุณภาพและเปèนท่ียอมรับในทางสากล (ตjอไปอUางถึงเกณฑzทางดUานเน้ือหา) 

เกณฑzท้ังทางดUานรูปแบบและทางดUานเน้ือหาจะถูกแยกยjอยเปèนองคzประกอบของเกณฑzเพ่ือสรUาง

ความชัดเจนเม่ือนำมาจัดหมวดหมูj โดยในสjวนของเกณฑzดUานรูปแบบใหUความสำคัญกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรzวjามีนโยบายและยุทธศาสตรzท่ีมุjงพัฒนาธุรกิจการทjองเท่ียวเชิงการแพทยzหรือไมj อยjางไร ในขณะท่ี

เกณฑzทางดUานเน้ือหาซ่ึงใชUกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับสารัตถะสำคัญของ Medical Tourism มา

เปèนเคร่ืองมือในการอธิบาย โดยแบjงแยกออกเปèน 2 องคzประกอบยjอย ไดUแกj กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการเดินทางและการพำนักของนักทjองเท่ียวซ่ึงไมjถือวjาเปèนกฎหมายท่ีเก่ียวกับการทjองเท่ียวเชิง

การแพทยzโดยตรงเทjาใดนัก และกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการใหUบริการทางการแพทยz 

อยjางไรก็ตามองคzประกอบยjอยบางองคzประกอบอาจพิจารณาเพ่ิมเติมในรายละเอียดเชjน องคzประกอบยjอยท่ี
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สองของเกณฑzทางดUานเน้ือหาสามารถพิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก 4 ประการ ไดUแกj (1) สัญญาการใหU

และการรับบริการทางการแพทยz; (2) การคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคลของนักทjองเท่ียว; (3) การควบคุมกำกับ

การประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล; และ (4) การคุUมครองเยียวยาความเสียหาย ตารางท่ี 4.1 นำเสนอ

สรุปเกณฑzและองคzประกอบของเกณฑzในการแปลงเปèนคะแนน  

ตารางท่ี 4.1 กรอบการประเมินความพรAอมทางดAานกฎระเบียบของ Medical Tourism  

 

ตัวแปร 

เก
ณ

ฑ
Gรูป

แบ
บ องคGประกอบ นโยบายและยุทธศาสตรzเพ่ือการพัฒนาการทjองเท่ียวเชิงการแพทยz 

เก
ณ

ฑ
Gเนื้

อห
า 

องคGประกอบ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเดินทางและการพำนักของนักทjองเท่ียว 

องคGประกอบ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการใหUบริการทางการแพทยz 

 เง่ือนไข 1 สัญญาการใหUและการรับบริการทางการแพทยz 

เง่ือนไข 2 การคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคลของนักทjองเท่ียว 

เง่ือนไข 3 การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล 

เง่ือนไข 4 การคุUมครองเยียวยาความเสียหาย 

 

เพ่ือคำนวณคะแนนรวม การศึกษาน้ีมีเกณฑzการใหUน้ำหนักเปèนดังน้ี 
(1) คjาน้ำหนักเฉล่ียสำหรับเกณฑzทางดUานรูปแบบ ซ่ึงมีองคzประกอบพิจารณาเพียงขUอเดียว แตjเปèน

เร่ืองท่ีเก่ียวกับสารัตถะพ้ืนฐานท่ีมีลักษณะของกรอบโครงสรUางดังน้ัน คjาน้ำหนักจึงกำหนดใหU

เทjากับรUอยละ 30 

(2) คjาน้ำหนักเฉล่ียสำหรับเกณฑzทางดUานเน้ือหา ซ่ึงมีองคzประกอบในการพิจารณา 2 ขUอ โดยเปèน

เร่ืองท่ัวไป (องคzประกอบท่ีหน่ึง) และประเด็นท่ีเปèนสารัตถะของงาน (องคzประกอบท่ีสอง) ซ่ึงอาจ

แยกพิจารณาเพ่ือกำหนดการถjวงน้ำหนักไดUวjาองคzประกอบท่ีหน่ึง แมUจะมีสถานะเปèนเร่ืองหลักท่ี

ตUองพิจารณา เทียบเทjากับเกณฑzทางดUานรูปแบบซ่ึงมีองคzประกอบการพิจารณาเพียง 1 ประเด็น 
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แตjตัวสาระของเร่ืองไมjไดUเปèนกรอบหรือโครงสรUางพ้ืนฐานของ Medical Tourism แตjเปèนเร่ืองท่ี

มีความเปèนท่ัวไป ในขณะท่ีองคzประกอบท่ีสองซ่ึงมีสถานะเปèนเร่ืองหลักท่ีตUองพิจารณา และ

เน้ือหาโดยองคzรวมก็มีความเปèนสารัตถะสำคัญย่ิงสำหรับการพิจารณากฎเกณฑzเก่ียวกับ 

Medical Tourism อีกท้ังรายละเอียดท่ีใชUอธิบายประเด็นขUอน้ีประกอบเง่ือนไข 4 ขUอดUวยกัน 

ดังน้ัน น้ำหนักท่ีใหUในองคzประกอบเก่ียวกับการเดินทางและการพำนักของนักทjองเท่ียว จึงต่ำกวjา

องคzประกอบมาตรฐานการใหUบริการทางการแพทยz กลjาวคือน้ำหนักขององคzประกอบเก่ียวกับ

การเดินทางและการพำนักของนักทjองเท่ียวเทjากับรUอยละ 20 ในขณะท่ีองคzประกอบมาตรฐาน

การใหUบริการทางการแพทยzไดUน้ำหนักรUอยละ 50    

(3) องคzประกอบมาตรฐานการใหUบริการทางการแพทยzมีรายละเอียด 4 ดUาน และไมjมีหลักฐานทาง

วิชาการท่ีชัดเจนวjารายละเอียดดUานใดดUานหน่ึงสำคัญกวjาอีกดUานหน่ึง ดังน้ัน น้ำหนักท่ีใหUในแตj

ละดUานจึงเทjากันและเทjากับรUอยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.2)  

  

ตารางท่ี 4.2 

หลักเกณฑGการใหAน้ำหนักสCวนตCาง ๆ 

 

ตัวแปร 

เกณฑGทางดAานรูปแบบ 

(รTอยละ 30) 

นโยบายและยุทธศาสตร>เพื่อการพัฒนา Medical Tourism   

เกณฑGทางดAานเน้ือหา 

(รTอยละ 70) 

องค>ประกอบที่ 1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางและการพำนักของนักทBองเที่ยว (รTอยละ 

20) 

องค>ประกอบที่ 2 กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานการใหTบริการทางการแพทย> (รTอยละ 50) 

 รายละเอียด 1 สัญญาการใหTและการรับบริการทางการแพทย> (รTอยละ 12.5) 

รายละเอียด 2 การคุTมครองขTอมูลสBวนบุคคลของนักทBองเที่ยว (รTอยละ 12.5) 

รายละเอียด 3 การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล (รTอยละ 12.5) 

รายละเอียด 4 การคุTมครองเยียวยาความเสียหาย (รTอยละ 12.5) 
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 คะแนนท่ีใหUในแตjละการนำเสนอผลการวิจัยสjวนน้ี คณะผูUวิจัยใชUวิธีกำหนดเหตุการณzท่ีเปèนตัวแปร

สนับสนุนและเปèนปฏิปÅกษzกับเกณฑz องคzประกอบของเกณฑz และเง่ือนไขข้ึน โดยกำหนดใหUเหตุการณzท่ีมีสjวน

สนับสนุนมีคjาเปèนบวก และเหตุการณzท่ีเปèนปฏิปÅกษzมีคjาเปèนลบ ทUายสุดก็จะไดUผลรวมของคะแนนซ่ึงจะ

สะทUอนสภาพและสถานะท่ีโจทยzตัวอยjางทรงสถานะอยูj ผลรวมคะแนนท่ีไดUนำไปคำนวณเปèนคjาเฉล่ียแบบถjวง

น้ำหนักเพ่ือใชUในการประเมินความพรUอมทาง ดUานกฎระเบียบของ Medical Tourism  

แตjละองคzประกอบ (รายละเอียด) คะแนนท่ีใหUมีอยูjระหวjาง -1 ถึง+1 โดยคะแนน +1 หมายถึง 

กฎระเบียบท่ีกำหนดข้ึนมีสjวนชjวยเหลือผูUประกอบการ ในขณะท่ีคะแนน +0.5 หมายถึง กฎระเบียบมีสjวน

ชjวยเหลือผูUประกอบการ แตjยังมีขUอจำกัด ขUอสงวน หรือการนำไปปฏิบัติใหUเกิดผลน้ันยังไมjสมบูรณz  ในทำนอง

เดียวกัน คjาคะแนน -1 หมายถึงกฎระเบียบท่ีกำหนดข้ึนสรUางภาระเกินควรกวjาท่ีจำเปèน และคะแนน -0.5 

หมายถึงกฎระเบียบท่ีกำหนดข้ึนสรUางภาระเกิน แตjมาตรการ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติเหลjาน้ีมีลักษณะของการ

