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บทที่   1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 
 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2548-2551  นั้น   คณะรัฐมนตรีกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรไวประการหนึ่ง  คือ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได   โดย
มีกลยุทธสําคัญประการหนึ่ง คือ การปรับโครงสรางการทองเที่ยว   การบริการ   การคา  และจะ
พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ แสวงหาลูทางการตลาดใหมๆ ในกลุมธุรกิจดังกลาว  โดยเฉพาะ
อยางย่ิง บริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาล   ซึ่งประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในธุรกิจ
บริการประเภทนี้มาก กรณีจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายที่มีอยูใน
ปจจุบันวา เอ้ือตอการพัฒนาบริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใดและ
จําเปนตองปรับปรุง เพ่ิมเติม  หรือลดมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางดานการรักษาพยาบาลของเอเซีย  (Asia  Medical  Hub)  ไดอยางแทจริง 
 
 ทั้งนี้ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางสุขภาพของเอเซีย  พ.ศ. 2547-2551 และรวมเอาการบริการการดูแลสุขภาพแบบสปา
เขาไปดวย เนื่องจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดรายงานวา  มีนักทองเที่ยวจากอังกฤษเดิน
ทางเขามารับบริการดานนี้ในป ค.ศ. 2004 สูงถึงมากกวาหนี่งลานคนมีเงินสะพัดสูง 26.4  พันลาน
บาท ทําใหประเทศไทยนอกจากจะตองมีการพัฒนากฎหมายในดานเกี่ยวกับการแพทยและ
สาธารณสุข กฎหมายอาหารและยา กฎหมายวาดวยความปลอดภัย แลวยังตองมีการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา เพ่ือคุมครองการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย  
นอกเหนือจากกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปดสถานบริการแบบสปา  
 
 ประเทศในแถบเอเซียที่มีการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการบริการทางการแพทยไดแก 
อินเดีย และสิงคโปร รวมทั้งญี่ปุน ทั้งนี้อินเดียมุงพัฒนาการแพทยแบบทางเลือกใหเปนศูนยกลาง
การรักษาพยาบาล โดยใชแนวทางการบําบัดรักษาแบบโบราณผสมผสานกับการแพทยแผนใหม 
ในขณะที่ญี่ปุนมุงพัฒนาความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology)  และมุงพัฒนา
ทางดานเภสัชกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินการทางการแพทย 
 
 ในการพัฒนาเพื่อเปนศูนยกลางของสุขภาพในเอเซีย  ปจจัยที่สําคัญที่จําเปนจะตองมี
การพัฒนาไดแก  โครงสรางทางระบบสาธารณสุข  ความทันสมัย  ความปลอดภัย  ความเปน
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วิชาชีพ  ความเชี่ยวชาญ  การพัฒนายา   การถายทอดเทคโนโลยี  ความเชี่ยวชาญในทางการแพทย  
เปนตน   ซึ่งปจจัยเหลานี้จําเปนตองมีการพัฒนามาตรการทางกฎหมายและทบทวนมาตรการ  
กฎระเบียบ  ที่เก่ียวของตลอดจนมาตรการอื่นๆ  โดยเฉพาะดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่จะ
คุมครองการแพทยและการใหบริการสุขภาพแบบทางเลือกตลอดจนสรางความเชื่อมั่นในเรื่อง
ความปลอดภัยใหแกผูมาขอรับบริการ 
 
                    สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาบริการทางการแพทยใหเปนศูนยกลางทางการแพทย
ในเอเซียเชนกัน  คือ   สิงคโปร   เนื่องจากสิงคโปรพิจารณาวา  ตนเองตั้งอยูศูนยกลางของเอเซีย
แปซิฟค  (central  location)    มีเครือขายการเดินทางและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี   
รวมทั้งมีโครงสรางพ้ืนฐานในการใหบริการที่ดี  (good  travel  network,  good  it,  and  good  
service  infrastructure) อยางไรก็ตาม   สิงคโปรก็ยังมีจุดออนอยางมากในเรื่อง  คาที่พักอาศัย  
และคาบริการที่สูงมาก และถูกโจมตีจากประเทศเพื่อนบานอยางรุนแรงจากการที่โรงพยาบาล
เอกชนในสิงคโปรไดลงโฆษณา    การใหบริการทางการแพทยในหนังสือพิมพ และสมุดหนา
เหลืองในประเทศเพื่อนบาน   ปรากฎการณดังกลาวสงผลใหสิงคโปรเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม 
(paradigm  shift)  จากการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยไปเปนศูนยกลางการ
ฝกอบรม (training  curn  service  hub)   โดยพิจารณาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นคือ 
 
            ประการแรก   สิงคโปรมองวา การฝกอบรมจะเปนการสรางความสัมพันธใน
เชิงวิชาชีพ ใหเปนพี่เล้ียง (mentorship) แกสมาชิกและผูที่ไดรับการฝกอบรมจากสิงคโปร  เมื่อ
กลับไปใหบริการทางการแพทย จะสงตอผูปวยใหกับสิงคโปร   ในรายกรณีที่ผูปวยตองการบริการ
ทางการแพทยที่ดีกวา  โดยไมตองลงโฆษณา 
 
              ประการที่สอง การฝกอบรมจะสวนหนึ่งของการสรางเครือขายในการ
ฝกอบรมกับสถาบันอื่นๆทั่วโลก   โดยเฉพาะประเทศที่กําลังแสวงหาความรวมมือกับเอเซีย   เพ่ือ
สงตอโครงการฝกอบรม   สิงคโปรก็จะสามารถเปนสถานที่หลักในภูมิภาค 
 
              ประการที่สาม  การฝกอบรมเปนวิธีการที่ดีที่สุด  ที่จะพัฒนาการใหบริการ
ในแงตางๆ 
 
          ดังนั้นสิ งคโปร กํ า ลังพัฒนาเพื่อสร างศักยภาพของการเปนมืออาชีพ
(Professional  Capacity)  ทั้งในตัวโครงสรางพ้ืนฐานและตัวบุคลากร อีกทั้งอาศัยความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ  เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหเกิดขึ้นในการพัฒนาการใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลเพื่อเปนศูนยกลางทางการแพทย 
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            จากขอมูลดังกลาวจึงจําเปนตองมีการศึกษาทบทวนมาตรการทางกฎหมายที่
จําเปนตอการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดานการรักษาพยาบาลของเอเซียเพื่อสนับสนุน
และเอ้ือตอการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของชาติตอไป 
 
             รายงานการศึกษานี้จึงมุงศึกษาที่จะแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับโครงสราง  กลไก  
และมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของกับการใหบริการดานการรักษาพยาบาล
ของประเทศไทยวามีลักษณะอยางไร?   ลักษณะและองคประกอบดังกลาวมี  ขอดี   ขอเสีย   และ
ผลกระทบตอการพัฒนาการใหบริการทางการแพทยของประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการ
รักษาพยาบาลของเอเซียอยางไร? ประเทศอื่นๆในเอเซีย   เชน   สิงคโปร   อินเดีย   ฯลฯ   มีการ
พัฒนาโครงสราง  กลไก  และมาตรการทางกฎหมายที่เอ้ือตอการพัฒนาการใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลเปนศูนยกลางการแพทยของเอเซียอยางไร? 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาโครงสราง   กลไก   และมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
ที่เก่ียวของกับการใหบริการดานการรักษาพยาบาลของประเทศไทย 

 
         1.2.2 เพ่ือศึกษา ขอดี ขอเสีย   ปญหาอุปสรรค   และผลกระทบของโครงสราง    
กลไกและมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของดังกลาว   และวิเคราะห
เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม   
 
   1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการดําเนินการการใหบริการ โดยเฉพาะ
มาตรการทางกฎหมายของประเทศอื่นๆ   ที่เอ้ือตอการพัฒนาการใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลและจัดทําเปนขอเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอมูล โครงสราง    กลไก   
และมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของกับการใหการรักษาพยาบาลของประเทศ
ไทย    ศึกษา  ขอดี  ขอเสีย   ปญหาอุปสรรคและผลกระทบตลอดจนแนวทางการพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินนการการใหบริการการรักษาพยาบาลที่เอ้ือตอการเปน
ศูนยกลางทางการแพทยของเอเซีย  (Medical Hub of Asia) ของประเทศไทยและของ
ตางประเทศเฉพาะสิงคโปร   อินเดีย   ญี่ปุน และออสเตรเลีย 
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1.4 วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้แบงการศึกษาวิจัยออกเปน  2 แนวทาง คือ 
 

ก) การวิจัยเอกสาร  (Documentary  Research)  
           โดยเปนการรวบรวมและประมวลขอมูลตางๆเก่ียวกับ  โครงสราง   กลไก   และ

มาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของกับการใหบริการดานการรักษาพยาบาลของ
ประเทศไทย   ปจจัย  ปญหา   อุปสรรคในการดําเนินการและผลกระทบของโครงสราง   กลไก   
และมาตรการดังกลาว   ตลอดจนแนวทางการพัฒนาโครงสราง  กลไก  และมาตรการทางกฎหมาา
ยของตางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการทางการแพทยใหเปนศูนยกลางการแพทยของ
เอเซีย 

 
    ข)   การวิจัยภาคสนาม   (Field Research) 
          เปนการดําเนินการหลังจากการศึกษาและวิเคราะหในภาคเอกสารแลวจะนํา
ประเด็นบางประเด็นไปทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้งในสายการแพทย   สาธารณสุข  และใน
สายกฎหมาย   จํานวน  15 ทาน เพ่ือนําเอาผลการสัมภาษณมาใชประกอบการวิเคราะห และจัดทาํ
ขอเสนอแนะประกอบรายงานการศึกษาภาคเอกสารดวยอีกโสดหนึ่ง 
 
1.5 เปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ     
 

1.5.1 ทําใหทราบถึง  โครงสราง  กลไก  และมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูใน
ปจจุบันที่เก่ียวของกับการใหบริการดานการรักษาาพยาบาลของประเทศไทย 

 
1.5.2 ทําใหทราบถึง  ขอดี  ขอเสีย  ปญหาอุปสรรค  และผลกระทบของ

โครงสราง  กลไก   การดําเนินการ  และมาตรการทางกฎหมายดังกลาว  ที่มีตอการพัฒนาการ
ใหบริการทางการแพทยของประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลของเอเซีย 

 
1.5.3 ทําใหทราบถึงการพัฒนาการดําเนินการการใหบริการการรักษาพยาบาลที่

เอ้ือตอการเปน  Medical Hub of Asia โดยเฉพาะการพัฒนามาตรการทางกฎหมายของ
ตางประเทศ 

 
1.5.4 เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการใหบริการ

ทางการแพทยของประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลของเอเซีย 
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บทที่ 2 

แนวคิด และ หลักการดําเนินการเกี่ยวกับศูนยการแพทย 
 
                       การศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางดานการรักษาพยาบาลของเอเซีย  (Asia  Medical  Hub) เปนการวิจัย
เอกสาร (documentary research) และการวิจัยเปนการวิจัยภาคสนาม (field research) 
ประกอบผลการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาโครงสราง   กลไก   และมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของกับการใหบริการดานการรักษาพยาบาลของประเทศไทย 
ศึกษา  ขอดี  ขอเสีย   ปญหาอุปสรรค   และผลกระทบของโครงสราง    กลไกและมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของดังกลาว   และวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมและศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการดําเนินการการใหบริการ  โดยเฉพาะ
มาตรการทางกฎหมายของประเทศอื่นๆ   ที่เอ้ือตอการพัฒนาการใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลและจัดทําเปนขอเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ซึ่งกอนที่จะเขาสู
ประเด็นการศึกษากฎหมาย ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงแนวคิด หลักการดําเนินการเก่ียวกับการเปน
ศูนยกลางทางการแพทย  ซึ่งไดมีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและเอกสารตลอดจนงานวิจัยที่
เก่ียวของ (Literature Review)  ตามลําดับตอไปนี้ 
 

2.1 ขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับการแพทยและสาธารณสุขของไทย 
           2.2 แนวทาง นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใหเปน 
                    ศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย 
           2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเซีย 

 2.4 การดําเนินการพัฒนาศูนยกลางทางการแพทยของตางประเทศ 
 2.5 ขอสังเกต 

 
2.1 ขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุขของไทย 

 
 ในป พ.ศ. 2539 จํานวนแพทยที่ถูกลงทะเบียนไวใน แพทยสภามีจํานวน 21,916 คน 
แตมีเพียง 17,500 คนเทานั้น ที่ทํางานอยูในประเทศ (สวนที่เหลือปลดเกษียณหรือยายถิ่นฐาน
ไปตางประเทศแลว) สัดสวนของแพทยตอจํานวนประชาการ คือ 1: 3,500 ซึ่งจากจํานวน
ประชากรที่อยูในประเทศไทยจํานวนความตองการแพทยจึงอยูที่ 27,500 คน นั่นคือประเทศไทย
ขาดแคลนแพทยถึงกวา 10,000 คน โดยเฉพาะ พ้ืนที่ชนบทมีการขาดแคลนแพทยอยางมาก แต
ก็มีแนวโนมวาปญหาจะลดลงในอีก 2 ทศวรรษขางหนา 
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 ในปจจุบัน ประเทศไทยสามารถผลิตแพทยไดประมาณ 900 คน จากมหาวิทยาลัยแพทย
ตางๆ จํานวน 10 แหง (9 แหงเปนมหาวิทยาลัยรัฐ อีกแหงเปนมหาวิทยาลัยเอกชน)  และคาดวา
ความสามารถในการผลิตแพทยนาจะเพิ่มเปน 1,700 คนตอปในอีก 20 ปขางหนา 
 