ลงโทษบุคคลท่ีไมjปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ัวไป หรือเปèนการกำหนดภาระท่ีมีเง่ือนไขบางประการเพ่ือผjอนปรน สjวน

คะแนน 0 คือ การมีอยูjของมาตรการแตjคjอนขUางเปèนกลาง (Neutral)  ภาคผนวกท่ี 4.1 นำเสนอรายละเอียด

เกณฑzการใหUคะแนนในแตjละองคzประกอบและรายละเอียด  

4.2 ผลการประเมินความพร3อมทางด3านกฎระเบียบ  

 4.2.1 ผลการประเมินดAานรูปแบบ 

ตารางท่ี 4.3 นำเสนอคะแนนท่ีคำนวณของแตjละประเทศ หากพิจารณาเกณฑzทางดUานรูปแบบท่ีใหU

ความสำคัญกับนโยบายและยุทธศาสตรzเพ่ือการพัฒนา Medical Tourism มาเลเซียไดUรับคะแนนสูงสุด

เน่ืองจากการมีนโยบายเฉพาะท่ีมีความชัดเจนเก่ียวกับการสjงเสริม Medical Tourism ตลอดจนมีการจัดต้ัง 

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) –ข้ึนเปèนหนjวยงานรัฐสังกัดกระทรวงการคลังท่ีมีอำนาจ

หนUาท่ีในการบริหารจัดการการและสjงเสริม Medical Tourism โดยเฉพาะตลอดจนมีการจัดกิจกรรมท่ีมุjงเนUน

การสjงเสริม Medical Tourism และยุทธศาตรzอยjางตjอเน่ือง   

 แมUไทยมีการจัดต้ังคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและสjงเสริมใหUเปèนศูนยzกลางดUานการทjองเท่ียวเชิง

สุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) แตjยังไมjปรากฏอำนาจหนUาท่ีท่ีชัดเจนและตjอเน่ืองดังในกรณี

ของ MHTC ในขณะท่ีอินเดียไดUรับคะแนนเปèนลำดับท่ีสามในการประเมินดUานรูปแบบเน่ืองจากการมอบหมาย

ใหUกระทรวงทjองเท่ียว (Ministry of Tourism) รับผิดชอบการสjงเสริมและกำหนดยุทธศาสตรz Medical 

Tourism (Revised Guidelines For the Promotion Of Wellness And Medical As Niche Tourism 
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Products (2015)) แ ล ะ มี ก า ร จั ด ต้ั ง  Wellness and Medical Tourism Promotion Committee 

(WMTPC) ข้ึนเพ่ือใหUการสนับสนุนดUานการเงินแกjการประกอบการท่ีชjวยสjงเสริม Medical Tourism อยjางไร

ก็ตามบทบาทและหนUาท่ีของ WMTPC ไมjชัดเจนและตjอเน่ืองดังเชjน MHTC  

สิงคโปรzไดUคะแนนเปèนอันดับท่ีส่ีเพราะสิงคzโปรzมีนโยบายเก่ียวกับ Medical Tourism เปèนการท่ัวไป 

แตjไมjจัดต้ังหนjวยงานท่ีทำหนUาท่ีสjงเสริมและกำหนดยุทธศาสตรzดUาน Medical Tourism โดยเฉพาะ และ

ขณะเดียวกันก็ไมjมีการกำหนดนโยบายท่ีเปèนการสรUางปÅญหาหรืออุปสรรคตjอ Medical Tourism 

 สjวนสหราชอาณาจักรน้ันไมjไดUคะแนนในดUานรูปแบบ และไดUรับคะแนนติดลบเน่ืองจากมีการกำหนด

นโยบายท่ีมีลักษณะเปèนการกีดก้ัน ขัดขวาง หรือกjออุปสรรคตjอ Medical Tourism โดยกรณีมีขUอสังเกตวjา

แมUสหราชอาณาจักรเปèนสjวนหน่ึงของประชาคมยุโรปและมีหนUาท่ีตUองอนุวัติการตามกรอบดUานกฎหมายและ

นโยบายของสหภาพยุโรปซ่ึงรวมกรอบดUานการใหUบริการดUานสุขภาพระหวjางประเทศ (เชjน EU Directive on 

the application of patients’ rights in cross-border healthcare (2011) อยj างไรก็ตามกรอบดU าน

นโยบายและกฎหมายดังกลjาวเปèนเพียงนโยบายท่ัวไปของสหภาพยุโรปเทjาน้ัน ไมjไดUมาจากความพยายาม

สjงเสริม Medical Tourism ของสหราชอาณาจักรเอง  

 4.2.2 ผลการประเมินทางดAานเน้ือหา 

 4.2.2.1 กฎระเบียบเก่ียวกับการเดินทางและการพำนักของนักทCองเท่ียว 

ในสjวนของกฎระเบียบการเดินทางและการพำนักของนักทjองเท่ียวน้ัน มาเลเซียไดUรับคะแนนสูงสุด

เน่ืองจาก MHTC ทำหนUาท่ีกล่ันกรองโรงพยาบาลและเปèนผูUออกใบรับรองเพ่ือใชUเปèนเอกสารประกอบการเดิน

ทางเขUาประเทศท้ังตัวผูUปÄวยและผูUติดตามซ่ึงเปèนการอำนวยความสะดวกใหUกับนักทjองเท่ียวท่ีเดินทางเขUาและ

พำนักในประเทศเพ่ือรับบริการทางการแพทยzโดยเฉพาะ แนวทางของมาเลเซียไดUรับคะแนนมากกวjาไทย

เน่ืองจากแมUไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใหUสิทธิแกjผูUถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชUแทน

หนังสือเดินทางของบางประเทศ รวมถึงผูUติดตามเขUามาในราชอาณาจักรเปèนการช่ัวคราว (ไมjเกินเกUาสิบวัน)  

แตjไมjไดUเปèนการใหUอำนาจหนUาท่ีแกjหนjวยงานของรัฐในการสนับสนุนการเดินทางเขUามาในประเทศเพ่ือ

วัตถุประสงคzทางการแพทยzเปèนการท่ัวไป 

สหราชอาณาจักรและสิงคโปรzไดUรับผลการประเมินในลำดับถัดมาเน่ืองจากท้ังสองประเทศมี

กฎระเบียบเก่ียวกับการเดินทางและการพำนักของนักทjองเท่ียว โดยไดUคะแนนบวกจากการมีวิธีการหรือ

มาตรการอำนวยความสะดวกเร่ืองการขยายระยะเวลาพำนักท่ีอำนวยความสะดวกใหUกับผูUเดินทางเขUามาใน

ดินแดน  แมUเหตุผลการขยายเวลาไมjไดUมาจากการสjงเสริม Medical Tourism เปèนการเฉพาะก็ตาม  แมU

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป เชjน สิทธิตามโครงการบัตรหลักประกันสุขภาพในยุโรป (European Health 

Insurance Card – EHIC) และสิทธิตามกฎหมายสหภาพยุโรปท่ีอนุญาตใหUประชากรในสหภาพยุโรปสามารถ
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เดินทางเขUามารับบริการทางการแพทยzในสหราชอาณาจักรไดUโดยไมjเสียคjาใชUจjาย แตjเร่ืองดังกลjาวเปèน

กฎระเบียบท่ัวไปของสหภาพยุโรปไมjใชjความพยายามสjงเสริม Medical Tourism แตjอยjางใด  

ในขณะท่ีอินเดียไดUคะแนนต่ำสุด สุดทUายเน่ืองจากอินเดียไมjมีกระบวนการท่ีใหUสิทธิพิเศษหรืออำนวย

ความสะดวกเปèนพิเศษใหUกับผูUท่ีประสงคzจะเดินทางเขUามาหรือพำนักในประเทศเพ่ือวัตถุประสงคzทาง

การแพทยz ท้ังน้ีวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติเก่ียวกับคนเขUาเมืองสำหรับผูUเดินทางเขUามาดUวยเหตุผลเพ่ือ 

Medical Tourism ไมjแตกตjางจากการเดินทางเขUามาดUวยวัตถุประสงคzอ่ืน ๆ  

 4.2.2.2 กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการใหAบริการทางการแพทยG 

(1) สัญญาการใหAและการรับบริการทางการแพทยG 

หากพิจารณาการใหUและการรับบริการทางการแพทยzน้ันไทย สหราชอาณาจักร อินเดีย สิงคโปรz และ

มาเลเซียตjางอาศัยหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเป†ดโอกาสใหUนักทjองเท่ียวและผูUใหUบริการทางการแพทยzมี

อิสระท่ีจะกำหนดนิติสัมพันธzเพ่ือเขUารับและใหUบริการทางการแพทยz แตjสิงคโปรzไดUรับคะแนนมากกวjา ไทย 

อินเดียและมาเลเซียเน่ืองจากสิงคโปรzมีกฎหมายท่ีเขUาแทรกแซงราคาการใหUบริการทางการแพทยz ท้ังน้ี เพ่ือ