 แนวโนมของแพทยตอประชากร พบวามีแนวโนมดีข้ึนในทุกๆภูมิภาค คือ จาก 1: 6,956  
ในป พ.ศ. 2522 เปน 1: 1,480 ในป พ.ศ. 2538  แพทยสวนใหญจะอยูในกรุงเทพมหานคร
และในสวนกลาง  แตแนวโนมความไมเทาเทียมกันของการกระจายแพทย ระหวางเมืองและ
ชนบท ลดลงในชวงกอนป พ.ศ. 2532 และคงที่หลังจากป พ.ศ. 2532  
 
 การกระจายแพทยตามสถาบันรัฐและเอกชน พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2532 เปนตนมา 
สัดสวนของแพทยที่ทํางานในภาครัฐไดลดลง  ขณะที่ในภาคเอกชนกลับเพิ่มขึ้น  โดยรอยละของ
แพทยที่ทํางานในภาคเอกชน เพ่ิมจาก 6.7 ในป พ.ศ. 2514 เปน 24.7 ในป พ.ศ.2538  
ในขณะที่ภาครัฐไดลดลงจากรอยละ 81.9 เปน 70.9 ในชวงเวลาเดียวกัน 
 
  สวนในภูมิภาค มีโรงพยาบาลที่มีฐานะเปนโรงเรียนแพทยอยู 5 แหง โรงพยาบาลใน
ภูมิภาค 24 แหง และโรงพยาบาลหรือสถาบันที่รักษาโรคเฉพาะทาง 25 แหง หากประเทศไทยจะ
พิจารณาเปนระดับจังหวัด พบวามีโรงพยาบาลทั่วไปรวม 67 แหงครอบคลุมทุกจังหวัด (โดยแต
เดิมมีอยู 75 แหง แตในป พ.ศ. 2539 โรงพยาบาลทั่วไป 8 แหงไดปรับโรงพยาบาลศูนย  จึงทํา
ใหเหลือโรงพยาบาลทั่วไปในภูมิภาค 67 แหง) และยังมีโรงพยาบาลอีก 51 แหง เปน
โรงพยาบาลที่อยูภายใตองคกรตางๆของ กระทรวงมหาดไทย 
 
   ในระดับอําเภอมีโรงพยาบาลชุมชนรวม 703 แหง  สามารถครอบคลุมพื้นที่ทุกตาํบลได 
นอกจากนี้ยังมี โรงพยาบาลสาขา อีก 3 แหง และศูนยบริการสุขภาพของเทศบาลอีก 132 แหง 
 
    ในระดับตําบลสํารวจพบวามีสถานีอนามัย 9,689 แหงครอบคลุมทุกตําบล และในบาง
ตําบลยังมีสถานีอนามัย มากกวา 1 แหง   สวนในระดับหมูบาน ในป พ.ศ. 2541 ศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจํานวน 67,376 แหง มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเมืองจํานวน 
1,732 แหง 
 
   ในสวนของโรงพยาบาลเอกชนพบวามีโรงพยาบาลจํานวน 473 แหง และคลินิกอีก
จํานวน 12,206 แหง 
 
 นโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชีย  (Medical Hub) 
เชน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ   ทันตกรรม สปา   และนวดแผนไทย ซึ่งเปนนโยบาย
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สําคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ   ที่ตองการใหบริการทางการแพทย    เปนนโยบาย
เชิงเศรษฐกิจการคาเสรี และ   Medical Hub เปนการเปดโอกาสใหเกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจ
สุขภาพอยางกวางขวาง   การขยายตลาดจะทําใหเกิดอุปสงคตอบริการและบุคลากรทางการแพทย   
เพ่ือใหบริการเพิ่มขึ้นจึงจะทําใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย 
 

จากสถิติจํานวนผูปวยชาวตางประเทศที่ เขา รับบริการทางการแพทยใน 
โรงพยาบาลเอกชนไทยพบวาในป พ.ศ.2544-2547 ไดมีผูปวยจากประเทศในกลุมเอเชียใตเขารับ
บริการทางการแพทยที่ประเทศไทย  โดยในปพ.ศ.2544 จํานวน 34,857 ราย ปพ.ศ.2545 จํานวน 
47,555 ราย ป 2546 จํานวน 69,574 ราย และป พ.ศ. 2547 จํานวน 107,627 ราย โดยมีอัตรา
การเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 46 สําหรับผูปวยชาวบังกลาเทศในป พ.ศ. 2546 มีจํานวน 34,051 
รายและในป 2547 มีจํานวน 40,100 ราย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 14 

มาเลเซียเปนเพียงประเทศหนึ่งในเอเชียที่หวังจะทําเงินจากอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ จํานวนชาวตางชาติที่เดินทางไปรักษาโรคในมาเลเซียเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
ในชวงสามปที่ผานมา จาก 44,000 คน เปน 102,000 คน 

สิงคโปรเปนหนึ่งในผูบุกเบิกการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ เมื่อปพ.ศ.2546 ไดดึง
ผูปวยชาวตางชาติไดกวา 150,000 คน ขณะเดียวกันรัฐบาลสิงคโปรไดตั้งเปาไววาจะเกิน 1 ลาน
คนภายในป 2555 อินเดียก็ดึงลูกคาไดประมาณ 12,000 คนเมื่อปที่แลว ทัวรเพ่ือสุขภาพของ
บริษัทแหงหนึ่งเสนอแพ็กเกจหลายรูปแบบมาก อาทิ ทําเลเซอรพรอมเที่ยวทัจมาฮาล มาเลเซีย
กําลังเรงผลักดันทัวรเพ่ือสุขภาพโดยวางแผนทําเว็บไซตและจัดเทรดแฟรตามที่ตางๆ โดยไปจัด
ไกลถึงดูไบ และในอเมริกาเหนือ แตพัฒนาการที่ทําใหอุตสาหกรรม ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพของ
มาเลเซียกาวหนาย่ิงกวาใครคือ การยกเลิกกฎหมายแพทยและทันตแพทย กฏหมายฉบับนี้มี
กอนที่มาเลเซียจะไดเอกราชจากอังกฤษ ซึ่งมีขอหามไมใหแพทยโปรโมตบริการของตนเอง และได
หามโรงพยาบาลแจงใหประชาชนทาบวาสามารถใหบริการอะไรบาง  กระทรวงสาธารณสุขของ
มาเลเซียได ประกาศวาโรงพยาบาลและแพ็กเกจทัวรตางๆสามารถโปรโมทบริการในตางประเทศ
ได แมวายังไมมีการแกไขกฎหมายนี้อยางเปน ทางการ แตบรรดาเจาของโรงพยาบาลรูสึกมีอิสระ
มากขึ้นที่จะไปโปรโมตในตางประเทศ 

 

 

จํานวนผูปวยตางชาติ 10 อันดับแรกที่ใชบริการโรงพยาบาลเอกชนไทย 
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จํานวนผูปวยตางชาติในแตละป 
สัญชาต ิ

2544 2545 2546 2547 2548 
ญี่ปุน 118,170 131,584 162,909 247,238 185,616 

สหรัฐอเมริกา 49,253 59,402 85,292 118,771 132,239 
อังกฤษ 36,778 41,599 74,856 95,941 108,156 

ตะวันออกกลาง n.a. 20,004 34,704 71,051 98,541 
เอเชียใต 34,857 47,555 69,574 107,627 98,308 
อาเซียน n.a. n.a. 36,708 93,516 74,178 

ไตหวัน/จีน 26,893 27,438 46,624 57,051 57,279 
เยอรมนี 19,057 18,923 37,055 40,180 42,798 

ออสเตรเลีย 14,265 16,479 24,228 35,092 40,161 
ฝร่ังเศส 16,102 17,679 25,582 32,409 36,175 

ที่มา : ขอมูลจากโรงพยาบาลเอกชนไทย 30 แหง รวบรวมโดยกรมสงเสริมการสงออก 
หมายเหตุ 
1.ตัวเลขตั้งแตป 2546 เปนตัวเลขที่รวมจํานวนการ revisit ดวย 
2.ป 2548 โรงพยาบาลเอกชนไทยสวนใหญไมใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลแยกรายสัญชาติ 
 
สถานพยาบาลทั่วประเทศ 
  รวม

กรุงเทพมหานคร 
      
3,687  81 

    
15,031  21 469 102 

     
15,500  

  รวมสวนภูมิภาค 13,113  177 19,092  65 1214 242 20,306  

  รวมทั้งหมด 
  
16,800  258 

 
34,123  86 1,683  344 35,806  

 
 
                      มัทนา พนานิรามัยและสมชาย สุขสิริเสรีกุล(2539:28)ศึกษาลักษณะความ
เจ็บปวย ศึกษาตัวกําหนดภาวะการเจ็บปวย การใชบริการดานการรักษาพยาบาลจากแพทย 
พยากรณภาวะการเจ็บปวยและการใชบริการดานการรักษาพยาบาลจากแพยในอนาคต พยากรณ
และเปรียบเทียบอุปสงคและอุปทานของแพทย ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิต
แพทยในอนาคต ผลการศึกษาพบวา อัตราการเจ็บปวยของประชาชนไทยอยูในระดับที่สูงมาก
ประมาณรอยละ 41 ของประชาชนไทยในเรื่องพฤติกรรมการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยพบวา
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ผูปวยสวนใหญจะเลือกใชบริการจากบุลากรที่ไมใชแพทยเปนทางเลือกครั้งแรก ทางเลือกที่มาก
อันดับรองลงไปคือ การไปพบแพทย การใชบริการจากแพทย เมื่อเจ็บปวยนั้นการเขาถึงบริการ
ของแพทยมีผลกระทบอยางเดนชัดในการเพิ่มอัตราใชบริการการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีอิทธิพลในการ
เพ่ิมอัตราการใชบริการจากแพทยเมื่อตนเองหรือผูอยูในความดูแลเจ็บปวยแตผลกระทบของ
การศึกษาดูเหมือนจะลดลงตามอายุของผูปวย เด็กที่ปวยใน ครอบครัวที่ทําการเกษตรจะมีอัตรา
การใชบริการจากแพทยต่ํา ผูใหญในภาคการเกษตรตออัตราการใชบริการจากแพทยเปลี่ยนแปลง
ตามอายุและโรคกลาวคือ หากเกษตรกรปวยดวยโรคของระบบทางกลามเนื้อเสนเอ็น กระดูก โรค
ของระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนังและภูมิแพแลว มักจะมีอัตราการใชบริการจากแพทยสูงกวา
บุคลกลุมอื่นๆ อยางไรก็ตามความตองการแพทยที่ประมาณมาขางตนคํานวณจากบริการที่ใหแก
คนไขนอกเทานั้นหากนําบริการที่ใหแกคนไขในมากคิดดวย ความตองการแพทยจะเพิ่มขึ้นอี
ประมาณรอยละ 11.26 ซึ่งจะมีผลทําใหไดขอสรุปวามีการขาดแคลนแพทยอยูแลวในปจจุบันนี้
และการแกไขปญหาการขาดแคลนดังกลาวตองใชเวลานานกวาที่กลาวมาขางตนอีกประมาณ 5 ป 
 

 ผูที่สะทอนปญหานี้ใหเห็นเปนรูปธรรมไดดีก็คือ นายแพทยพินิจ กุลละวณิชย 
เลขาธิการแพทยสภาคนปจจุบัน  ซึ่งไดแสดงทัศนะไวในหนังสือพิมพมติชน  เมื่อเดือนกันยายน 
2547 วา “การที่จะเอาชาวตางชาติมาใชบริการทางการแพทย ประเทศไทยจะตองคิดใหหนัก 
ละเอียด รอบคอบ อยางโปรงใส เชน ขอมูลขณะนี้ประเทศไทยมีแพทยนอยมากคือ 27,000 คน 
โดยประมาณที่ยังทําตัวเปนแพทยอยู  หรือแพทย 1 คนตอประชากร 2,400 คน  ซึ่งถือวานอย
มาก เมื่อเทียบกับสิงคโปร ฮองกง ยุโรป อเมริกา  ถามีชาวตางชาติเขามารักษาในประเทศมาก 
ในขณะที่แพทยไทยยังไมพอ   โรงพยาบาลเอกชน  แพทยที่ทํางานเอาชนและในเมื่อมีผูปวยที่
เอกชนมากและจํานวนแพทยไมเพียงพอ แพทยที่ทํางานใหภาครัฐก็จะลาออก  ปญหาการดูแล
ผูปวย 30 บาทและผูที่จะเปนครูหรืออาจารยแพทยจะเกิดขึ้น  

         สมุนไพรไทยก็เปนอีกผลิตภณัฑหนึ่งที่ถูกตั้งความหวังไววา จะเปน 1 ในปจจัย 3 
ดานที่จะทําใหไทยกาวสูการเปน Medical Hub of Asia ถึงแมไทยจะไดช่ือวาเปนประเทศทีม่ี
สมุนไพรจํานวนมากที่จะชวยรักษาโรคไดหลากหลายชนดิ แตที่ผานมาการพัฒนาสมุนไพรเพื่อทํา
เปนยารักษาโรคกลับไมคบืหนาเทาที่ควร 
 
                      พ.ญ.เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กลาววา พัฒนายาไทยมีการพัฒนานอยมาก ปจจบุันมี
ยารอขอขึ้นทะเบียนตาํรับเกอืบ 1,000 ตาํรับ แตกลับมีการขึ้นทะเบยีนไดนอยมาก และยาที่ข้ึน
ทะเบียนสวนใหญก็เปนเพียงยาสามัญประจําบานที่มีการผลิตในรูปแบบเดิม ๆ เชน ยาลูกกลอน 
ยาน้ํา ยาผง แตหากจะบรรจุแคปซูล หรือผลิตยาในรูปแบบแผนปจจบุัน ที่ตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง
ก็มีข้ันตอนมากจนไมสามารถขึ้นทะเบียนตํารับยาได หมอยาแตละคนจึงตองผลิตยาดวย
แรงงานคน เครื่องไมเครื่องมือที่พอจะหาไดจากทองถ่ิน บางครั้งสงผลใหเกิดการปนเปอน ทําให
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คุณภาพยาลดลง ทั้งที่มีสรรพคุณด ี อีกทั้งการผลิตสมุนไพรในรูปแบบยาไทยเพือ่รักษาโรคแบบ
องครวม ประเทศไทยจะตองใชสมุนไพรหลาย ๆ ชนิดรวมกันเปนตาํรับ สมุนไพรบางชนดิอาจ
เพ่ิมฤทธิ์ของสมุนไพรบางชนิดในตํารับเดยีวกันได บางชนิดสามารถตานพิษ ในสมุนไพรอีกชนดิ
ได หรืออาจเปนตัวชวยในการออกฤทธิ์ของตํารับยานั้นใหรวดเร็วยิ่งข้ึน ยาไทยจึงตองกินเปน
ตํารับ ถากินเพียงสมุนไพรเดี่ยว ๆ จะเปนเพียงกระสายยา ตัวอยางน้ําสมุนไพรที่วางขายตาม
ทองตลาด รวมไปถึงชาชงตาง ๆ ถึงแมจะยังไมไดประกอบตัวยาหลกัลงไปในตาํรับก็ใหผลรักษา
ในอาการตางๆได  
 
                      หมอเพ็ญนภายืนยันวาหากประเทศไทยกินยาทั้งตํารับจะไดผลมากยิ่งข้ึน สวน
อุปสรรคที่สําคัญก็คือ ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการวิจยัและการผลิตสมุนไพรเพียง
ชนิดเดียวมากกวายาเปนตํารับซึ่งข้ันตอนการพิสูจนวิจัยจะกินระยะเวลายาวนานมาก เนื่องจาก
จะตองมีผลพสูิจนในคลินิก ในสัตวทดลองกอนจะมาทดลองในคน ในขณะที่ยาตํารับของไทยมี
วิวัฒนาการมายาวนาน เปนยาที่มีการจดสรรพคุณ และบอกตอและกินกันมาหลายชั่วอายุคน จะวา
ไปแลวก็เทียบเทากับการวิจยัเชนกัน แตตํารับยาไทยยงัไมมีงานวิจัยในคลนิิกมาสนับสนนุสงเสริม
เพ่ือการพัฒนา ซึ่งเปนงานวิจัยคอนขางยากตองผานบอรดจริยธรรมกอน หมอเพ็ญนภา ยัง
ยกตัวอยางเคยมีขอเสนองานวิจัยเกี่ยวกับยาแกปวดเมื่อย ยาแกกษัย โดยศึกษายาธรณี สันฑฆาต 
ซึ่งมีสรรพคุณแกปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว แตแพทยแผนปจจบุันขอใหวิจัยเพียงอาการเดียวจงึ
จะเปนผลอยางชัดเจน ในขณะที่อาการเจบ็ไขอาจมีอาการหลายอยางเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และมี
ตัวชี้วัดมากทาํใหนักวิจัยไมอยากวิจัยตํารับยา ไทยประเทศไทยใหความสําคัญกบัตาํรับยาสมุนไพร
ไทยนอยมาก ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ กลับเห็นความสําคัญและเขามาเก็บตัวอยางสมุนไพรไทยไป
ศึกษาจนไดออกมาเปนตัวยาและจดลิขสิทธิ์ไปก็หลายตัวแลวตอไปยาไทยคงถูกกวาดตอนออก
นอกประเทศ  
 
ประเทศไทยคงตองซื้อกินในราคาแพงทั้งทีเ่ปนสมุนไพรไทย (นภาพร พานิชชาต ิ .. หมายเหตุ
ประชาชน 

    ( เดลินิวส        วันที่ 30/09/2004) 
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                    2.2  แนวทาง  นโยบาย  และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให
เปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย 

นายอุดม เมธาธํารงคศิริ ผูอํานวยการสวนการลงทุนการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย กลาววา จากการที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบประเทศคูแขงขันในดานเปนศูนยการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและคาใชจายในการรักษาอยูในระดับที่ผูเขารับการรักษาสามารถรับได 
และยังเปนแหลงทองเที่ยว-ชอบปง แหงหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไดรับความสนใจจาก
ตางประเทศเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลและทองเที่ยวเปนจํานวนมาก  

การจะรักษาความสามารถในการแขงขันในดานธุรกิจรักษาพยาบาล ตองให
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธการดําเนินการดานการตลาดที่ชักชวนใหกลุมเปาหมายเดินทาง
มารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ดวยเหตุที่มีราคาคาบริการในการตรวจรักษาที่
สมเหตุสมผล มีแพทยผูเช่ียวชาญ การใหความสะดวกและใหการตอนรับบริการที่ประทับใจ
นอกเหนือจากนี้ยังเปนแหลงทองเท่ียวที่ผูที่เดินทางมารับการรักษาสามารถรับความพึงพอใจทั้ง
สองอยางในการเดินทางมาประเทศไทย โดยการประชาสัมพันธและการดําเนินงานดานการตลาด
ตองดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ 

โรงพยาบาลที่ใหบริการรักษาพยาบาลควรที่จะมีสํานักงานตัวแทนเพื่อดําเนินการ
ดานการตลาด ประชาสัมพันธและประสานงานดานขอมูลการรักษาตลอดจนการจัดสงผูปวย สราง
ความโปรงใสและใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูที่จะเขาการรักษาในราคาคาบริการ คาการตรวจรักษาของ
แพทย คายาและคาใชจายอื่นๆ ทั้ง หนวยงานที่เก่ียวของดานการเขาเมืองควรรวมมือกันให
ข้ันตอนการเขาเมืองเปนไปดวยความสะดวก โดยเฉพาะรายกรณีผูปวยหนัก 

และตองสรางใหไทยเปนศูนยกลางในดานเทคโนโลยีดานการแพทย การวิจัย 
การสัมมนาตลอดจนนิทรรศการดานการแพทย จะเปนการสรางความนาเช่ือถือใหกับการ
ใหบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

“การเปนศูนยกลางทางการรักษาพยาบาลเรื่องคุณภาพเปนสิ่งสําคัญ สวนเรื่อง
แหลงทองเที่ยวของไทยเปนตัวดึงดูดใหผูที่จะเขามารับการรักษาพยาบาลตัดสินใจไดงายขึ้น ส่ิง
สําคัญคือเทคโนโลยีและบุคลากรของโรงพยาบาล เอกชน รวมทั้งมาตราฐาน ISO ก็จะเปนสิ่งที่กา
รันตีคุณภาพของโรงพยาบาลเอกชนไดเปนอยางดี” นายอุดมกลาว 

                         สําหรับผลกระทบนโยบาย Medical Hub of Asia ตอระบบสาธารณสุข
ไทย นั้น นพ.อดิศร ภัทราดูลย รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหสัมภาษณใน มติชนรายวัน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ปที่ 28 
ฉบับที่ 9989 วา นโยบาย Medical Hub of Asia ของรัฐบาล เพ่ือสรางระบบการบริการสุขภาพ
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ไทยใหเปนที่ตองการของชาวตางชาติ ใหชาวตางชาติเขามารับบริการทางการแพทย หรือการดูแล
สุขภาพ นํามาซึ่งรายไดเขาประเทศโดยเฉพาะการบริการทางการแพทย ไดตั้งเปาหมายไวในป 
2551 มีเงินเขาประเทศทางดานนี้สูงถึง 80,000 ลานบาท ( มติชนรายวัน 2548) หากมองดูอยาง
ผิวเผินแลว นโยบาย Medical Hub of Asia นาจะเปนนโยบายที่สวยหรู สามารถทําเงินใหประเทศ
ไดตามเปาที่ตั้งไว เพราะโรงพยาบาลเอกชนจํานวนหลายแหงรับนโยบายนี้ทันที 

                       สมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่รวมตัวกันเสนอผลการดําเนินงานตอเนื่องจนบัดนี้ 
เกือบ 2 ป ทุกอยางดูเปนไปตามเปา คือ จํานวนผูปวยตางชาติเขามาใชบริการทางการแพทย
เพ่ิมขึ้น และแนนอนเงินตราเขาประเทศตองเพ่ิมขึ้น ทั้งในรูปของการจายคาบริการทางการแพทย
ใหกับโรงพยาบาลโดยตรง และจากทางออมโดยตัวผูปวยเองหรือครอบครัวเขามาพํานักอยูใน
ประเทศในชวงเวลาที่มารับบริการทางการแพทย ดังนั้น รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนเกือบทุก
แหงที่เปดรับนโยบายนี้ ตางพอใจกับนโยบาย Medical Hub of Asia 

                       แตถามองลงไปลึกๆ แลว นโยบาย Medical Hub of Asia กําลังเกิดปญหากับ
โรงพยาบาลหลายๆ โรงพยาบาลในภาครัฐ และเกิดปญหากับโรงเรียนแพทยเกือบทุกแหง และมี
ใครคิดบางวาปญหาที่กําลังเกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบกับปญหาดานสาธารณสุขไทยอยางใหญหลวง
ในอนาคต นอกจากนั้นนโยบาย Medical Hub of Asia ยังจะเกิดผลกระทบและทําลายระบบการ
บริการสุขภาพทางการแพทยอันดีงามของสังคมไทยในไมชา 

                       หากจะกลาวผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากนโยบาย Medical Hub of Asia 
ตอระบบสาธารณสุขไทยโดยรวม ออกเปนขอๆ ดังนี้ 

1.ผลกระทบตออัตรากําลังของบุคลากรทางดานสาธารณสุขของประเทศ 

                       ทุกวันนี้อัตรากําลังของบุคลากรทางดานสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม
เพียงพอ หรือเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศ ไมวาจะเปนอัตรากําลังทางแพทย พยาบาล 
ทันตแพทย เภสัชกร และอ่ืนๆ โดยเฉพาะแพทยมีจํานวนที่ยังขาดแคลนคอนขางสูง แมวาขณะนี้มี
นโยบายผลิตแพทยเพ่ิม จากประมาณปละ 1,000 คน เปนปละ 2,000 คนก็ตาม อีก 10 ปขางหนา
(ประมาณป พ.ศ.2561) ประเทศไทยยังคงมีจํานวนแพทยตอจํานวนประชากรต่ํากวามาตรฐานที่
ควรจะเปนและต่ํากวาประเทศอื่นที่ขางเคียง จะเห็นไดอัตรากําลังทางดานสาธารณสุขขณะนี้และ
อีก 10 ปขางหนา ยังไมเพียงพอตอการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวไทย นโยบาย Medical 
Hub of Asia เขามา แนนอนตองถึงบุคลากรทางดานสาธารณสุขจํานวนหนึ่ง (ที่ขาดอยูแลว) ไป
ใหบริการกับผูปวยตางชาติ 
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2.ผลกระทบตอการบริการผูปวยในโรงพยาบาลภาครัฐ เน่ืองจากการลาออกของบุคลากรดาน
สาธารณสุข 

               นโยบาย Medical Hub of Asia ทําใหโรงพยาบาลทุกแหงในภาคเอกชน 
สนองนโยบายเต็มที่เพ่ือนํามาซึ่งรายไดของโรงพยาบาล ทําใหโรงพยาบาลเอกชนตองแขงขันกัน
เพ่ือสรางศูนยเช่ียวชาญในดานตางๆ ใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของตนเอง เพ่ือเปนจุดขายใหกับ
คนไขตางชาติ แนนอน บุคลากรทางแพทยและพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือมี
ช่ือเสียงในภาคเอกชนยังไมมีหรือไมเพียงพอ จึงมีการดึงตัวบุคลากรเหลานี้จากภาครัฐ โดยเสนอ
ฐานเงินเดือนคาตอบแทนที่สูงกวาที่ไดรับจากภาครัฐเปนจํานวนมาก สูงกวา 5 เทาถึง 10 เทาหรือ
มากกวา จึงทําใหเกิดการลาออกของแพทยและพยาบาลจากภาครัฐจํานวนมาก 

                ตัวอยางเชน มีการลาออกของแพทยจากโรงพยาบาล สังกัดสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ ปละกวา 700 คน มา 3-4 ป ติดตอกัน ทําใหเกิดการขาดแคลนแพทย พยาบาล 
ทันตแพทย และเภสัชกรในโรงพยาบาลภาครัฐ ปญหาที่ตามมา ใคร? ที่จะอยูใหบริการกับผูปวย
ยากไร ผูปวยโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ผูปวยประกันสังคม ซึ่งเปนประชาชนคนไทยสวน
ใหญกวา 60 ลานคน 

3.ผลกระทบตอการผลิตนิสิตนักศึกษาแพทย และแพทยเช่ียวชาญเฉพาะทางในโรงเรียน
แพทย 

              เชนเดียวกับผลกระทบขอ 2 แตรุนแรงกวา ใหผลกระทบที่หลายคนอาจจะ
คาดไมถึงวาจะเกิดผลเสียตอระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตอยางรุนแรง ซึ่งนโยบาย Medical 
Hub of Asia ทําใหเกิดความตองการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลึกลงไป โดยเฉพาะที่เกง
ที่มีช่ือเสียงอยางมากในภาคเอกชน แนนอน แพทยที่เกงและมีช่ือเสียงเหลานี้ สวนใหญจะเปน
อาจารยอยูในโรงเรียนแพทย ซึ่งแตละโรงเรียนแพทยตองใชเวลากวา 10 ปที่จะสรางอาจารย
แพทยแตละคน เร่ิมจากสงไปเรียนเฉพาะทางที่ตางประเทศ แลวกลับมาพัฒนาเทคนิคการรักษา
และการผาตัดจนมีช่ือเสียง และเปนตัวจักรสําคัญในการสอนนักเรียนแพทย สอนแพทยประจํา
บาน และการบริการผูปวยที่มารักษา 