ชjวยคุUมครองผูUรับบริการซ่ึงสามารถคุUมครองผูUรับบริการและสรUางความยืดหยุjนในการคิดอัตราคjาบริการไดUใน

เวลาเดียวกัน  

นอกจากน้ันสิงคโปรzยังมีกฎหมายท่ัวไปท่ีกำหนดใหUผูUใหUบริการทางการแพทยzมีหนUาท่ีตUองแจUงขUอมูลท่ี

จำเปèนใหUผูUรับบริการทราบ กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปรzไดUออกเกณฑzการกำหนดคjาธรรมเนียมการบริการ

ศัลยแพทยz (Fee Benchmarks for Private Sector Surgeon Fees) ซ่ึงสjงผลใหUนักทjองเท่ียวท่ีเขUารับบริการ

ทางการแพทยzสามารถใชUเกณฑzดังกลjาวเพ่ือหารือกับผูUใหUบริการทางแพทยz  แมUในทางปฏิบัติผูUใหUบริการจะ

ยังคงสามารถคิดอัตราคjาบริการท่ีสูงกวjาอัตราข้ันสูงของเกณฑzไดU  

มาเลเซียไดUผลการประเมินในลำดับท่ีสอง เน่ืองจากปÅจจัยบวกในมีบทกฎหมายคุUมครองการทำสัญญา

ท่ีนักทjองเท่ียวทำกับผูUใหUบริการทางการแพทยz โดยอาศัย Consumer Protection Act 1999 และการมีบท

กฎหมายท่ีใหUความคุUมครองกับผูUทjองเท่ียวเชิงการแพทยzในทางขUอมูลท่ีพึงไดUรับ ทำใหUมาเลเซียไดUรับคะแนน

มากกวjาไทย ซ่ึงมีกฎเพียงกฎหมายวjาดUวยขUอสัญญาไมjเปèนธรรมหรือกฎหมายวjาดUวยการคุUมครองผูUบริโภค 

และประกาศคณะกรรมการกลางวjาดUวยราคาสินคUาและบริการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2562 กำหนดใหUบริการ

รักษาพยาบาล บริการทางการแพทยz และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรคเปèนบริการ

ควบคุมของไทย และเปèนการสรUางความย่ังยืนใหUกับอุตสาหกรรม Medical Tourism ในเวลากันเน่ืองจากมี

สjวนชjวยปòองกันปÅญหาท่ีเกิดจากการคิดอัตราคjารักษาพยาบาลท่ีเปèนภาระกับคนท่ัวไปไดU (ตjางกับ Fee 

Benchmarks for Private Sector Surgeon Fees ของสิงคโปรzซ่ึงสรUางความยืดหยุjนในการกำหนดอัตรา

คjาบริการไดUมากกวjา) 

สหราชอาณาจักรและอินเดียไดUรับผลการประเมินในลำดับสุดทUายในประเด็นน้ี โดยสหราชอาณาจักร

ไดUรับคะแนนบวกจากการมีบทกฎหมายรับรองสิทธิของนักทjองเท่ียวเชิงการแพทยzท่ีจะสอบถามหรือไดUรับ
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ขUอ มูล เก่ียวกับการรับ ริการทางการแพทยz  กลj าวคือ  NHS’s Patient’s Charter 1991 และ NHS 

Constitution for England สjวนอินเดียไดUรับคะแนนบวกจากการมี Consumer Protection Act 1986 ซ่ึง

สามารถปรับใชUเพ่ือคุUมครองสิทธิของนักทjองไดUโดยไมjปรากฏวjามีกฎหมายเก่ียวกับการคิดอัตราคjาบริการทาง

การแพทยzหรือกฎหมายท่ีชjวยสjงเสริมใหUเกิดความเปèนธรรมในการทำสัญญาโดยอาศัยการใหUขUอมูลดังกรณี 

Fee Benchmarks for Private Sector Surgeon Fees ของสิงคโปรz และประกาศคณะกรรมการกลางวjา

ดUวยราคาสินคUาและบริการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2562 กำหนดใหUบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทยz และ

บริการอ่ืนของสถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรคเปèนบริการควบคุมของไทย 

 

(2) การคุAมครองขAอมูลสCวนบุคคลของนักทCองเท่ียว 

ในสjวนของการคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคลของนักทjองเท่ียวน้ันไทยและมาเลเซียไดUรับผลการประเมินสูง

ท่ีสุด เน่ืองจากมีบทกฎหมายท่ัวไปท่ีกำหนดใหUผูUใหUบริการทางการแพทยzมีหนUาท่ีตUองแจUงขUอมูลท่ีจำเปèนใหU

ผูUรับบริการทราบ และมีบทกฎหมายท่ัวไปท่ีกำหนดใหUผูUใหUบริการทางการแพทยzมีหนUาท่ีเก็บรักษาความลับของ

ผูUรับบริการทางการแพทยz กลjาวคือพระราชบัญญัติคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทยและ 

Personal Data Protection Act 2010 ของมาเลเซีย 

สหราชอาณาจักรและสิงคโปรzอาศัยกฎหมายวjาดUวยการคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคลท่ัวไปไมjใชUกฎหมาย

เฉพาะทางการแพทยz กลjาวคือ สหราชาอาณาจักรมีการตรา The Data Protection Act 2018 (ซ่ึงอนุวัติการ

ต าม  General Data Protection Regulation-GDPR) ใน ขณ ะ ท่ี สิ งค โป รz มี ก ารต รา  Personal Data 

Protection Act 2012 ซ่ึงมีบทบัญญัติท่ัวไปในการคุUมครองการเก็บรวบรวม ใชU และเป†ดเผยขUอมูลสjวนบุคคล

ของนักทjองเท่ียวท่ีเขUารับบริการทางการแพทยz 

อินเดียไดUคะแนนต่ำสุดเพราะการคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคอาศัยมาตรฐานการเก็บรักษาขUอมูล

อิเล็กทรอนิกสzทางการแพทยzในป£ พ.ศ. 2559 แตjไมjมีการตรากฎหมายวjาดUวยการคุUมครองขUอมูลสjวนบุคคล

เปèนการท่ัวไป 

(3) การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล 

ในแงjของการควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาลน้ัน ไทย สหราชอาณาจักร อินเดีย 

สิงคโปรz และมาเลเซียตjางมีสภาวิชาชีพท่ีทำหนUาท่ีควบคุมกำกับการใหUบริการวิชาชีพเวชกรรมเปèนการท่ัวไป

ผjานระบบใบอนุญาต โดยสภาวิชาชีพเหลjาน้ีไมjไดUมีหนUาท่ีสjงเสริม Medical Tourism โดยเฉพาะ ซ่ึงทำใหUทุก

ประเทศไมjไดUรับคะแนนบวกจากกฎระเบียบเก่ียวกับการควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพขององคzกรวิชาชีพ

เหลjาน้ี 

สหราชอาณาจักรและมาเลเซียไดUรับคะแนนมากกวjาประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจากการท่ีมีกฎหมายท่ีเป†ด

โอกาสใหUบุคลากรทางการแพทยzท่ีจะใหUบริการแกjผูUเดินทางทjองเท่ียวเชิงการแพทยzสามารถประกอบวิชาชีพ

หรือใหUบริการในประเทศไดU โดยมีภาระข้ันตอนท่ีไมjยุjงยาก สหราชอาณาจักรมีกฎหมายรับรองสิทธิในการ

ใหUบริการดUานการแพทยz (แพทยz พยาบาลท่ีทำหนUาท่ีใหUการดูแลโดยท่ัวไป ทันตแพทยz และนางพยาบาลผดุง
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ครรภz) ในการเคล่ือนยUายแรงงานอยjางอิสระในเขตประชาคมยุโรปและการมีกฏเกณฑzในการออกบัตรผูU

ประกอบวิชาชีพในสหภาพยุโรป (European Professional Card หรือ “EPC”) กฎระเบียบของสหภาพยุโรป

ดังกลjาวจะมีสjวนชjวยสjงเสริมความย่ังยืนของ Medical Tourism สjวนมาเลเซียมี MHTC ท่ีเขUามาชjวย

ตรวจสอบคุณสมบัติ ความพรUอม และความเหมาะสมของการเปèนสถานพยาบาลผูUรับรองนักทjองเท่ียวท่ีมี

จุดประสงคzพิเศษในการเดินทาง โดยการข้ึนทะเบียนน้ีอาจเปèนการข้ึนทะเบียนอยjางการเปèนสมาชิกท่ัวไป 

(ordinary member) หรือสมาชิกช้ันพิเศษ (elite member) ซ่ึงประเทศอ่ืนๆ ไมjมี 

 

(4) การคุAมครองเยียวยาความเสียหาย 

ไทย สิงคโปรz มาเลเซีย และสหราชอาณาจักรไดUรับผลการประเมินเทjากันในประเด็นเก่ียวกับการ

เยียวยาความเสียหาย สิงคโปรzไดUรับคะแนนบวกเน่ืองจากการมีกระบวนการระงับขUอพิพาทโดยคนกลาง 