                ขณะนี้เกิดการซื้อตัวอาจารยแพทยเหลานี้(ขอใชคําวา "ซื้อตัว" เพราะวามี
การเสนอคาตอบแทนสูงถึง 10-20 เทาที่ไดรับเงินเดือนจากโรงเรียนแพทย) ในชวงเวลา 2-3 ป
หลังนี้ มีภาวะสมองไหลของอาจารยแพทย (เฉพาะอาจารยแพทยที่เกงที่มีช่ือเสียง) จากโรงเรียน
แพทยทั้งหมด ปละกวา 40-50 คน ไปสูภาคเอกชน 
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             ผลกระทบในเรื่องนี้ทําใหอาจารยแพทยที่เหลืออยูทํางานหนักข้ึน เพราะจะ
สรางอาจารยแพทยคนใหมไดตองใชเวลาหลายป ใคร? ที่จะอยูสอนนิสิตแพทย สอนแพทยประจํา
บาน ผลที่ตามมาในอนาคตอันไมไกล ทําใหคุณภาพในการผลิตแพทยหรือแพทยประจําบาน
เฉพาะทางดอยลง ก็ทําใหระบบการบริการทางดานสาธารณสุขไทยดอยลงในอนาคตอยางแนนอน 

4.ผลกระทบตอคาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย 

          เมื่อมีคนไขชาวตางชาติเขามารับบริการรักษามากขึ้น ผูปวยเหลานี้สวนใหญมา
จากประเทศที่ประชากรมีรายไดคอนขางดี และมีระบบประกันที่ดูแลอยางดี ทําใหผูปวยเหลานี้มี
ทุนทรัพยที่มากพอในการมาจายคาบริการใหกับระบบการบริการของบานประเทศไทย(ขณะนี้
คาบริการทางการแพทย และคาตอบแทนแพทยยังไมสูงนัก) ทําใหเกิดกระบวนการเพิ่ม
คาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย ตอผูปวยตางชาติสูงข้ึน สูงข้ึนเรื่อยๆจะเปนการ
ทําลายกําแพงคาตอบแทนและคาบริการทางการแพทยที่ดําเนินอยูกับผูปวยชาวไทย จะสูงข้ึนตาม
ทําใหผูปวยรูสึกวา "การบริการทางการแพทยเปนธุรกิจ" ไมเหมือนความรูสึกที่มีตอการบริการทาง
การแพทยในวัฒนธรรมแบบไทยๆ ในอดีต 

          เมื่อผูปวยตองเสียคาบริการที่แพง ก็ยอมมีความคาดหวังตอผลการรักษาและการ
บริการที่สูง เมื่อการบริการเกิดปญหาผิดพลาด(ซึ่งเกิดขึ้นไดอยูแลวในภาวะปกติ) โดยแพทยทํา
ทุกอยางดีแลวอยางไมประมาทก็จะเกิดการฟองรองกันขึ้นระหวางผูปวยกับแพทย เหตุการณเชนนี้
จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งประเทศไทยจะไมเคยเห็นเหตุการณเหลานี้ในอดีต จะเห็นไดวา นโยบาย 
Medeical Hub of Asia จะมีผลกระทบตอระบบสาธารณสุขไทย ในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 
คอนขางจะรุนแรงและนากลัว 

ป พ.ศ. 2549 ที่ผานพนไปถือวาเปนปทองของผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน
ช้ันนําของไทย แมวาภาคธุรกิจโดยรวมจะตองประสบปญหาทั้งในดานราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึน 
หรือแมแตเหตุการณทางการเมือง แตปญหาเหลานี้แทบไมไดสงผลกระทบตอปริมาณคนไข
ตางชาติที่เขามาใชบริการในโรงพยาบาลเหลานี้เอาเสียเลย ตรงกันขาม มีการประเมินวายอด
ชาวตางชาติที่เขารับการรักษาพยาบาลในปที่ผานมาสูงกวา 1.2 ลานคน มากท่ีสุดในโลกเมื่อ
เปรียบเทียบกับยอดคนไขตางชาติในประเทศอื่นๆ และยังทําใหประเทศไทยกลายเปนผูนําใน
ตลาดการแพทยของเอเชียอยางชัดเจน หรือมองอีกนัยหนึ่ง เปาหมายที่จะกาวสูการเปนศูนยกลาง
การแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ไดบรรลุผลสําเร็จแลว อยางไรก็ตาม สิงคโปรแชมป
เกาและผูเลนหนาใหมอยางอินเดีย ตางก็มุงหวังในตลาดนี้ไมนอยไปกวาไทยเชนกัน ทั้ง 2 
ประเทศตางเรงเสริมจุดเดนและลบจุดดอยที่มีอยูเพ่ือหวังจะกาวแซงไทยใหไดในอนาคต   
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 ผูปวยตางชาติที่มารักษาพยาบาลในไทยขณะนี้แบงไดเปน 3 กลุมดวยกัน กลุม
แรกเปนชาวตางประเทศที่ทาํงานอยูในประเทศไทยและใกลเคียง (expat.) เปนกลุมใหญที่สุด ใน
สัดสวนราว 60% ตามมาดวยชาวตางประเทศที่บินเขามารักษาโดยตรงอีก 30% สวนที่เหลือเปน
นักทองเที่ยวที่มาแลวเกิดเจบ็ปวยหรืออุบตัิเหตุจนตองเขารับการรักษา  
 
                      อยางไรกต็าม ตลาดคนไขตางชาตทิี่โรงพยาบาลเอกชนไทยใหความสนใจมาก
ในขณะนี้ม ี3 กลุมดวยกัน กลุมแรกเปนคนชั้นกลางทีฐ่านะดีเกินกวาจะไดสิทธิ์รับการรักษาฟร ีแต
ยังไมดีพอหรือไมสนใจทีจ่ะซื้อประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บปวยก็ไมสามารถสูคารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลในประเทศได จึงตองเดินทางมาใชบริการโรงพยาบาลในตางแดน คนตางชาติในกลุม
นี้เฉพาะที่อเมริกาแหงเดียวก็คาดวาจะมีจาํนวนถึง 52 ลานคนเลยทีเดยีว  

 "พวกนี้บางคนเปนเจาของกิจการแตไมยอมซื้อประกัน เพราะคิดวามนัแพง
เกินไป แตถาตองทําการรักษาหรือผาตดัใหญเขาก็จะมาเมืองไทย เพราะที่นีไ่ดมาตรฐาน หมอที่นี่
สวนใหญก็จบจากอเมริกาทัง้นั้น" นพ.ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผูบริหารศนูยการแพทยกลุม
โรงพยาบาลกรุงเทพอธิบาย  
 
                        คนไขอีกกลุมหนึ่งที่โรงพยาบาลไทยกําลังพยายามเจาะตลาดแตยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาใดนัก ไดแก พนักงานองคกรตางๆ ที่ไดสวัสดิการจากนายจางและลูกคาบรษิัท
ประกัน   โรงพยาบาลเอกชนชั้นนาํของไทยทั้งบํารุงราษฎรและกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพเริ่มเจาะ
ตลาดคนไขในกลุมนี้บางแลว โดยชูจดุขายสําคัญในเรื่องมาตรฐานที่อยูในระดบัสากลแตมีราคาต่าํ
กวา ซึ่งตรงกับความตองการของเหลานายจางและบริษทัประกันที่ตองการจะลดคาใชจายในดานนี้
ลง กลยุทธการตลาดทีน่ํามาใชมีทั้งการมุงเจาะไปที่แตละองคกรโดยตรง ดวยการออกไปโรดโชว
แนะนาํโรงพยาบาลและเชื้อเชิญผูบริหารของแตละองคกรมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลถึงที่ รวมไปถึง
การติดตอผานบริษัทที่ทําธรุกิจทัวรสุขภาพ(medical tourism)  
 
                                 "ตลาดนี้นาสนใจมาก เขาเองก็สนใจ เพราะเขามีพนักงานเปนแสนๆ คน สง
มาที่นี่จะถูกกวาเยอะ แตเขาก็ตองมาตรวจกอนวาโรงพยาบาลไหนทีม่าตรฐานใชได ประเทศไทย
เองก็เจรจาอยู แตติดที่วาสหภาพของเขาตอตาน แตประเทศไทยก็คงไมหยุดจะกลับไปคุยกันอีก" 
นพ.ชาตรีกลาว  
 
                      เชนเดียวกับทางโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ซึ่ง ศ.นพ.สิน อนุราษฎร ผูอํานวยการ
ดานการแพทยกลุมภูมิภาคเลาวา ขณะนี้โรงพยาบาลไดออกไปโรดโชวแนะนาํตัวและมีหนวยงานที่
สนใจเขามาเยีย่มชมหลายแหงดวยทั้งที่เปนบริษัท ตัวแทนองคกรตางๆ รวมไปถึงบริษัทประกัน 
ทั้งจากอเมริกาและยุโรป อยางไรก็ตาม ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาจนถึงข้ันตกลงเซ็นสัญญากับ
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หนวยงานใด  
 
                          ตลาดคนไขตางชาตอีิกกลุมหนึ่งที่โรงพยาบาลเอกชน ไทยมองวาจะเปน
ตลาดสําคญัอยางมากในอนาคตกค็ือ ผูที่ไดรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรี ไมวาจะเปนผูมีรายได
นอยหรือผูสูงอายุ รวมไปถึงประชาชนในบางประเทศที่ภาครัฐมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล 
เชน ญี่ปุน อังกฤษและกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เปนตน อยางไรกต็าม การจะเจาะตลาดคนไข
กลุมนี้ผูประกอบการไมสามารถทําไดเองโดยลําพังเหมือนที่ผานมา จําเปนตองอาศัยความ
ชวยเหลือจากภาครัฐในการเจรจากันในระดับรัฐบาลตอรัฐบาล ซึ่งหากประสบความสําเร็จจะสราง
รายไดเขาประเทศอีกมหาศาล ทั้งจากการบริการดานการแพทย รวมไปถึงภาคการทองเที่ยว  
 
                         "ถาประเทศไทยสามารถเจรจากับรัฐบาลประเทศเหลานีไ้ดสําเร็จ การทองเที่ยว
แบบลองสเตยที่ประเทศไทยอยากใหเกิดจะเกิดแนนอน เพราะเวลาคนที่จะเกษียณจะไปอยู
ประเทศอื่นเขามักมีโรคประจําตัว เขาตองดูวาประเทศนัน้ๆ การแพทยดีไหม แลวเขาตองจายเงิน
เองไหม ถาหากรัฐบาลยอมจายเขาก็สามารถมาอยูไดเปนปเลย    นอกจากการเจรจากับ
ตางประเทศในลักษณะของรัฐบาลตอรัฐบาลเพื่อเจาะตลาดเพิ่มขึ้นแลว ส่ิงที่ผูประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยตองการความชวยเหลือจากภาครัฐในขณะนี้มีอีก 3 ประการดวยกัน 
ขอแรก ความสะดวกรวดเร็วในการขอวีซาเขาประเทศสาํหรับผูปวยและญาติที่จะตดิตามมา 
เนื่องจากคนไขที่จะเดินทางมารักษาตัวในประเทศไทยมกัมีอาการหนกัหรือเปนโรคที่ตองการการ
ดูแลเปนพิเศษอยูแลว หากสามารถมาถึงมือหมอไดเร็วเทาใดก็ย่ิงเปนผลดีกับคนไขมากขึ้นเทานัน้ 
แตกระบวนการขอวีซาสําหรับผูปวยตางชาติในปจจบุันยงัตองใชเวลาหลายวัน ซึ่งไมเปนผลดีตอ
คนไข  
 
                            ขอถัดมา ขณะนี้ยังไมมีหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาทีดู่แลรับผดิชอบการโปร
โมตหรือสงเสริมการแพทยไทยในตลาดตางประเทศอยางจริงจัง การทํางานทุกวนันี้ข้ึนอยูกับวา
หนวยงานใดทีส่นใจกต็ั้งคณะทํางานขึ้นมาทํากันเอง มีทั้งคณะทํางานของกรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศโดยที่ไมมกีารประสานกนัของแตละหนวยงาน ทําให
งานที่ไดไมเกิดผลมากเทาทีค่วร ส่ิงที่ผูประกอบการอยากเห็นคือการมอบหมายใหหนวยงานใด
หนวยงานหนึง่เปนผูดแูลโดยตรง มีงบประมาณสําหรับผลักดันในเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยมี
หนวยงานอื่นพรอมใหการสนับสนนุ ซึ่งแนวทางนีใ้นตางประเทศไดทํากันแลวทั้งสิงคโปรและ
เยอรมนี  
 
                     ประการสดุทาย การทําการตลาดและโรดโชวโดยภาครัฐเปนตัวตั้งตัวตีและมี
เอกชนเปนผูเขารวม โดยตองมีการวางแผนลวงหนาเพ่ือเตรียมการทั้งในดานงบประมาณและ
ขอมูลตางๆ  
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                  ตอนนี้โรดโชวทีเ่กิดขึ้นมันกะทันหันมากแลวงบประมาณก็ไมมี ทุกคนตองออกเอง
หมด ทําใหบางคนไปบางคนไมไป มนัก็ไมเกิดอิมแพค อยางที่เยอรมนีทํา เขารวมกันไปโรดโชวที่
ตะวันออกกลาง ไปกันที 20 โรงพยาบาล จัดกันทีละเมอืง เสร็จเมืองนี้ยายไปเมืองอ่ืน ของ
ประเทศไทยกอ็ยากจะเห็นอยางนี้" ศ.นพ.สินยกตัวอยาง  
 
                     ความสาํเร็จในการกาวข้ึนสูผูนาํในตลาดการแพทยตางชาติของไทยในปจจบุันจะ
วาไปแลวเกิดขึ้นทั้งจากความตั้งใจและความโชคดีประกอบกัน ที่วาตั้งใจก็คือ โรงพยาบาลเอกชน
ของไทยเริ่มมีความพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการให
เขาสูระดับสากลอยางเขมขนและจริงจังในชวงเกือบ 20ปที่ผานมา  
 
                    โรงพยาบาลหลายแหงไดพัฒนาคุณภาพบุคลากรทั้งหมอ พยาบาล และเจาหนาที่
ใหดีข้ึนมีการดึงตัวผูเช่ียวชาญดานการแพทยในสาขาตางๆ ที่ไปทํางานอยูในตางประเทศกลับมา
ทํางานในไทยมีการทุมลงทุนขยายงานทั้งในดานอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณตางๆที่
ทันสมัยไมนอยหนาโรงพยาบาลชั้นนําในตางประเทศซึง่ตองใชเงินลงทุนนับพนัลานบาท  
 
                     ภาระหนี้จากเงินลงทุนดงักลาว ซึ่งสวนใหญเปนหนี้เงินกูตางประเทศ เพ่ิมขึ้น
เกือบเปนสองเทาในทนัทีที่รัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลอยตัวคาเงินบาท ชวงเวลา
ดังกลาวเปนภาวะยากลําบากที่สุดของโรงพยาบาลเอกชนไทย ไมเพียงตองเผชิญปญหาภาระหนีท้ี่
เพ่ิมขึ้นเทานั้นรายไดก็ยังหดหายไปดวยเมื่อกําลังซื้อของคนในประเทศหดตัวลง  
 
                       แตในวิกฤติก็มีโอกาสอยูเชนกัน คาเงินบาทที่ออนตัว ลงทําใหคาบริการของ
โรงพยาบาลไทยในสายตาของผูปวยตางชาติถูกลงตามไปดวย มาตรฐานการแพทยที่สูงข้ึนขณะที่
ราคาลดต่าํลงจึงทําใหโรงพยาบาลไทยเริ่มถูกจับตามองมากขึ้น  
 
                     บวกเขากับความโชคดีเมือ่ 60 Minutes รายการโทรทศันช่ือดังของสหรัฐอเมริกา
ทําสารคดีวิพากษผลงานรัฐบาลอเมริกันทีป่ลอยใหราคาคารักษาพยาบาลในประเทศสูงข้ึนมากจน
คนอเมริกันตองหาทางชวยตัวเองดวยการออกเดินทางมารักษาตัวในตางประเทศเพื่อลดคาใชจาย
ซึ่งหนึ่งในนัน้คือโรงพยาบาลบํารุงราษฎรของไทย  
 
                       หลังจากรายการ 60 Minutes ออกอากาศ โรงพยาบาลบํารุงราษฎรไดรับอีเม
ลติดตอสอบถามรายละเอียดจากผูปวยอเมริกันที่หล่ังไหลเขามาเพิ่มมากขึ้นพรอมๆกับการ
เปดตัวของโรงพยาบาลไทยสูการรับรูของชาวโลกไปดวย  
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                       เหตุการณ 9/11 ที่เปนวินาศกรรมครัง้ใหญของโลกในป 2544 สงผลใน
ทางบวกตอโรงพยาบาลของไทยเชนกัน เพราะคนไขชาวตะวันออกกลาง ซึ่งเดิมเคยเดินทางไป
รักษาตัวในอเมริกาและหลายประเทศในยโุรปเริ่มขอวีซาเขาประเทศเหลานั้นไดยากขึ้น และถึงแม
จะเดินทางเขาประเทศไปไดแตก็พบกบัความอึดอดัใจจากทัศนคติของคนอเมริกันทีม่ีตอคน
ตะวันออกกลาง จนในที่สุดตองมองหาทางเลือกใหมและตัดสนิใจมารกัษาตัวในประเทศไทยแทน  
 
                        ปจจบุันชาวตะวันออกกลางเปนกลุมคนไขตางชาตทิี่มีความสําคญัและมีอัตรา
การเติบโตสูงมากที่สุดกลุมหนึ่งเลย  

"เดิมคนตะวันออกกลางมาบานประเทศไทยเพื่อทองเที่ยวมาพักผอน เมื่อไดใช
โรงพยาบาลแลวก็เห็นวามาตรฐานใชได ตอนหลังก็เลยมากันเยอะ พอคนตะวันออกกลางมาผม
คิดวาตอนนี้คนตางชาติมาโรงพยาบาลในประเทศไทยมากที่สุดในโลก" นพ.ชาตรีกลาว  
 
                       นอกจากจุดเดนในดานมาตรฐานการแพทยที่เทียบเทาระดับสากลและราคาที่
ต่ํากวา (world-class medicine at developing-world prices) อันเปนจุดขายสําคัญแลว ประเทศ
ไทยยังมีขอไดเปรียบในเรื่องของการบริการ ซึ่งเปนจุดเดนที่ทั่วโลกใหการยอมรับ นอกจากนี้
ประเทศไทยยังเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่ง การเดินทางมารักษาพยาบาลในไทยยังสามารถ
พวงเรื่องการทองเที่ยวเสริมเขาไปได ไมวาจะเปนตัวผูปวยเองหรือญาติผูปวยก็ตาม    

                   ในขณะเดียวกัน ผลกระทบของการทําขอตกลงทางการคาเสรี  (FTA)  ตอ
สุขภาพของคนไทยก็จะสงผลกระทบในดานตางๆตอไปนี้ คือ 

1.  ผลกระทบตอการขาดแคลนแพทย  บุคลากรอื่น ๆ และระบบบริการสาธารณสุข 
              นโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชีย  (Medical  
Hub)  เชน  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ทันตกรรม  สปา  และนวดแผนไทย  ซึ่งเปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพนอกเหนือจากการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา  เปนนโยบายที่มองการใหบริการทางการแพทยเปนนโยบายเชิงเศรษฐกิจ  FTA  และ  
Medical  Hub  เปนการเปดโอกาสใหเกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจสุขภาพอยางกวางขวาง  การ
ขยายตลาดทําใหเกิดอุปสงคตอบริการและบุคลากรทางการแพทยเพ่ือใหบริการเพิ่มขึ้น  และการ
ที่ภาคเอกชนไมสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทยไดดวยตนเองเพื่อใหไดผูเช่ียวชาญที่จะ
สามารถใหบริการแกชาวตางชาติ  จึงทําใหตองดึงบุคลากรทางการแพทยไปจากภาครัฐ  ทาํใหเกิด
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยซึ่งจะสงผลกระทบตอนโยบายการสรางหลัก ประกันสุขภาพ
ถวนหนาใหแกประชาชนได 
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           จากการศึกษาของกระทรวงพาณิชยพบวาในป  2544  มีผูปวยตางชาติมาใช
บริการจากโรงพยาบาลเอกชน  7  แหง  มากถึง  470,000  คน  เพ่ิมขึ้นจากป  2543  ถึงรอย
ละ  38  ขณะที่ในป  2545  มีจํานวนผูปวยตางชาติ  630,000  ราย  จากโรงพยาบาลเอกชน  
33  แหง  หากมีคนไขจากตางประเทศมากขึ้น  ยอมเปนปจจัยสําคัญใหเกิดการไหลของแพทย
จากภาครัฐ  โดยเฉพาะชนบทเขาสูภาคเอกชนเพิ่มขึ้น  ดังการศึกษาของ  น.พ.ศุภสินธิ์   พรรณา
รุโณทัย  และ  ดร.ครรชิต  สุขนาค  ที่พบวา  “การเปดการคาเสรีดานบริการ  จะทําใหแพทย
หล่ังไหลไปสูภาคเอกชน  การลงทุนผลิตแพทยสูญเปลาไปถึง  420 - 1,260  บานบาท  ตอการ
รับรูผูปวยตางชาติ  1  แสนคนตอป 
 
          ขณะนี้ประเทศไทยมีแพทยนอยมาก  ประมาณ  27,000  คน  ที่ยังเปนแพทย  
หรือแพทยหนึ่งคนตอประชาชนประมาณ  2,400  คน  ซึ่งถือวานอยมาก  เมื่อเทียบกับสิงคโปร  
ฮองกง  ยุโรป  อเมริกา...  ถาชาวตางชาติเขามารักษามากในขณะที่แพทยไทยยังไมเพียงพอ  ผูที่
ไดประโยชนแนนอน  คือ  โรงพยาบาลเอกชน  แพทยที่ทํางานเอกชนและในเมื่อมีผูปวยที่เอกชน
มาก  แพทยที่ทํางานใหภาครัฐก็จะลาออก  และตัวอยางผลกระทบตอสุขภาพที่ไทยไดเจรจาจัดทํา
ความตําลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน  (Japan - Thailand Economic Partnership 
Agreement, JTEPA) เร่ืองการยอมรับใหเปดเสรีบริการการแพทย โดยยินยอมใหคนญี่ปุนที่ปวย 
มารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไดโดยสามารถเบิกจายเงินจากกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมายญี่ปุนในอัตรา 70% 
             นอกจากนั้นผลการวิจัยการใหบริการทันตกรรมในจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเปนจังหวัด
นํารองการใหบริการกับชาวตางชาติ  พบวา  หากคาดการณวา  จากจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด  
จะมีนักทองเที่ยวมาใชบริการทันตกรรมรอยละ  5  จะทําใหมีชาวตางประเทศใชบริการทันตกรรม
มากถึง  72,671  คน  จากจํานวนนักทองเท่ียว  1,453,426  คน  และเมื่อพิจารณาจาก
ศักยภาพดานทันตกรรมที่มีอยูทั้งจากจํานวนเกาอ้ีทําฟนและชั่วโมงที่ใชตอคนไขหนึ่งคน  ขณะนี้
จังหวัดภูเก็ตสามารถรองรับคนไขทําฟนไดเพียง  60,840  คน  ซึ่งหากสนับสนุนใหมีชาว
ตางประเทศมาใชบริการเพิ่มขึ้นยอมสงผลกระทบตอการใชบริการของคนไทย  
                   ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  คือ  การตองรอหรือเขาคิวในการรักษาพยาบาลทั้ง
ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน  เพราะมีจํานวนคนรับบริการที่เพ่ิมขึ้น  และการเขาไมถึงบริการใน
กลุมโรคที่ไมมีความเรงดวน  โดยอางเหตุผลบุคลากรไมเพียงพอ 
  
                       การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ชวยโปรโมทธุรกิจใหมรายแรกของ
เอเชีย ในรูปแบบ Dental Spa ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในกลุมนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางชาติ 
ดําเนินการโดยแพทยผูเช่ียวชาญดานทันตกรรม ที่เล็งเห็นจุดแข็งของธุรกิจสปาควบคูกับทันตก
รรม และตองการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติเขามาใชบริการและทองเที่ยวในเวลาเดียวกัน ในชวง
ระยะเวลา 1-2 สัปดาหของการรักษา ซึ่งนักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญเปนนักทองเที่ยวคุณภาพ 



 20

เชน สเปน เยอรมัน ฯลฯ ที่ตัดสินใจเดินทางมารับบริการทางทันตกรรมผานการเยี่ยมชมเว็บไซต
ของคลีนิค และประทับ ใจจากการรักษาที่มีคุณภาพและการบริการดวยรอยยิ้มที่อบอุนตาม
อุปนิสัยคนไทย ทําใหตางชาติอยากเขามาใชบริการ จนเปนที่กลาวขานผานสื่อตาง ๆ ใน
ตางประเทศ รวมทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยที่พํานักในประเทศและตางประเทศที่เดินทางกลับมา
เย่ียมเยือน จึงนับไดวาเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายการสงเสริมใหประเทศไทยกาวสู
ความเปนศูนยกลางดานการแพทยของเอเชีย ทั้งยังสามารถสรางรายไดดานการทองเท่ียว
นอกเหนือจากนักทองเที่ยวคุณภาพกลุมเปาหมายอื่น ๆ อาทิ กลุม Mice กลุม Golf กลุม Diving 
ฯลฯ ทั้งนี้ จุดเดนที่เปนเอกลักษณของคลีนิคจะเนนการนวดเพื่อผอนคลายความตึงเครียดใหกับ
คนไขกอนหรือหลังการตรวจรักษาทางทันตกรรม เนื่องจากความกลัวการรักษาฟน ทั้งยังลดความ
เมื่อยลาจากการเดินทางในกรณีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ออนเพลียจากการเดินทาง  

                    ปจจุบันตลาดทองเที่ยวเพื่อสุขภาพกําลังได รับความนิยมสูงโดยเฉพาะ
ชาวตางชาติ ที่เดินทางมาใชบริการทางการแพทยโดยตรง เชน ทําฟน ผาตัด ศัลยกรรม รวมถึง
การเขารับบริการสปา ในป 2546-ปจจุบัน ไทยมีรายไดจากนักทองเท่ียวกลุมนี้ประมาณ 7,650 
ลานบาท และตั้งเปารายไดในป 2548-2549 จะเพิ่มเปน 13,275 ลานบาท เพราะมั่นใจวาตางชาติ
เร่ิมใหความเชื่อถือการรักษาพยาบาลของวงการแพทยไทย ประกอบกับ ททท.พยายามใหการ
สนับสนุนดานการตลาดดวยการจัดโรดโชวรรวมกัน หรือการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ใน
ตางประเทศ  
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2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทาง
การแพทยของเอเซีย 

 
รัฐบาลก็ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ

ของเอเชีย(Medical Hub of Asia) โดยคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขในรัฐบาลที่แลว (ของพรรไทยรักไทย) ไดกลาววา รัฐบาลประกาศนโยบายชัดเจนที่จะ
ทําใหเมืองไทย กาวสูการเปน World Health Service Center โดยเริ่มจากการเปนศูนยกลาง
สุขภาพของเอเชีย และไดจัดสรรงบกวา 2,600 ลานบาท มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2547-
2551) โดยพัฒนาจุดขายบริการทางการแพทยและสาธารสุขไว 3 ดาน คือ  