(Healthcare Mediation Scheme (HMS)) ซ่ึงจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงสามารถเรียกไดUวjาเปèน

กระบวนการระงับขUอพิพาทท่ีเก่ียวขUองกับการใหUบริการทางการแพทยzโดยเฉพาะ ในขณะท่ีสหราชอาณาจักร

และมาเลเซียไดUรับคะแนนบวกจากการท่ีมีกระบวนการเฉพาะท่ีอำนวยความสะดวกใหUกับผูUรับบริการทาง

การแพทยzท่ีจะไดUรับการเยียวยา 

แมUไทยไมjมีกระบวนการเฉพาะท่ีอำนวยความสะดวกใหUกับผูUรับบริการทางการแพทยzท่ีจะไดUรับการ

เยียวยาโดยเฉพาะ แตjไดUคะแนนเทjากับสิงคโปรz มาเลเซีย และสหราชอาณาจักร เพราะมีกฎหมายท่ีกำหนดใหU

มีการจัดต้ังกองทุนธุรกิจนำเท่ียวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกz พ.ศ. 2551 ซ่ึงสามารถ

จjายเงินเพ่ือเยียวยานักทjองเท่ียวไดUเปèนการท่ัวไป และสามารถใชUการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุUมครอง

ผูUบริโภคเพ่ือเยียวยาความเสียหายแกjนักทjองเท่ียวท่ีเขUามารับบริการทางการแพทยzในประเทศไทยไดU โดยมี

ขUอสังเกตวjากฎระเบียบท้ังสองประการน้ีเปèนกฎระเบียบท่ีถูกตราข้ึนเพ่ือคุUมครองนักทjองเท่ียวเปèนการท่ัวไป

มิใชjกฎระเบียบเพ่ือคุUมครองนักทjองเท่ียวท่ีเดินทางการเขUามาในประเทศไทยเพ่ือรับบริการทางการแพทยz

โดยเฉพาะ 

ในขณะท่ีอินเดียไดUรับคะแนนต่ำสุดเพราะมีเพียงกลไกการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดUโดยย่ืนคำรUองตjอองคzกรก่ึงตุลาการ(consumer forums) ตามกฎหมายคุUมครอง

ผูUบริโภคเพียงประการเดียว 

 



119 

 

ตารางท่ี 4.3 

คะแนนความพร3อมทางด3านกฎระเบียบของ Medical Tourism ของไทยเทียบกับประเทศตMาง ๆ 

 

องคOประกอบ ไทย สหราช

อาณาจักร 

มาเลเซีย สิงคโปรO อินเดีย  

เกณฑ%ทางด*านรูปแบบ: นโยบายและยุทธศาสตร%เพ่ือการพัฒนา Medical 

Tourism (คะแนนเต็ม 30) 

15 -2.5 25 0 10 

เกณฑ%ทางด*านเน้ือหา:องค%ประกอบ 1: กฎระเบียบเก่ียวกับการเดินทางและการ

พำนักของนักทbองเท่ียว (คะแนนเต็ม 20) 

10 2.5 20 2.5 0 

เกณฑ%ทางด*านเน้ือหา: องค%ประกอบ 2: กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการ

ให*บริการทางการแพทย%การเดินทาง:รายละเอียด 1 สัญญาการให*และการรับ

บริการทางการแพทย% (คะแนนเต็ม 12.5) 

4.167 2.1 6.25 10.42 2.1 

เกณฑ%ทางด*านเน้ือหา: องค%ประกอบ 2: กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการ

ให*บริการทางการแพทย%การเดินทาง:รายละเอียด 2 การคุ*มครองข*อมูลสbวนบุคคล

ของนักทbองเท่ียว (คะแนนเต็ม 12.5) 

 

6.25 3.125 6.25 3.125 3.125 
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องคOประกอบ ไทย สหราช

อาณาจักร 

มาเลเซีย สิงคโปรO อินเดีย  

เกณฑ%ทางด*านเน้ือหา:องค%ประกอบ 2: กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการให*บริการ

ทางการแพทย%การเดินทาง:รายละเอียด 3 การควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพ

และสถานพยาบาล (คะแนนเต็ม 12.5) 

0 2.1 2.1 0 0 

เกณฑ%ทางด*านเน้ือหา:องค%ประกอบ 2: กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานการให*บริการ

ทางการแพทย%การเดินทาง:รายละเอียด 4 การคุ*มครองเยียวยาความเสียหาย 

(คะแนนเต็ม 12.5) 

6.25 6.25 6.25 6.25 3.125 

รวมคะแนน 41.667 13.575 65.85 22.295 18.35 

ท่ีมา: คำนวณโดยนักวิจัย  
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ภาคผนวกที่ 4.1  
เกณฑ%การให*คะแนนในแต0ละองค%ประกอบและรายละเอียด 

 

ตัวแปร คะแนน 

ค+า
คะแนน 

เหตุการณ2 

เกณฑ2ทางด7าน
รูปแบบ 

ร7อยละ 30 

อ งค2 ป ร ะ ก อ บ ข7 อ  1 

นโยบายและยุทธศาสตร1

เพื่ อ ก า ร พั ฒ น า ก า ร

ท:องเที่ยวเชิงการแพทย1 
ร@อยละ 30 

- 1 1. มีนโยบายในลักษณะกีดก้ัน ขัดขวาง หรือเป=นป>ญหาอุปสรรคตDอการทDองเท่ียวท่ีมี

การแพทยIหรือการสุขภาพเขKามาเก่ียวขKองอยDางชัดเจน 

2. มีการปฏิบัติงานของหนDวยงานรัฐท่ีมีลักษณะกีดก้ัน ขัดขวาง หรือเป=นป>ญหา

อุปสรรคตDอการทDองเท่ียวท่ีมีการแพทยIหรือการสุขภาพเขKามาเก่ียวขKองอยDางชัดเจน

และตDอเน่ือง 

- 0.5 1. มีนโยบายในลักษณะกีดก้ัน ขัดขวาง หรือเป=นป>ญหาอุปสรรคตDอการทDองเท่ียวท่ีมี

การแพทยIหรือการสุขภาพเขKามาเก่ียวขKอง 

2. มีการปฏิบัติงานของหนDวยงานรัฐท่ีมีลักษณะกีดก้ัน ขัดขวาง หรือเป=นป>ญหา

อุปสรรคตDอการทDองเท่ียวท่ีมีการแพทยIหรือการสุขภาพเขKามาเก่ียวขKอง 

0 มีนโยบายในภาพรวมเก่ียวกับการทDองเท่ียวเชิงสุขภาพ (เชDน รัฐกำหนดนโยบาย

สDงเสริมท่ัวไปเชDน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหDงชาติ) 

+0.5 1. มีนโยบายเก่ียวกับการทDองเท่ียวเชิงการแพทยI 

2. มีการใหKคำนิยามท่ีชัดเจนจากหนDวยงานของรัฐหรือหนDวยงานท่ีมีหนKาท่ีโดยตรงถึง 

“การทDองเท่ียวเชิงการแพทยI” 

3. มีหนDวยงานเฉพาะท่ีมีอำนาจหนKาท่ีในการบริหารจัดการการทDองเท่ียวเชิง

การแพทยI 

4. มีคณะกรรมการเฉพาะท่ีมีอำนาจหนKาท่ีในการบริหารจัดการการทDองเท่ียวเชิง

การแพทยI 

5. มีการจัดกิจกรรมท่ีมุDงเนKนการสDงเสริมการทDองเท่ียวเชิงการแพทยI 

6. มีการกำหนดยุทธศาสตรIหรือแผนการทำงานในลักษณะของการสDงเสริมการ

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIในระยะยาว 
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+1 1. มีนโยบายเฉพาะและชัดเจนเก่ียวกับการทDองเท่ียวเชิงการแพทยI 

2. มีการใหKคำนิยามท่ีชัดเจนจากหนDวยงานของรัฐหรือหนDวยงานท่ีมีหนKาท่ีโดยตรงถึง 

“การทDองเท่ียวเชิงการแพทยI” และมีการปรับใชKนิยามดังกลDาวในทางปฏิบัติ 

3. มีหนDวยงานเฉพาะท่ีมีอำนาจหนKาท่ีในการบริหารจัดการการทDองเท่ียวเชิง

การแพทยIและมีการปฏิบัติหนKาท่ีอยDางตDอเน่ือง 

4. มีคณะกรรมการเฉพาะท่ีมีอำนาจหนKาท่ีในการบริหารจัดการการทDองเท่ียวเชิง

การแพทยIและมีการปฏิบัติหนKาท่ีอยDางตDอเน่ือง 

5. มีการจัดกิจกรรมท่ีมุDงเนKนการสDงเสริมการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIและมีการ

ดำเนินการอยDางตDอเน่ือง 

6. มีการกำหนดยุทธศาสตรIหรือแผนการทำงานในลักษณะของการสDงเสริมการ

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIในระยะยาวและมีการดำเนินการอยDางตDอเน่ือง 