 
1. กลุมธุรกิจบริการรักษาพยาบาล  เนนความเปนเลิศในการบริการทางการแพทย  

มีการประเมินรายไดไวที่ประมาณ 142,899  ลานบาท 
 

2. กลุมบริการสงเสริมสุขภาพ  ไดแกธุรกิจสปา  บริการนวดแผนไทย และทองเทีย่ว
เชิงสุขภาพ  ประเมินตัวเลขกลุมนี้ไวที่ 50,419  ลานบาท 
 

3. ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพร ตั้งเปาหมายของรายไดกลุมนี้  ประมาณ 
17,500 ลานบาท 
 

 นายแพทย วิพุธ พูลเจริญ  อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
ยืนยันวากระทรวงสาธารณสุข  ไดเสนอแผนยุทธศาสตรนี้ไวตั้งแตป 2546 และไดใหขอสังเกตไว
วา  การวิเคราะหจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องการบริการสุขภาพคนไทยดีแลว  แตจุดออนที่สุด
ของประเทศไทยคือปญหาการกระจายทรัพยากรมนุษย  บุคลากรในระบบบริการซึ่งในชวง 4-5 
ป ที่ผานมานี้  รัฐบาลพยายามทํา redistribution บุคคลแตปญหาใหญคือใชเครื่องมือทางแผน
งบประมาณอยางเดียว  ใชวิธีการบีบใหเกิดการกระจาย  แตกลับพบวาคนจากภารรัฐลาออกมาอยู
กับเอกชนเปนจํานวนมากและสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขตองตระหนักคือรายไดและผลประโยชน
จากการนําเขาจากศูนยกลางสุขภาพของเอเชียจะนํามากระจายเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรในนโยบายสุขภาพอยางไร 

 
 ขอหวงใยของ นายแพทยวิพุธฯ ดังกลาว  ดูจะสอดคลองกับงานวิจัยจากการ

สัมมนาวิชาการประจําป  ของคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเสนอโดย
นายแพทย ศุภสิทธิ  พรรณารุโณทัยและครรชิต สุขนาค (เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547)  สรุปวา 
การเปดการคาเสรีดานบริการที่เนนสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ(Medical Hub) 
ใหบริการผูปวยตางชาติจะทําใหแพทยหล่ังไหลไปสูภาคเอกชน การลงทุนผลิตแพทยสูญเปลาไป



 22

ถึง 420-1260 ลานบาทตอการรับผูปวยตางชาติ 1 แสนคนตอป ทําใหระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา หรือที่รูจักกันในนามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค มีคุณภาพดอยลง ทําใหประชาชน
ตองหันไปพึ่ง โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น 

 
 อยางไรก็ดีภาคเอกชนสวนใหญดูเหมือนจะสนับสนุนยุทธศาสตรนี้กันถวนหนา  

ไมเวนแมแตผูบริหารโรงเรียนแพทยของรัฐบางแหงก็เตรียมพรอมที่จะสนับสนุน ถารัฐบาลจะได
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑบางอยางใหโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยสามารถเก็บเงินจากคนไขพิเศษได
เพ่ิมขึ้น  เพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
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2.4 การดําเนินการพัฒนาศูนยกลางทางการแพทยของตางประเทศ 
 

                การดําเนินการ การพัฒนาศูนยกลางทางการแพทย หรือ Medical Hub นั้น 
ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น  แตเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลก และมีเปาหมาย 
วัตถุประสงค  วิธีการดําเนินการ และปญหาอุปสรรคแตกตางกันออกไป  ในการศึกษาในครั้งนี้มุง
ศึกษาการดําเนินการการพัฒนาศูนยกลางทางการแพทยของประเทศในแถบเอเชียและ
ออสเตรเลียเทานั้น เนื่องจากมีสภาพของภูมิภาคและการเกิดโรคและรูปแบบการดําเนินการที่
คลายๆกันและการศึกษาถึงการพัฒนาการของตางประเทศก็เพ่ือเปนการเรียนรูและเขาใจบทเรียน
หรือถอดบทเรียน (lesson to be learnt) เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะหและเสนอแนะตอไป 

 
2.4.1 สิงคโปร 
 

           สิงคโปรเปนประเทศหนึ่งในเอเซียที่ตั้งเปาจะพัฒนาตนเองใหเปนศูนยกลางการ
บริหารดานการดูแลสุขภาพ (Hub for Healthcare Services in Asia) มีการจัดตั้งคณะทํางาน ช่ือ 
“ HSWG(The Healthcare Services Working Group) ข้ึนมาดําเนินการศึกษาและวางแนวทาง
เพ่ือเสนอแนะตอรัฐบาลสิงคโปร 

 
           คณะทํางานชุดดังกลาวไดทําการทบทวน และศึกษาขอมูล ขอเท็จจริงตางๆท่ี

เก่ียวของและเสนอกลยุทธที่จะสงเสริมใหมีการแขงขันเพื่อพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางทาง
การแพทย (medical hub) 

 
          ในขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูปวยชาวตางๆในตลาดสุขภาพของสิงคโปร ซึ่งสิงคโปร

ไดมาจาก คณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร (Singapore Tourism Board : STB)  ซึ่งไดมี
การทําการสํารวจจากนักทองเที่ยวตางชาติ พบวา จากนักทองเท่ียวที่เดินทางเขาสิงคโปร ปละ
ประมาณ 6 ลานคน  จะมีผูปวยที่เปนคนตางชาติ (foreign patients) ประมาณ 1.5 แสนคน ที่
เดินทางเขามารับการรักษาในสิงคโปรในป ค.ศ. 2005  มีคาใชจายที่เกิดจากการรักษาประมาณ 
345 ลานเหรียญสิงคโปร (S$ 345  million) ตอป  หากเปรียบเทียบกับผูปวยที่เดินทางเขาไป
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รักษาตัวที่ สหรัฐอเมริกา ในปเดียวกัน (2002) พบวาจะทํารายไดเขาสหรัฐอเมริการาวๆ 915 
ลานเหรียญอเมริกัน (US$ 915 million) (ขอมูลจาก US Trade and Industry Outlook 2000)  
และผูที่เขาไปรักษาก็ไมไดรักษาในโรงพยาบาลรัฐ  แตไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เอกชน เชน Mayo Clinic เปนตน 

 
            กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงการบริหาร 

เก่ียวกับการรักษาผูปวยในโรงพยาบาลโดยมีการจําแนกเปน 3 กลุม คือ ผูปวยใน (inpatient) 
ผูปวยนอก (outpatient) และ การเขารับการผาตัดแบบ day surgery พบวา จํานวนผูปวยที่เปน
ชาวตางชาติจะลดต่ําลงอยางเห็นไดชัด ในชวงที่มีวิกฤติการณทางการเงินในเอเซีย  โดยพบวา 
ผูปวยที่เปนชาวตางชาติที่เขาไปรักษาในสิงคโปรสวนใหญ รอยละ 70-85 เปนชาวอินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย 

 
                     สิงคโปรพิจารณาวา  ตนเองตั้งอยูศูนยกลางของเอเซียแปซิฟค  (central  
location)    มีเครือขายการเดินทางและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี   รวมทั้งมีโครงสราง
พ้ืนฐานในการใหบริการที่ดี  (good  travel  network,  good  it,  and  good  service  
infrastructure)    อยางไรก็ตาม   สิงคโปรก็ยังมีจุดออนอยางมากในเรื่อง  คาที่พักอาศัย  และ
คาบริการที่สูงมาก   และถูกโจมตีจากประเทศเพื่อนบานอยางรุนแรงจากการที่โรงพยาบาลเอกชน
ในสิงคโปรไดลงโฆษณา    การใหบริการทางการแพทยในหนังสือพิมพ  และสมุดหนาเหลืองใน
ประเทศเพื่อนบาน   ปรากฎการณดังกลาวสงผลใหสิงคโปรเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม  (paradigm  
shift)  จากการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยไปเปนศูนยกลางการฝกอบรม  (training  
curb  service  hub)   โดยพิจารณาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นคือ 
 
              ประการแรก   สิงคโปรมองวา   การฝกอบรมจะเปนการสรางความสัมพันธใน
เชิงวิชาชีพ  ใหเปนพี่เล้ียง  (mentorship)  แกสมาชิก  และ  ผูที่ไดรับการฝกอบรมจากสิงคโปร  
เมื่อกลับไปใหบริการทางการแพทย  จะสงตอผูปวยใหกับสิงคโปร   ในรายกรณีที่ผูปวยตองการ
บริการทางการแพทยที่ดีกวา  โดยไมตองลงโฆษณา 
 
              ประการที่สอง การฝกอบรมจะสวนหนึ่งของการสรางเครือขายในการฝกอบรม
กับสถาบันอื่นๆทั่วโลก   โดยเฉพาะประเทศที่กําลังแสวงหาความรวมมือกับเอเซีย   เพ่ือสงตอ
โครงการฝกอบรม   สิงคโปรก็จะสามารถเปนสถานที่หลักในภูมิภาค 
 
              ประการที่สาม   การฝกอบรมเปนวิธีการที่ดีที่สุด  ที่จะพัฒนาการใหบริการในแง
ตางๆ 
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          ดังนั้นสิงคโปรกําลังพัฒนาเพื่อสรางศักยภาพของการเปนมืออาชีพ(Professional  
Capacity)  ทั้งในตัวโครงสรางพ้ืนฐานและตัวบุคลากร   อีกทั้งอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ  
เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหเกิดขึ้นในการพัฒนาการใหบริการดานการรักษาพยาบาลเพื่อเปน
ศูนยกลางทางการแพทย 

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับธุรกิจรักษาพยาบาลในฐานะที่
เปนธุรกิจที่สําคัญสําหรับนําเงินตราเขาสูประเทศ โดยมีผูปวยจากประเทศในเอเซีย เชนมาเลเซีย, 
อินโดนีเซีย, บังกลาเทศ, ศรีลังกาฯ เดินทางเขามารับการรักษาพยาบาล จากรายงานการศึกษาของ
คณะทํางาน The Healthcare Service Working Group (HSWG) ที่เสนอตอ Service 
Subcommittee และ Economic Review Committee ของสิงคโปรไดแสดงถึงวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาสิงคโปรเปนศูนยใหบริการรักษาพยาบาลของเอเชีย (Healthcare Services Hub in Asia) 
โดยตั้งเปาหมายวาในป พ.ศ.2550 จะมีผูปวยเขารับการรักษาพยาบาลที่สิงคโปร จํานวน 500,000 
ราย และจํานวน 1,000,000 รายในปพ.ศ.2555 ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดจากการใหบริการ
รักษาพยาบาลจํานวน 1,500 ลานดอลลารสิงคโปร และ 3,000 ลานดอลลารสิงคโปรโดยลําดับ ซึ่ง
เปนสัดสวนในมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รอยละ 0.55 และ 0.95  จากรายงาน
ของ HSWG พบวาภายหลังวิกฤตทางการเงินในป พ.ศ.2540 จํานวนผูปวยเขารับการ
รักษาพยาบาลที่สิงคโปรลดจํานวนลง ทั้งนี้เนื่องจากสิงคโปรมีประเทศ คูแขงในธุรกิจ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และประเทศเหลานั้นไดดําเนินการประชาสัมพันธและใชกลยุทธทางดาน
การตลาด เพ่ือชักชวนใหเขารับการรักษาในประเทศนั้นๆ  ดวยการจูงใจในลักษณะราคาถูกกวา 
คุณภาพดีกวาหรือเทาเทียมกัน ในขณะที่ประเทศคูแขงขันไดพัฒนาในดานการใหบริการ
รักษาพยาบาล เทคโนโลยีการบริหารจัดการธุรกิจรักษาพยาบาล และการใชกลยุทธของการ
ทองเที่ยวและการรักษาพยาบาลรวมกันในลักษณะ Check-in and Check up Packages ได
สงผลกระทบตอจํานวนผูเขารับการรักษาในสิงคโปร  

การดําเนินการที่จะพัฒนาใหสิงคโปรเปนศูนยทางดาน Clinical Medical Hub 
ในเอเชียเปนศูนยของเทคโนโลยีและผูเช่ียวชาญทางการแพทย สําหรับตลาดในประเทศ
บังกลาเทศสิงคโปรไดมีการประชาสัมพันธผานสื่อทางดานหนังสือพิมพรายวันใหทราบวาสิงคโปร
เปนศูนยแหงผูเช่ียวชาญและการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ (Cardiology) พรอมกับการปรับลด
ข้ันตอนดานการเขาเมือง โดยในกรณีประเทศบังกลาเทศไดมีการใหความสะดวกแกผูที่จะเดินทาง
ไปรักษาพยาบาลที่สิงคโปร เชนการใหวีซาในลักษณะ On arrival แกผูปวยหนัก การใหความ
สะดวกดานวีซาแกผูที่ไดรับการตอบรับการเขารักษาจากโรงพยาบาลสิงคโปร 
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การสราง One-stop Centre เพ่ือใหบริการแกผูที่เดินทางมาไปรับรักษาพยาบาล 
โดยศูนยดังกลาวจะใหขอมูลดานการรักษาพยาบาล ใหขอมูลนายแพทยผูเช่ียวชาญ, โรงพยาบาล, 
สถานที่พัก, ข้ันตอนดานการเขาเมือง เปนตน การสรางความโปรงใสในดานคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล เชน การใหขอมูลที่ชัดเจนในดานการตรวจรักษา คายา เปนตน 

 
 
 
 

สัญชาติ ขอมูลกระทรวงสาธารณสุข ขอมูลการทองเที่ยว 
 

อินโดนีเซีย 
 

45.0 % 
 
 
 
 

74.0 % 

มาเลเซีย 
 

23.7 % 
 

10.0 % 

สหรัฐอเมริกา / แคนาดา 
 

4.1 % 
 

ไมมีขอมูล 

อินเดีย / ปากีสถาน / ศรี
ลังกา 

3.2 % ไมมีขอมูล 

บรูไน 1.7 % ไมมีขอมูล 
สัญชาติอ่ืนๆ 22.3 % 16.0 % 

 
แหลงที่มา : ขอมูลการรับผูปวย กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร (ประมาณการ จากป 1996-
2000) และจากการสํารวจของการทองเที่ยวแหงสิงคโปร (STB Survey) ป 2000 
 