เกณฑ2ทางด7าน
เนื้อหา 

ร7อยละ 70 

องค2ประกอบข7อ 2 กฎ 

ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเดินทางและ

ก า ร พ ำ นั ก ข อ ง

นักท:องเที่ยว ร@อยละ 20 

- 1 1. มีวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติสำหรับผูKเดินทางเขKามาดKวยเหตุผลเพ่ือการ

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIท่ีแตกตDางกับผูKเดินทางเขKามาในดินแดนดKวยเหตุผลอ่ืน 

และวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติเชDนวDาน้ันมีลักษณะท่ีเป=นปฏิป>กษIหรือกีดกันผูK

เดินทางเขKามาดKวยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIอยDางชัดเจน 

2. มีวิธีการหรือมาตรการท่ีแสดงใหKเห็นไดKวDาเป=นการขัดขวางหรือปฏิป>กษIตDอการใหK

ผูKติดตามของผูKเดินทางทDองเท่ียวเชิงการแพทยIเขKามายังดินแดนในฐานะผูKติดตาม 

3. มีวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติเพ่ือการขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผูKเดินทางเขKา

มาดKวยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIไวKเป=นการเฉพาะ ซ่ึงวิธีการหรือ

มาตรการปฏิบัติเชDนวDาน้ีมีลักษณะตKองหKามการขยายเวลาพำนัก หรือการขยาย

เวลาพำนักอาจเกิดข้ึนไดKภายใตKขKอจำกัดและเป=นภาระอยDางมากตDอผูKเดินทาง

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยI 

- 0.5 1. มีวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติสำหรับผูKเดินทางเขKามาดKวยเหตุผลเพ่ือการ

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIท่ีแตกตDางกับผูKเดินทางเขKามาในดินแดนดKวยเหตุผลอ่ืน 

และวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติเชDนวDาน้ันมีลักษณะท่ีเป=นภาระตDอผูKเดินทางเขKา

มาดKวยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยI 

2. มีวิธีการหรือมาตรการเก่ียวกับการใหKผูKติดตามของผูKเดินทางทDองเท่ียวเชิง

การแพทยIสามารถเขKาเมืองในฐานะผูKติดตาม แตDเป=นวิธีการหรือมาตรการท่ีเพ่ิม

ภาระแกDผูKเดินทางและหรือผูKติดตามมากไปกวDาการท่ีผูKติดตามเดินทางเขKามาไดK

เองโดยวิธีการท่ัวไป 

3. มีวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติเพ่ือการขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผูKเดินทางเขKา

มาดKวยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIไวKเป=นการพิเศษเฉพาะ ซ่ึงวิธีการ

และมาตรการปฏิบัติเชDนวDาน้ันมีลักษณะเป=นภาระมากไปกวDาวิธีการเพ่ือการเขKา

เมืองคร้ังแรก 

เกณ ฑ2 เนื้อ หา
 

ร7อ
ย ละ
 

70
 0 1. มีวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติเก่ียวกับคนเขKาเมืองสำหรับผูKเดินทางเขKามา

ดKวยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIเสมือนกับผูKเดินทางดKวย
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เหตุผลอ่ืน 

2. ไมDมีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหKผูKติดตามของผูKเดินทาง  

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIสามารถเขKาเมืองในฐานะผูKติดตามไดK 

3. ไมDมีวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติเก่ียวกับการขอขยายระยะเวลาพำนัก

สำหรับผูKเดินทางเขKามาดKวยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIไวKเป=น

การเฉพาะ แตDการขอขยายระยะเวลาพำนักตKองไปเร่ิมดำเนินการใหมD

เสมือนการเดินทางเขKามาในเขตแดนเป=นคร้ังแรก 

+0.5 1. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหKผูKเดินทางเขKาเมืองมาดKวยเหตุผลเพ่ือ

การทDองเท่ียวเชิงการแพทยIโดยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIเป=นหน่ึงใน

เหตุผลน้ัน 

2. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหKผูKติดตามของผูKเดินทางทDองเท่ียวเชิง

การแพทยIสามารถเขKาเมืองในฐานะผูKติดตามไดKอยDางมีขKอจำกัดเชDน จำนวนผูKติดตาม 

จำนวนวันเวลาท่ีติดตามเขKามา ฯลฯ 

3. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกเร่ืองการขยายระยะเวลาพำนักท่ีอำนวย

ความสะดวกใหKกับผูKเดินทางเขKามาในดินแดนดKวยเหตุผลเฉพาะโดยเหตุผลเพ่ือการ

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIเป=นหน่ึงในเหตุผลน้ัน 

4. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกเร่ืองการขยายระยะเวลาพำนักท่ีอำนวย

ความสะดวกใหKกับผูKติดตามของของผูKเดินทางเขKามาในดินแดนดKวยเหตุผลเฉพาะโดย

เหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIเป=นหน่ึงในเหตุผลน้ัน 

+1 1. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหKผูKเดินทางเขKาเมืองมาดKวยเหตุผลเพ่ือ

การทDองเท่ียวเชิงการแพทยIโดยเหตุผลเพ่ือการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIเป=นเหตุผล

เฉพาะ 

2. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกใหKผูKติดตามของผูKเดินทางทDองเท่ียวเชิง

การแพทยIสามารถเขKาเมืองในฐานะผูKติดตามไดKอาศัยดุลพินิจแพทยI 

3. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกเร่ืองการขยายระยะเวลาพำนักท่ีอำนวย

ความสะดวกใหKกับผูKเดินทางเขKามาในดินแดนดKวยเหตุผลเฉพาะในเร่ืองการทDองเท่ียว

เชิงการแพทยIและมีผลบังคับใชKจริง 

4. มีวิธีการหรือมาตรการอำนวยความสะดวกเร่ืองการขยายระยะเวลาพำนักท่ีอำนวย

ความสะดวกใหKกับผูKติดตามของของผูKเดินทางเขKามาในดินแดนดKวยเหตุผลเฉพาะใน

เร่ืองการทDองเท่ียวเชิงการแพทยI 

 

องค2ประกอบข7อ 3 กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการให@บริการทางการแพทย1การเดินทาง
และการพำนักของนักท:องเที่ยว ร@อยละ 50 

เงื่อนไข 1 สัญญาการให-และ

การรับบริการทางการแพทย7 

(ร-อยละ 12.5) 

- 1 1. มีกฎหมายหรือกฎเกณฑIอ่ืนภายในท่ีหKามการทำสัญญาทDองเท่ียวเชิงการแพทยIหรือ

รับบริการทางการแพทยIบางกรณีไวKโดยตรง 

2. การกำหนดอัตราคDาบริการทางการแพทยIเป=นดุลพินิจโดยแทKของผูKใหKบริการ

ทางการแพทยIโดยท่ีผูKรับบริการไมDสามารถรับรูKราคาดังกลDาวไดK 

 

- 0.5 1. มีกฎหมาย กฎเกณฑ7 หรือแนวปฏิบัติที่เปJนปฏิปKกษ7ทางอ-อมตMอการทำ
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สัญญาหรือการใช-บริหารของผู-เดินทางทMองเที่ยวเชงิการแพทย7 

2. กฎหมายกำหนดราคาการให-บริการทางการแพทย7เปJนราคาตายตัวไมM

สามารถตMอรองได-ตาม 

0 การทำสัญญารับบริการทางการแพทยIในลักษณะของการทDองเท่ียวเชิงการแพทยI

เป=นไปตามหลักท่ัวไปแหDงสัญญาแพDง 

+0.5 1. มีบทกฎหมายคุKมครองการทำสัญญาท่ีนักทDองเท่ียวทำกับผูKใหKบริการทางการแพทยI 

(เชDน กฎหมายวDาดKวยขKอสัญญาไมDเป=นธรรมหรือกฎหมายวDาดKวยการคุKมครองผูKบริโภค) 

2. มีบทกฎหมายรับรองสิทธิของนักทDองเท่ียวเชิงการแพทยIท่ีจะสอบถามหรือไดKรับ

ขKอมูลเก่ียวกับการรับริการทางการแพทยI เชDน ราคาในการรักษา คDายา คDาเวชภัณฑI 

ฯลฯ 

+1 1. มีบทกฎหมายท่ีใหKความคุKมครองกับผูKทDองเท่ียวเชิงการแพทยIในทาง

สัญญาไวKเป=นพิเศษ 

2. มีบทกฎหมายท่ีใหKความคุKมครองกับผูKทDองเท่ียวเชิงการแพทยIในทาง

ขKอมูลท่ีพึงไดKรับ เชDน ราคาในการรักษา คDายา คDาเวชภัณฑI ฯลฯ ท่ีมี

ความยืดหยุDนซ่ึงสามารถคุKมครองท้ังผูKรับบริการทางการแพทยIและธุรกิจ

ของผูKใหKบริการทางการแพทยI 

3. มีกฎหมายท่ีสรKางความย่ังยืนใหKกับการบริการดKานสาธารณสุขของ

ประเทศ โดยปiองกันมมิใหKการสDงเสริมอุตสาหกรรม Medical Tourism 

สDงผลใหKการรักษาพยาบาลแกDคนท่ัวไปมีราคาสูงข้ึน 

เงื่ อน ไข  2  ก ารคุ- ม ครอง

ข- อ มู ล สM ว น บุ ค ค ล ข อ ง

นักทMองเที่ยว (ร-อยละ 12.5) 