            จากการสํารวจความคิดเห็นชาวตางชาติผูที่เขามารับการรักษาในสถานพยาบาล

ของสิงคโปร โดยการทองเที่ยวของสิงคโปร พบวา ชาวตางชาติ รอยละ 72 เลือกมารักษาที่
สิงคโปร เพราะ คุณภาพสูง (high quality) ในขณะที่รอยละ 31 ของผูปวยเปนผูที่ไดรับการ
แนะนําและใหสงตอที่สิงคโปร  โดยมีผูปวยเปนผูที่ไดรับการแนะนําและใหสงตอมาที่สิงคโปร  
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โดยผูปวยตางชาติระบุวา สิงคโปรมีแพทย ผูเช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งการรักษาโดยเปนผูปวยใน
และการเขารับการผาตัด  สิงคโปรมีแพทยผูเช่ียวชาญที่ข้ึนทะเบียนไวในสาขาตางๆคือ สาขา                          
(Cardiology)  สาขา                               (Oncology)  สาขา                          
(Urology)                         และสาขา                    (Obstetrics) 

           ในขณะที่ผูปวยนอกที่มารักษาจะไดแกการมาตรวจรักษาทางดานการตรวจ
สุขภาพรางกาย (Physical Examination) การตรวจตา  และการขอคําปรึกษาดาน                       
(gynecological consultation) 

 
           ในดานโครงสรางของระบบสาธารณสุข  สิงคโปรไดมีการจัดสถานพยาบาล

ออกเปน ข้ันตน (primary)  ข้ันกลาง และขั้นสูง (tertiary and quaternary)  และมีโรงพยาบาล
เครือขายเปน Sing Health และ National Health Group  โดยโรงพยาบาลหลัก ไดแก  Parkway 
และ Raffles Medical 

 
            ในป 2000 สิงคโปรมีการตั้งเปาหมายสําหรับการใหบริการทางการแพทยสําหรับ

ตลาดในเอเซียเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 1 ในสวนแบงการตลาดสุขภาพ และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 2 ในป 
ค.ศ. 2007  รอยละ 3 ในป ค.ศ. 2012  โดยมุงที่ครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวา 50,000 เหรียญ
อเมริกันตอเดือน  ซึ่งหากไดตรงตามเปา คาดวาจะมีเม็ดเงินเขามาหมุนเวียนราว 26-3 พันลาน
เหียญสิงคโปร  และสรางงานมากกวา 13,000 คน ในอุตสาหกรรมประเภท paramedical และ 
nursing manpower  การตั้งเปาดังกลาวมีความเปนไปไดสูง  เนื่องจากจากการสํารวจขอมูล โรค
ตางๆที่เกิดขึ้นในกลุมผูมีรายไดในเอเซีย พบวา สิงคโปรมีแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
จะสามารถใหการรักษาได  มีเตียงและอุปกรณตางๆ ทางการแพทยพรอมมูล  และท่ีสําคัญ มี
ประมาณการกันวา นักทองเท่ียว 1 คนที่เดินทางเขาสิงคโปร เมื่อตองจายเงิน 1 เหรียญสิงคโปร  
ดังนั้น  ในภาพรวม เมื่อผูปวยชาวตางชาติเดินทางเขามาตรวจสุขภาพหรือรักษาในสิงคโปร เมื่อ
จายเงินรวมยอดเทากัน หนึ่งลานเหรียญ จะมีการจายอื่นๆ พวงดวยใหแกเศรษฐกิจสิงคโปร สูงถึง 
3 พันลานเหรียญสิงคโปร และจากกรณีการรักษาที่ตองกระทําตอเนื่อง ทําใหการตองกลับเขามา
รักษาก็จะมีสูงมากขึ้นดวย 
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2.5 ขอพิจารณา 
              ในการสัมมนาเชิงวิชาการ “การเปนศูนยกลางสุขภาพของไทยในเอเซียกับ

ผลกระทบดานกฎหมายและจริยธรรม (Thailand Health System for the Medical Hub of Asia 
: Legal & Ethical Consideration) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)  นั้น ไดมีผูเขารวมฯ ไดอภิปรายและใหขอสังเกตที่
นาสนใจในประเด็นตางๆ ทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 
                 1.ในตางประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรการแพทยที่กาวหนา 

เชน สหรัฐอเมริกา จะเปนแบบ medical industry complex  นั่นคือ  การแพทยเปนดาน
อุตสาหกรรม  เพราะมีการผนวกดานอุตสาหกรรมยา  และอุตสาหกรรมดานเครื่องมือแพทยเขา
ไปดวย  ความเปนวิชาชีพทางการแพทย (medical professional) จะลดลง  ซึ่งประเทศไทยการที่
โรงพยาบาลตางๆเขาไปในตลาดหลักทรัพยก็เร่ิมสะทอนใหเห็นการดําเนินการในเชิงพาณิชยมาก
ข้ึน  ดังนั้น ประเด็นของการพัฒนาความเปนสากล (international aspects) จึงตองเตรียมการ
ดวย  รวมทั้งกฎหมายดวย 

 
          โดยในความสัมพันธของกฎหมายกับการแพทยตองมีเร่ืองของ “ความยินยอมที่

ไดรับการบอกกลาว (informed consent)”  ซึ่งในตางประเทศยึดถือเปนหลัก  แตประเทศไทย 
ระบบกฎหมายไทยยังขาด  นอกจากนี้ ประเด็นเรื่อง การบริการทางการแพทยเปนสวนหนึ่งของ
ขอตกลงดานเขตการคาเสรี หรือ FTA (Free-Trade Area) ที่เคยมีทางโรงพยาบาลเอกชนจะให
ทางชาวตางชาติสามารถนําระบบประกันสังคมมาใชในประเทศไทยได และเมื่อรักษาแลวสามารถ
เรียกเก็บเงินจากประกันสังคมของตางชาติ  ดังนั้น  ในตัวกฎหมายดานพระราชบัญญัติเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (ราง) ยังมีประเด็น เร่ืองของการบังคับใชกฎหมายภายในของประเทศไทยที่
เก่ียวของที่มีอยู  เชน พระราชบัญญัติสถานพยาบาลวาจะไมสามารถนําไปใชบังคับในเขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกลาวได ทําใหเปนชองวางทางกฎหมายและเปดโอกาสใหโรงพยาบาลแพทย  
พยาบาลตางชาติ มาดําเนินธุรกิจในพื้นที่ดังกลาวโดย องคกรดานการแพทยและสาธารณสุขของ
ไทยไมสามารถควบคุมได (ศาสตราจารย นายแพทยวิฑูรย อ้ิงประพันธ) 

 
                      ความไมชัดเจนของศูนยกลางทางการแพทย (Medical hub)  วาจะเปนลักษณะ
การใหบริการทางการคา (trade services) หรือ ดานความรู (knowledge) ทางการแพทย หรือ
การวิจัยทางการแพทย  ซึ่งถามุงดานการใหบริการทางการคาอาจจะเกิดปญหาได เพราะวิชาชีพ 
(professional) นั้นมิไดมีบทบาทหรือความมุงหมายในทางการคา  ย่ิงเปนวิชาชีพแพทยดวยแลว 
นอกจากจะผานการฝกฝนอบรมทางวิชาชีพแลวยังตองพิจารณาถึง ความรับผิดชอบตอสังคมดวย  
และไมสามารถละทิ้งจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพไดเลย  และจะกระทบถึงนโยบายและทิศ
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ทางการผลิตแพทยวา จะผลิตเพื่อรองรับการเปนผูเช่ียวชาญทางการแพทยเพ่ือ Medical hub 
หรือเพ่ือสาธารณสุขพื้นฐานรองรับการเจ็บปวยและสุขภาพของคนไทย 
 
 
 
                    ในการจัดตั้ง Medical hub ตองมีองคประกอบ 3 ดานคือ 
        1.ดานความพรอม (Readiness) 
        2.ดานการไดรับการยอมรับ (Acceptance) 

 3.ดานความเปนไปได (Feasibility) 
 

                    ในขณะที่ทางดานกฎหมายสวนที่ เ ก่ียวของกับกฎหมายระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวของกับคนตางดาว  เจาของประเทศควรจะมีสิทธิติดตามใหความ
คุมครองคนของชาตินั้นๆ ซึ่งนอกจากสวนนี้แลว ประเทศไทยยังมีพันธะกรณีกับองคกรการคาโลก
ในดานการเปดเสรี 

 
 ในมุมมองของนักธุรกิจ ถาจะมองแตเพียงวาศักยภาพในการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลขนาดใหญของไทยไมย่ิงหยอนไปกวาบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญของประเทศ
เพ่ือนบาน  โดยเฉพาะสิงคโปรและมาเลเซีย แตขอไดเปรียบก็คือ คารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลของไทยต่ํากวา ยอมเปนการจูงใจใหชาวตางชาติมาใชบริการ  ทําใหมีรายไดเขา
ประเทศเปนจํานวนมาก ดังที่รัฐบาลไดตั้งความหวังไว ในขณะเดียวกัน ผูปวยนานาชาติที่จะพากัน
มาใชบริการรักษาพยาบาลในบานประเทศไทยก็อาจจะเคยชินกับระบบบริการในบานเขา
โดยเฉพาะประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)  ซึ่งอาจจะแตกตางไปจาก
ระบบกฎหมายในบานประเทศไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพตอผูปวย  เชน
เร่ือง Informed Consent ในกรณีการผาตัดตางๆ รวมทั้งกรณี การจายยา  และการใชยาใน
โรงพยาบาล  เปนตน  หากไมมีการเตรียมรับสถานการณไวใหดี  การฟองรองก็จะตามมาอยาง
หลีกเล่ียงไดยาก  นอกจากนั้น  ขอเรียกรองที่จะใชกฎหมายของประเทศของผูปวยก็อาจจะเกิดขึ้น
ได  โดยผานกลไก 2 ประการคือ 

 
               1. ขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement หรือ FTA)  ซึ่งปจจุบันนี้ ก็ยังไม
เปนที่เปดเผยวา รัฐบาลไดตกลงกับประเทศใดเรื่องอะไรบาง 
 
              2. กฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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              รศ.น.พ.ศิริพงศ สวัสดิมงคล  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาลให
ความเห็นวา  มีขอมูลจากกระทรวงพาณิชย ในป พ.ศ. 2544 ระบุวา  มีชาวตางชาติเขามาใช
บริการทางการแพทยในประเทศไทย เกือบ 5 แสนคน และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ทําใหเกิดผล
กระทบในลักษณะตางๆ คือ 

 
                  1. การปรับปรุงมาตรฐานทางดานสาธารณสุขของไทย เนื่องจากการเดินทางเขามา
ใชบริการของตางชาติ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพตางๆ เชน ISO, HA ก็เปนผลกระทบตอประชาชน
ชาวไทย เชนกัน 
 
                 2. ในดานความพรอมของบุคลากร อุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งบุคลากร
สายวิชาชีพโดยตรง เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร ของประเทศมีความพรอมที่จะดูแลและเปน
ศูนยกลางทางการแพทยและสาธารณสุขได (เพียงแตตองมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการ) 
และในขณะเดียวกันการสามารถใชทรัพยากรตางๆราคาแพงที่ประเทศไทยซื้อจากตางประเทศได
คุมคา เชน เครื่อง CT Scan เครื่อง MRI ซึ่งในประเทศไทยมีปริมาณมากพอ 
 
                3. มีการกระจายรายได แตตองมีการดูแลบริหารจัดการไมใหกระจุกตัวอยูกับ
นายทุน 
 
                4. โรงเรียนแพทย หรือโรงพยาบาลจะมีการพัฒนาศักยภาพใหเปน Training 
Center กับองคกรทางการแพทย 
 
                5. การพัฒนาและเกิด Medical hub จะทําใหแพทยขาดแคลน และมีการกระจุกตัว
เฉพาะในเขตเมืองหลวง ก็ยอมเกิดแตตองระวังจะมีการยกเปนขออางวาขาดแคลน และนําแพทย
เขามาตางชาติ 
 

               ดังนั้น ควรนําเอาผลกระทบและจุดดี-จุดดอยมาชั่งน้ําหนัก (balancing) เพ่ือ
ประกอบการดําเนินการตอไป 
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 แพทยหญิงประภา วงศแพทย  นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
 
1) การตั้งเปนศูนยกลางทางการแพทยนั้น ก็ตองมีผลกระทบหรือผลขางเคียง

แนนอน เสมือนที่เคยไดรับการสอนในวิชาเภสัชวิทยาวา “ยาตัวไหนไมมี side effect ก็ไมมี main 
effect” ดวย  แตการดําเนินการตองพิจารณาวา ถูกโรค ถูกเวลา และถูกขนาดหรือไม  นอกจากนี้
เวลามองหรือพิจารณาอะไรก็ตองมองดานดี-ดานลบ เหมือนคําพังเพยวา “The pessimist sees 
the hole ,the optimist sees donut” (ความหมายโดยนัยวา หากตั้ง medical hub ใหมี main 
effect ก็ตองมี side effect ดวยเชนกัน ข้ึนอยูกับปจจัยในการดําเนินการวาถูกตองกับการ
ดําเนินการ เวลา และปริมาณการดําเนินการหรือไม และการมองการจัดตั้งพัฒนาและการ
ดําเนินการใดๆก็ควรมองใหหลากหลาย) 
 