- 1 1. ไมDมีบทกฎหมายท่ีจะปwดบังความลับของผูKรับบริการทางการแพทยI หรือไมDมี

กฎหมายท่ีหKามมิใหKผูKใหKบริการทางการแพทยIใชKขKอมูลสDวนบุคคลไดKตามดุลพินิจ 

2. ไมDมีบทกฎหมายท่ีจะทำใหKผูKรับบริการทางการแพทยIเขKาถึงขKอมูลเก่ียวกับการรับ

บริการทางการแพทยIท่ีจำเป=นไดK หรือไมDสามารถรKองขอใหKมีการลบขKอมูล

เก่ียวกับการรักษาไดK 

- 0.5 มีบทกฎหมายหรือขKอยกเวKนท่ีทำใหKผูKเก็บขKอมูลของผูKรับบริการทางการแพทยIสามารถ

เปwดเผยขKอมูลเชDนน้ันไดK 

0 มีบทกฎหมายท่ีพอทำใหKอนุโลมไดKวDาผูKรับบริการทางการแพทยIมีสิทธิในการเขKาถึง

ขKอมูลท่ีจำเป=น สิทธิท่ีจะไมDเปwดเผยขKอมูล 

+0.5 1. มีบทกฎหมายท่ัวไปท่ีกำหนดใหKผูKใหKบริการทางการแพทยIมีหนKาท่ีตKองแจKงขKอมูลท่ี

จำเป=นใหKผูKรับบริการทราบ 

2. มีบทกฎหมายท่ัวไปท่ีกำหนดใหKผูKใหKบริการทางการแพทยIมีหนKาท่ีเก็บรักษา

ความลับของผูKรับบริการทางการแพทยI 

+1 1. มีบทกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการแจKงสิทธิใหKผูKทDองเท่ียวเชิงการแพทยIทราบ

เก่ียวกับการคุKมครองขKอมูลสDวนบุคคล 

2. มีบทกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการเก็บรักษาขKอมูลสDวนบุคคลซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีมี
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บทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชK เปwดเผย รวมถึงการรKองขอใหKมีการลบขKอมูล

สDวนบุคคลท่ีสามารถใชKบังคับเพ่ือคุKมครองนักทDองเท่ียวไดK 

เกณ
ฑ2เ

นื้ อ
หา

 

ร7อ
ยล

ะ 7
0  

เงื่อนไข 3 การควบคุมกำกับ

การประกอบวิชาชีพและ

สถาน พ ยาบ าล  (ร- อ ยละ 

12.5) 

- 1 1. มีกฎหมายหรือกฎเกณฑI อ่ืนภายในท่ีหKามการใหKบริการทางการแพทยIแกD

นักทDองเท่ียว 

2. มีกฎหมายท่ีจำกัดสิทธิของบุคคลากรทางการแพทยIตDางชาติในการใหKบริการทาง

แพทยIแกDนักทDองเท่ียวในประเทศไทย 

3. ไมDมีกฎหมายท่ีชDวยปiองกันมิใหKการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIแยDงบุคคลากรทาง

การแพทยIหรือสDงผลตDอการใหKบริการดKานสาธารณสุขของคนในประเทศ 

- 0.5 1. มีกฎหมายหรือกฎเกณฑIอ่ืนท่ีขัดขวางการโฆษณาการใหKบริการทางแพทยIแกD

นักทDองเท่ียว 

2.  มีกฎหมายท่ีสรKางภารระข้ันตอยใหKกับบุคคลากรทางการแพทยIตDางชาติในการเขKา

มาใหKบริการทางแพทยIแกDนักทDองเท่ียวในประเทศไทย 

0 1. มีกฎหมายควบคุมการเปwดสถานบริการทางการแพทยI 

2. มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการแพทยI 

+0.5 1. มีกฎหมายท่ีเปwดโอกาสใหKบุคลากรทางการแพทยIท่ีจะใหKบริการแกDผูKเดินทาง

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIสามารถประกอบวิชาชีพหรือใหKบริการในประเทศไดK โดยมี

ภาระข้ันตอนท่ียุDงยาก 

2. มีกฎหมายท่ีสรKางความย่ังยืนใหKกับการบริการดKานสาธารณสุขของประเทศ โดย

ปiองกันมมิใหKอุตสาหกรรม Medical Tourism แยDงบุคคลากรทางการแพทยIและ

พยาบาลกับคนท่ัวไปไดKบKาง 

+1 1. มีกฎหมายควบคุมการประกอบการในลักษณะการทDองเท่ียวเชิงการแพทยIไวK

เป=นพิเศษ 

2. มีกฎหมายท่ีเปwดโอกาสใหKบุคลากรทางการแพทยIท่ีจะใหKบริการแกDผูKเดินทาง

ทDองเท่ียวเชิงการแพทยIสามารถประกอบวิชาชีพหรือใหKบริการในประเทศไดK

โดยสะดวก 

3. มีกฎหมายท่ีสรKางความย่ังยืนใหKกับการบริการดKานสาธารณสุขของประเทศ โดย

ปiองกันมมิใหKอุตสาหกรรม Medical Tourism แยDงบุคคลากรทางการแพทยI

และพยาบาลกับคนท่ัวไปไดKอยDางมีประสิทธิภาพ 

เงื่ อน ไข  4  ก ารคุ- ม ครอง

เยี ย ว ย า ค ว า ม เสี ย ห า ย              

(ร-อยละ 12.5) 

- 1 1. มีกฎหมายหรือกฎเกณฑIอ่ืนภายในท่ีขัดขวางการใชKสิทธิเรียกรKองของนักทDองท่ียวท่ี

เขKารับบริการทางแพทยI 

- 0.5 1. มีกฎหมายหรือระเบียบท่ีสรKางภาระและข้ันตอนแกDนักทDองเท่ียวในการเรียกรKอง

คDาเสียหายจากการเขKารับบริการทางการแพทยI 
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0 1. มีบทกฎหมายท่ัวไปท่ีใชKเยียวยาผูKท่ีไดKรับความเสียหายจากบริการทางการแพทยI 

เชDน การเรียกรKองใหKรับผิดในฐานสัญญาหรือละเมิดตามปกติ 

+0.5 1. มีกฎหมายคุKมครองผูKบริโภคท่ีเปwดโอกาสใหK นักทDองเท่ียวสามารถเรียกรKอง

คDาเสียหายจากการใหKบริการทางการแพทยIไดK 

2. มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนเยียวยานักทDองเท่ียว 

+1 1. มีกระบวนการเฉพาะท่ีอำนวยความสะดวกใหKกับผูKรับบริการทางการแพทยIท่ีจะ

ไดKรับการเยียวยา 

2. มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนเยียวยานักทDองเท่ียวเชิงการแพทยIโดยเฉพาะ 
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บทที่ 5  

สรุปและข9อเสนอแนะเชงินโยบาย 

5.1 บทสรุป  

งานวิจัยฉบับน้ีมีเป0าหมายเพ่ือประเมินความพร9อมทางด9านกฎระเบียบต?าง ๆ ท่ีเก่ียวข9องกับ Medical 

Tourism เพ่ือนำไปสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน  คำว?า ‘ความพร9อม’ ในการศึกษาน้ีหมายถึงกฎระเบียบต?าง ๆ ท่ีมีอยู?ได9

สร9างภาระท่ีเกินความจำเป]นและบ่ันทอนความสามารถในการแข?งขันให9แก?ภาคธุรกิจ Medical Tourism หรือไม? 

อย?างไร  ในขณะเดียวกันกฎระเบียบเหล?าน้ีต9องสามารถป0องกันปcญหาและ/หรือลดผลกระทบข9างเคียงท่ีอาจมีอัน

เน่ืองจากการขยายตัวของ Medical Tourism มิเช?นน้ันจึงเป]นเร่ืองยากท่ีการพัฒนา Medical Tourism ของไทย

จะนำไปสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืนได9   วิธีการศึกษาของโครงการวิจัยเร่ิมจากการรวบรวมและวิเคราะหiเชิงลึก

กฎระเบียบต?าง ๆ ท่ีเก่ียวข9อง กับ Medical Tourism โดยการวิเคราะหiทำท้ังในกรณีของไทยเทียบกับประเทศ

ต?าง ๆ อีก  4 ประเทศอันประกอบด9วย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปรi และอินเดีย      

ข้ันตอนการวิจัยเร่ิมจากการรวบรวมกฎระเบียบต?าง ๆ ท่ีเก่ียวข9องท่ีมีเป0าหมายท่ีหลากหลายต้ังแต?

เป0าหมายทางด9านความม่ันคง รับรองสิทธิพ้ืนฐาน ตีกรอบหน9าท่ีของผู9ท่ีเก่ียวข9อง และกลไกการคุ9มครองเยียวยาใน

กรณีท่ีเกิดข9อพิพาท  กฎระเบียบในหลาย ๆ ด9านเป]นส่ิงจำเป]นท่ีต9องมีเพ่ือให9เกิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานท้ังผู9ให9และ

ผู9รับบริการ  ในขณะท่ีรายละเอียดของกฎระเบียบในบางคร้ังอาจสร9างภาระท่ีไม?จำเป]นและบ่ันทอนความสามารถ

ในการแข?งขันทางธุรกิจแก? Medical Tourism ได9  งานวิจัยช้ินน้ีจึงวิเคราะหiเชิงลึกทางด9านกฎระเบียบท่ี

ครอบคลุมต้ังแต?กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติท่ีมีมากถึง 15 ฉบับ และกฎหมายรองท้ังในลักษณะกฎกระทรวง

และระเบียบต?าง ๆ อีกจำนวนมาก ไม?ใช?เพียงพิจารณาเพียงการมี/ไม?มีอยู?ของกฎระเบียบเท?าน้ัน  

เพ่ือให9ภาพการประเมินความพร9อมชัดเจนข้ึน การศึกษาน้ีได9วิเคราะหiกฎระเบียบของประเทศต?าง ๆ และ

นำมาเปรียบเทียบกับกรณีของไทย  โดยครอบคลุม 4 ประเทศได9แก? สหราชอาณาจักร (ในส?วนของอังกฤษ) 

มาเลเซีย สิงคโปรi และอินเดีย  สหราชอาณาจักร/อังกฤษเป]นกรณีศึกษาท่ีน?าสนใจเพราะอังกฤษเป]นประเทศท่ีมี

คุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีสูงและดึงดูดผู9ปrวยจากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอย?างมาก  ดังน้ัน ประสบการณi

ของอังกฤษจึงเป]นตัวอย?างการบริหารจัดการรองรับผลกระทบจากการท่ีมีผู9ปrวยต?างชาติมาใช9บริการทางการแพทยi

ต?อผู9ปrวยภายในประเทศ  ในขณะท่ีกรณีศึกษาอีก 3 ประเทศซ่ึงล9วนแต?เป]นคู?แข?งของไทยท้ังส้ิน แม9ว?าตำแหน?งบน
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ห?วงโซ?มูลค?าของแต?ละแห?งจะแตกต?างกันก็ตาม  การเปรียบเทียบกับท้ังสามประเทศจึงน?าจะมีส?วนช?วยให9เรา

ประเมินความพร9อมทางด9านกฎระเบียบต?าง ๆ ท่ีมีนัยต?อการแข?งขันได9ชัดเจนข้ึน 

ผลการศึกษาพบว?าไทยมีความพร9อมทางด9านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข9องกับ Medical Tourism ในระดับท่ีสูง

เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค โดยคะแนนความพร9อมท่ีคำนวณในการศึกษาน้ีช้ีให9เห็นว?าไทยเป]นรองเพียง

มาเลเซีย แต?มีค?าสูงกว?าสิงคโปรi และอินเดีย หรือกล?าวอีกนัยหน่ึงกฎระเบียบต?าง ๆ ท่ีเก่ียวข9องกับ Medical 

Tourism ของไทยไม?ได9สร9างภาระท่ีมากเกินความจำเป]นแก?ภาคธุรกิจ Medical Tourism มากนักเม่ือเทียบกับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค    

สำหรับไทย Medical Tourism เป]นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป0าหมายท่ีภาครัฐต9องการส?งเสริม โดยหวังว?า 

Medical Tourism จะสร9างรายได9โดยเฉพาะรายได9เงินตราต?างประเทศ และขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให9เกิดการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน   ดังเห็นได9จากนโยบายระดับชาติ (ไทยแลนดi 4.0) ท่ีกำหนดให9 Medical Tourism เป]นส?วนหน่ึง

ของ 10 อุตสาหกรรมเป0าหมาย (S-curve และ New S-curve Industries) เร่ืองดังกล?าวคล9ายคลึงกับมาเลเซีย

และอินเดียท่ีมุ?งส?งเสริม Medical Tourism เพ่ือเป]นอีกแหล?งรายได9ของเงินตราต?างประเทศ  อย?างไรก็ตาม

มาเลเซียมีความก9าวหน9าท่ีสุดในเร่ืองดังกล?าวโดยมีการจัดต้ังหน?วยงาน MHTC ซ่ึงทำหน9าท่ีเป]น One-stop 

Service Agency ท่ีขับเคล่ือนเร่ืองดังกล?าว  ในขณะท่ีไทยมีการจัดต้ังเพียงในรูปของคณะกรรมการท่ีส?วนราชการ

ท่ีเก่ียวข9องต?าง ๆ เข9าร?วมเท?าน้ัน ในส?วนของอินเดียมีเพียงแต?การประกาศส?งเสริมแต?ไม?ได9มีการจัดต้ังหน?วยงาน/

คณะกรรมการข้ึนเป]นการเฉพาะดังกรณีของไทยและมาเลเซีย  

สิงคโปรiท่ีกำลังเผชิญปcญหาค?ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทยiท่ีเพ่ิมข้ึนอย?างรวดเร็วจนเกิด

กระแสความไม?พอใจของคนในประเทศและทำให9รัฐบาลสิงคโปรiต9องยกเลิกมาตรการส?งเสริม Medical Tourism 

ต?าง ๆท่ีเคยดำเนินการในอดีต เช?น การให9เงินอุดหนุนกิจกรรมทางการตลาด341 แต?รัฐบาลสิงคโปรiไม?ได9ออก

มาตรการห9ามหรือลงโทษภาคเอกชนในธุรกิจ Medical Tourism แต?อย?างใด (อาชนัน, 2562)  ดังน้ัน การแข?งขัน

ของธุรกิจ Medical Tourism ในภูมิภาคน?าจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

ในส?วนของกฎระเบียบการเดินทางและการพำนักของนักท?องเท่ียวน้ันมีเพียงมาเลเซียและไทยเท?าน้ันท่ีมี

มาตรการอำนวยความสะดวกกับชาวต?างชาติท่ีเดินทางเข9ามาเพ่ือรับบริการ Medical Tourism  สิงคโปรiและ

 
 341 กระแสตMอต-านดังกลMาวนำมาสูMการศึกษาเชิงลึก Managing the Cost of Health Insurance in Singapore โดย The Health 

Insurance Task Force (HITF) ของสิงคโปร7 แม-กระแสสังคมของคนสิงคโปร7จะเชื่อมโยงการเพิ่มขึ้นของคMาใช-จMายในการรักษาพยาบาลเกี่ยวข-องกับการ

ที่สิงคโปร7เปJน Medical Tourism ก็ตาม แตMในรายงานไมMมีการระบุความเชื่อมโยงดังกลMาว รายงานวิจัยไมMมีการใช-คำวMา Foreigners, Medical 

Tourism และ Medical Hubs แม-แตMคำเดยีว    
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อินเดียน้ันไม?ได9มีกระบวนการท่ีให9สิทธิพิเศษ มาเลเซียเป]นประเทศท่ีได9รับคะแนนสูงสุด เน่ืองจาก  MHTC ทำ

หน9าท่ีกล่ันกรองโรงพยาบาลและเป]นผู9ออกใบรับรองเพ่ือใช9เป]นเอกสารประกอบการเดินทางเข9าประเทศท้ังตัว

ผู9ปrวยและผู9ติดตาม  ในขณะท่ีไทยเป]นเพียงการอำนวยความสะดวกในลักษณะท่ีกําหนดรายช่ือประเทศท่ีผู9ถือ

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช9แทนหนังสือเดินทางซ่ึงเข9ามาในราชอาณาจักรเป]นการช่ัวคราวเพ่ือรับการ

รักษาพยาบาลและผู9ติดตามได9รับยกเว9นการตรวจลงตราเท?าน้ัน  จากการสัมภาษณiและระดมสมองในการวิจัย

พบว?าในทางปฎิบัติแม9ไทยมีกลไกคล9ายคลึงกับมาเลเซียท่ีการขอ Visa เพ่ือมารับบริการ Medical Tourism ต9องมี

หนังสือยืนยันจากโรงพยาบาลท่ีได9รับการรับรองเก่ียวกับแผนการรักษา  แต?ในทางปฎิบัติจริง ยังมีความไม?แน?นอน 

ข้ึนอยู?กับวิจารณาณของเจ9าหน9าท่ีท่ีเก่ียวข9อง (จากการประชุมระดมสมองและสัมภาษณiเชิงลึก)  

ท้ัง 4 ประเทศไม?แตกต?างกันมากนักในเร่ืองเก่ียวกับเสรีภาพในการทำสัญญาการเข9ารับการรักษา ในขณะ

ท่ีการควบคุมคุณภาพของบริการดำเนินการผ?านกฎระเบียบในการกำกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล 

ในส?วนของการคุ9มครองเยียวยาความเสียหายน้ัน ไทยไม?ได9มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ9มครองความเสียหายจาก 

Medical Tourism การคุ9มครองเยียวยาดำเนินการผ?านพระราชบัญญัติคุ9มครองผู9บริโภค พ.ศ. 2522 เท?าน้ัน ซ่ึง

คล9ายคลึงกับอินเดีย ในกรณีของมาเลเซียท่ีวิธีพิจารณาคดีผู9บริโภคไม?สามารถนำมาใช9กับข9อพิพาททางการแพทยi

ได9  สิงคโปรiเป]นกรณียกเว9นท่ีมีกระบวนการระงับข9อพิพาทโดยคนกลาง (Healthcare Mediation Scheme -

HMS) อย?างชัดเจน  

ไทยและสิงคโปรiได9มีกฎหมายท่ีกำกับราคาการให9บริการทางการแพทยi แม9เป0าหมายหลักของกฎหมาย

ดังกล?าวเพ่ือคุ9มครองผู9บริโภคภายในประเทศ แต?ผลการคุ9มครองดังกล?าวครอบคลุมไปถึงผู9ปrวยต?างชาติด9วย เร่ือง

ดังกล?าวไม?ปรากฏในกรณีของอังกฤษ มาเลเซียและอินเดีย เช?นเดียวกันในกรณีของการคุ9มครองข9อมูลส?วนบุคคล

ของนักท?องเท่ียวท่ี ไทย อังกฤษ สิงคโปรi และมาเลเซียมีบทกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการแจ9งสิทธิให9ผู9ท?องเท่ียวเชิง

การแพทยiทราบ และมีบทกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการเก็บรักษาข9อมูลส?วนบุคคลซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช9 และเปçดเผยข9อมูลส?วนบุคคลท่ีสามารถใช9บังคับเพ่ือคุ9มครองนักท?องเท่ียวได9 ในขณะท่ี

อินเดียไม?ได9มีกฎหมายคุ9มครองข9อมูลส?วนบุคคลโดยเฉพาะ 

เม่ือพิจารณาในแง?การส?งเสริม Medical Tourism เป]นกิจกรรมหน่ึงท่ีได9รับการส?งเสริมการลงทุนในไทย

และมาเลเซีย โดยเฉพาะอย?างย่ิง MHTC ท่ีเข9ามาช?วยขับเคล่ือนอย?างชัดเจน ในขณะท่ีอินเดีย อาศัยกระทรวง

ท?องเท่ียวเป]นหน?วยงานขับเคล่ือนนโยบายการส?งเสริม Medical Tourismสิงคโปรiเคยมีการดำเนินการแต?ภายหลัง

ปé พ.ศ.2557 ได9ยกเลิกมาตรการส?งเสริม ส?วนอังกฤษไม?ได9มีหน?วยงานเฉพาะท่ีส?งเสริม Medical Tourism 
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5.2 นัยเชิงนโยบาย  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด9านการแข?งขันให9กับภาคธุรกิจ Medical Tourism ผ?านการปรับปรุงกฎระเบียบ

ต?าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 5.2.1 ปรับปรุงระบบการขอ Visa เพ่ืออำนวยความสะดวกสำหรับชาวต?างชาติท่ีต9องการเดินทางเข9ามา

เพ่ือรับบริการ Medical Tourism ในไทย  

มาตรการท่ีเก่ียวข9อง  

• นำเอาระบบ e-document เข9ามาใช9ในทุกข้ันตอนท่ีเก่ียวข9องกับระบบการขอ Visa เพ่ือเพ่ิม

ความโปร?งใส ลดการใช9ดุลพินิจของเจ9าหน9าท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการออก Visa   

• จัดทำความตกลงกับกลุ?มโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป]นผู9ให9บริการสำคัญในธุรกิจ Medical Tourism 

เพ่ือเอกสารท่ีออกโดยโรงพยาบาลเหล?าน้ีสามารถใช9เป]นหลักฐานยืนยันการเดินทางของ

ชาวต?างชาติเพ่ือรับบริการ Medical Tourism จริงเพ่ือประกอบการพิจารณาขอ Visa  

• ควรปรับเพ่ิมจำนวนผู9ติดตามของผู9ปrวยต?างชาติท่ีเข9ามารับการบริการ Medical Tourism เป]น

ช?วง 1-3 คน เพ่ือให9สอดคล9องกับธรรมชาติของรักษาใน Medical Tourism ท่ีมักใช9ระยะเวลาใน

การพักฟëíนท่ีนานและลดปcญหาการใช9ดุลพินิจของเจ9าหน9าท่ี  

• ประมวลผลข9อมูลการขอ Visa สำหรับ Medical Tourism จากการนำเอาระบบ e-document 

เข9ามาใช9เพ่ือประโยชนiในการพัฒนาฐานข9อมูลในเร่ือง Medical Tourism ท่ีแม?นยำ  

 

5.2.2 เพ่ิมความเข9มแข็งในการติดตามค?าบริการทางการแพทยiสำหรับการให9บริการทางการแพทยiท้ังกับ

ผู9ปrวยคนไทยและผู9ปrวยชาวต?างชาติท่ีเข9ามารับบริการ Medical Tourism  

มาตรการท่ีเก่ียวข9อง 

• ควรพิจารณาพัฒนาราคากลางมาตรฐานของค?ารักษาพยาบาลตามกิจกรรมทางการแพทยiเพ่ือ

เป]นเกณฑiกลาง (Benchmark) เพ่ือให9ผู9รับการบริการสามารถตัดสินใจในการรับบริการได9ดีข้ึน  

โดยสามารถนำเอาหลักการของเกณฑiการกำหนดค?าธรรมเนียมการบริการศัลยแพทยi (Fee 

Benchmarks for Private Sector Surgeon Fees)ท่ีใช9ในสิงคiโปรiท่ีใช9 เป]นเพียงเกณฑiการ

ตัดสินใจ (แทนการบังคับใช9-Price Fixing) มาใช9เป]นต9นแบบ  

• ควรมีการทบทวนราคากลางมาตรฐานของค?ารักษาพยาบาลให9สอดคล9องกับต9นทุนท่ีแท9จริงโดย

อาจดำเนินการเป]นประจำทุก ๆ ปé  
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• ประชาสัมพันธiให9ท้ังคนไทยและชาวต?างชาติตระหนักถึงบทบาท หน9าท่ี ท่ีมาและวิธีการเข9าถึง

ของราคากลางมาตรฐานของค?ารักษาพยาบาล 

 

5.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับการเคล่ือนย9ายแรงงานท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมการท?องเท่ียวเชิง

การแพทยi 

มาตรการท่ีเก่ียวข9อง 

• ยกระดับระบบการรับรองคุณวุฒิของบุคลากรทางการแพทยiในอาเซียนท่ีมีการดำเนินก?อนหน9า 

เช? น  Mutual Recognition Agreement (MRA) โดยอาจนำห ลักการของ  EU Directive 

2005/36/EC ท่ีบัญญัติการยอมรับคุณวุฒิท่ีผู9ให9บริการทางการแพทยi และบุคคลากรทางระบบ

สาธารณสุขของประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ และ EU Regulation 2015/983 ซ่ึงเป]นกฎหมายท่ีวาง

กฎเกณฑiในการออกบัตรผู9ประกอบวิชาชีพในสหภาพยุโรป (European Professional Card 

หรือ EPC) มาเป]นต9นแบบ 

• พัฒนาระบบติดตามความก9าวหน9าในการดำเนินการเคล่ือนย9ายแรงงานในกลุ?มสาธารณสุขเพ่ือใช9

ประเมินผลดีและผลเสียของการเคล่ือนย9านท่ีอาจมี และนำมาปรับปรุงระบบให9ดีข้ึนต?อไป  

 

5.2.4 ปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับการเยียวยากระบวนการระงับข9อพิพาทท่ีเกิดจากการให9บริการทาง

การแพทยiแก?นักท?องเท่ียว 

มาตรการท่ีเก่ียวข9อง 

• ลดกฎระเบียบและข้ันตอนต?าง ๆ ให9ผู9ท่ีได9รับความเสียหายท่ีเกิดจากการให9บริการทางการแพทยi

โดยเฉพาะภาระข้ันตอนท่ียุ?งยากเพ่ือให9พัฒนากองทุนกองทุนคุ9มครองธุรกิจนำเท่ียวซ่ึงจัดต้ังข้ึน

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกi พ.ศ. 2551 

• พัฒนากระบวนการไกล?เกล่ียข9อพิพาทสำหรับนักท?องเท่ียวให9มีความพร9อม โดยสามารถศึกษาได9

จากแนวทางของต?างประเทศเช?น Healthcare Mediation Scheme (HMS) เป]นโครงการของ 

Singapore Mediation Center (SMC) ของสิงคโปรiท่ีให9บริการไกล?เกล่ียข9อพิพาทท่ีเกิดข้ึน

ระหว?างคนไข9กับสถานพยาบาล ท้ังน้ี การเจรจาไกล?เกล่ียกระทำโดยผู9ไกล?เกล่ียจำนวนสองคน 
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