2) สภาวะโลกปจจุบัน เปนโลกาภิวัฒน (globalization) แลว โดยมีองคการการคา
โลกหรือ WTO เปนตัวกระตุนในอดีต health care เปนเรื่อง public goods แตปจจุบัน WTO 
นําไปบรรจุใหเปน trade in service ซึ่งประเทศสวนใหญก็รับรองและเห็นดวย  มีบางประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยที่ยังลังเล แตก็จะมี time line เพราะการเปนสมาชิก ก็ตองเขาสูขอตกลงท่ี
เก่ียวกับการเจรจาทางการคา 4 หมวด หมวด 1 : เปน Service โดยเปน course border supply(
คือ tele-medicine)  หมวด 2 เปน comsumer abroad คือ พลเมืองในประเทศหนึ่งสามารถไป
ซื้อบริการในประเทศอื่นๆได จึงเกิด health tourism ซึ่ง WTO ก็ระบุวา เปนผลดีตอประเทศกําลัง
พัฒนาเพราะจะสามารถนําเงินตราเขาประเทศไทย medical hub จึงเปนสิ่งกระตุนใหประเทศที่
คิดวาตนเองมีความสามารถและพัฒนา ซึ่งในเอเซียก็มีประเทศที่วางแนวดําเนินการอยาง ฮองกง 
มาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย  แตขอเท็จจริงก็คือ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีชาวตางชาติเดินทางมา
รักษาสูงเปนอันดับหนึ่ง  หมวด 3 เปนเรื่อง health care establishment ซึ่งเปนกรณีที่ตางชาตขิอ
เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งหมด ตั้งแต รานขายยา โรงพยาบาล อ่ืนๆ และตองการ
เปนเจาของ 100% แตประเทศไทยยังปฏิเสธโดยยกเอากฎหมายประกอบธุรกิจของคนตางดาว
เขามาแยงไว   หมวด 4  ดานการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ซึ่งถาเกิดมี medical hub จะ
มีการเคลื่อนยายบุคลากรทั้งทางแพทยและ specialist จะเปนโอกาสใหตางชาติสามารถเขามา
แทนซึ่งเปนขอกังวล 
 

3) กรมสงเสริมการสงออกกระทรวงพาณิชยไดสงเสริมดาน health care ของไทยให
เปน export services ประเภทหนึ่ง ซึ่ง(เดิมใช long stay แตไมพัฒนา)  มีตัวเลขระหวางในป
พ.ศ. 2545 มีคนไขตางชาติเดินทางเขามารักษาในประเทศไทย 630,000 คน ในปพ.ศ. 2546 
เพ่ิมเปน 943,000 คน และป พ.ศ. 2547 มี 1,100,000 คน สูงที่สุดในเอเซีย โดยมีอัตราการ
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โตรอยละ 13  อยางไรก็ตาม ก็ไดรับผลกระทบจากชวงปญหาเศรษฐกิจป 2542-2546  บริษัท
จดทะเบียนโรงพยาบาลหายไปกวา 50 บริษัท ป 2549 มีรายได 48,000 ลานบาท เปน health 
care 22,000 ลานบาท ที่เหลือเปน link sector (เชน โรงแรม shopping center 
,transportation เปนตน) 
 

4) การกอตัวและเกิด medical hub นั้นเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงยาก  แตควรพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ และความหลากหลาย การบริการ ความสะดวกในการเขาถึงบริการ  มีการทํา
ตลาดเชิงรุก ทําการประชาสัมพันธ  ทรัพยากรภาครัฐ และเอกชนตางมีจุดเดน จุดดอยคนละอยาง 
ควรทํา private-public mix  การพัฒนาบุคลากรทั้งจํานวนและคุณภาพ  การบริหารจัดการที่เปน
องครวมในระบบสาธารณสุขไทยในปจจุบัน  ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากร  การใชสินทรัพย 
ประเทศไทยยังอยูในเกณฑที่ต่ํา คาตอบแทนเหมาจายหลักประกันสุขภาพ และหลักประกันสังคม
ไมสอดคลองกับตนทุนการบริการ 
 
 

ศาสตราจารย ดร.อําพล ไมตรีเวช  คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ในดานของวิชาชีพเวชกรรมนั้น  ในดานบุคลากร หากมีการเปดเสรีแลวจะมี

ชาวตางชาติเดินทางเขามา  แตในประเทศไทย ประเทศไทยยังมีการกําหนดใหมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพที่ยังเปนภาษาไทย ซึ่งก็ยังเปนดานที่สะกัดกั้นชาวตางชาติได และโดยที่ประเทศ
ไทยมีจํานวนเภสัชกรเพียงพอและมีคุณภาพ แตปญหาอยูที่อุตสาหกรรมยา  ในป 1995 มี
โรงงานอุตสาหกรรมยาในประเทศ 175 โรงงานมีบริษัทขามชาติที่ทําธุรกิจดานยา 48 แหง เชน 
Boots, Bayer, Dumex, Glaxo, Hoechst, Schering, Lepitt  เปนตน  แตป 2003 เหลือเพียง 
บริษัท Boots, Takeda, Thai Otsuka และ Unilab  เนื่องจากนโยบายประเทศไทย เชน 30 บาท
รักษาทุกโรค  นโยบายประมูลยารวมเขต  ส่ิงที่ประเทศไทยขาดจากปรากฎการณนี้ก็คือ การ
ถายทอดเทคโนโลยี 

 
 ในอดีต รอยละ 60 ของยาจะผานทางโรงพยาบาล โดยเปนโรงพยาบาลรัฐ  รอย

ละ 45  กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด จะตองซื้อยาจากโรงงานที่ GMP และโรงงาน
อุตสาหกรรมยาจะตองมี GMP) ตามมาตรฐาน WHO ค.ศ. 1992  และ Version 2005 (CGMP) 
(วันที่ 31 พค.2548  โรงงานอุตสาหกรรมยาทุกโรงมี GMP) และในป พ.ศ.2551  โรงงานยาจะ
เปนสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical Inspection convention scheme)  แตปญหาในขอเท็จจริง
ก็ยังเกิดเพราะเวลามาสั่งซื้อยา  ผูซื้อตองการชนิด A เมื่อไมมีเภสัชก็จะถามวา ไมมียา A จะใชยา 
B แทนไดไหม มีตัวยาและสรรพคุณเหมือนกัน  ซึ่งในความเปนจริงไมใชเพราะ ศูนยขอมูล
ขาวสารดานเวชภัณฑยา กระทรวงสาธารณสุขก็เคยระบุวา “ยาที่ผลิตจากบริษัทตางกัน อาจมี
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คุณภาพไมเหมือนกัน แมจะผลิตบริษัทเดียวกัน แตตางรุนกันก็มีคุณภาพไมเหมือนกัน”  ถา
ชาวตางชาติเขามาใชบริการทางการแพทยในประเทศประเทศไทยแลวก็จะคาดหวังจะไดยาที่มี
คุณภาพถูกตอง 

  
           นอกจากนี้ ประเทศไทยไม New Chemical entity เพราะอุตสาหกรรมยาใน

ประเทศไทย เปนการเลียนแบบ (New Chemical entity เปนการผลิตยาใหม จะตองมีการศึกษา
ทาง Pre-clinic Studies มีการยื่นขอเสนอยาใหม (IND)  เมื่อผานข้ันตอน Clinical Trials , 
Preclinical Studies จนกระทั่ง submit เปน new drug application เมื่อข้ึนทะเบียนแลวจึงเปน 
post marketing 

  
          ในขณะเดียวกันเรื่อง การขยายสิทธิบัตรยาก็มีบทบาท เชนกัน  เชน สมมุติ 

บริษัทยาบริษัทหนึ่งคนพบยาในป ค.ศ.1980  แลวจดสิทธิบัตร มีอายุคุมครอง 20 ป สิทธิบัตรยา
จะหมดสิทธิ ในป ค.ศ. 2000  ส่ิงที่ตองการคือ data protection หลังปที่ approve อีก 5 ป เมื่อ
มีการมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 2 ป แตกระบวนการใชเวลาเกิน 2 ป แตกระบวนการใชเวลา
เกิน 2 ป ซึ่งก็คือหมดอายุ  ในตางประเทศ เชน America เมื่อ data protection หมดอายุ บริษัท 
generic จะเริ่มเขามามีบทบาท โดยกํากับการจะขายจะตองมีการสามารถใชทดแทนกันได 
(Therapeutic equivalence) เพ่ือจะสามารถระบุวาใชแทนกันไดหรือ substitution หรือ 
interchangeable สรุปก็คือ ดานรวมยอดหลังจากบริษัท pioneer หรือ original ศึกษาในแงของ 
efficacy หรือ safety ทาง generic ก็จะศึกษาในแง Bioequivalence 

  
          รองศาสตราจารยดร.ณัฐนันท สินชัยพาณิช  หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล การจะพัฒนาเปน medical hub ตองพิจารณาดานเภสัชกร
ดวย  ซึ่งในตางประเทศจะใชประการแรก guideline ของ USP โดยจะตองมีกระบวนการคือ การ
คัดเลือกยา และการแบงบรรจุและทดสอบคุณภาพในรูป unit-dose container ซึ่งในประเทศไทย
ยังไมมีลักษณะสากลเชนนั้น  ตรงนี้จะเปนปญหาหรือไม? ประการถัดมาเปนเรื่อง การคํานึงถึง
ความคงสภาพของยา ครบถวนตามกระบวนการรักษา  ประการที่ส่ี เภสัชที่โรงพยาบาลจะตองมี
การผสมยา การผสมยาจะมี 2 สวน คือ ยาปราศจากเชื้อ กับยาไมปราศจากเชื้อ โดยตรงได
คุณสมบัติครบถวน 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยกลางทางการแพทย 

 
1) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
 (2) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
 (3) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 
 (4) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
 (5) พระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขากิจกรรมบําบัดเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 
 (6) พระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขารังสีเทคนิคเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 
 (7) พระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 
 (8) พระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเปนสาขาการ 
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 
 (9) พระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาจิตวิทยาคลินิกเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 
                  (10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 
มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผูใหบริการ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง ให
เปนไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ.2509 
 
                3.1 ระบบกฎหมาย 
 

ในดานการแพทยสมัยปจจุบันวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรการแพทยและ
เทคโนโลยีตางๆไดกาวรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลัก
กฎหมายตามไปดวย  เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยตอสังคม เพ่ือจะนํากฎหมายไปเปนหลักใน
การตัดสินขอพิพาทที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเหลานั้น สําหรับประเทศที่ใชระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว อาจไดเปรียบในการพัฒนาหลักกฎหมาย เพราะคําพิพากษาของศาล
สามารถที่จะวางหลักกฎหมายขึ้นมาใหม ไดงาย แตสําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอวอ
ยางประเทศไทยนั้น จําตองสรางกฎหมายใหมข้ึน มิฉะนั้นจะเกิดชองวางทางกฎหมายขึ้นมากมาย 
แตการจะสรางกฎหมายขึ้นใหมควรตองพัฒนาหลักกฎหมายใหเกิดความแนนอนขึ้นเสียกอน เพ่ือ
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เปนฐานที่จะนําไปกําหนดเจตนารมณของกฎหมายใหมใหชัดเจนและใหมีสัมพันธภาพระหวาง
กฎหมายพิเศษกับหลักกฎหมายสําคัญที่มีอยูใหเหมาะสม มิฉะนั้นกฎหมายที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหเกิด
ความซ้ําซอนและขัดแยงกันมากยิ่งข้ึนทุกที จนทําใหไมอาจใชกฎหมายไดตรงตามเจตนารมณของ
กฎหมายแตละฉบับได(วิฑูรย อ้ึงประพันธ,2539:173) 
 
                   ระบบการดําเนินคดีอาญาที่มีผลตอกระบวนการยุติธรรมของไทย และวัฒนาการ
ของระบบกฎหมายไทย  ดังนี้ 

1.  ระบบกลาวหาและระบบไตสวน 
การดําเนินคดีอาญาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแยกเปน 2 ระบบใหญ คือ ระบบไตสวน 

(Inquisitorial System ) ซึ่งเปนการดําเนินคดีอาญาระบบเดิม และการดําเนินคดีอาญาระบบ
กลาวหา (Accusatorial System) ซึ่งเปนระบบการดําเนินคดีอาญาสมัยใหม 

1.1 การดําเนินคดีอาญาระบบไตสวน (Inquisitorial System ) 
การดําเนินคดีอาญาระบบไตสวน นั้นแตเดิมเปนที่ยอมรับและใชในการดําเนินคดีของ

ประเทศตางๆ การดําเนินคดีอาญาในระบบนี้มีองคกรศาลหรือผูพิพากษาเพียงองคกรเดียวทํา
หนาที่ทั้ง สอบสวนฟองรอง และพิจารณาพิพากษาคดี เพราะการดําเนินคดีอาญาในระบบนี้ไมมี
การแยกหนาที่ทั้งสองประการออกจากกัน ศาลหรือผูพิพากษาจึงตองดําเนินคดีทั้งหมดตั้งแตเร่ิม
คดีจนกระทั่งพิพากษาตัดสินคดี  ดังนั้นบุคคลที่เขามาเกี่ยวของจึงมีเพียง 2 ฝายคือ ผูไตสวนและ
ผูถูกไตสวนเทานั้น โดยผูถูกไตสวนตามระบบนี้มีฐานะเปนเพียง “กรรมในคดี” (object)(คณิต ณ 
นคร, 2525: 32 ) กลาวคือ เปนบุคคลที่ถูกกระทําโดยมีสภาพเปนวัตถุแหงการซักฟอก จึงแทบจะ
ไมมีสิทธิ์ใดๆ เลย อีกทั้งการไตสวนของศาลสามารถทําไดอยางกวางขวางโดยปราศจากขอผูกมัด 
ดังนั้นผูไตสวนจึงพยายามทําทุกวิถีทางใหผูถูกไตสวนรับสารภาพวากระทําผิดเพื่อนําไปใชเปน
พยานหลักฐานในการลงโทษผูถูกไตสวนตอไป ฉะนั้นผูไตสวนจึงใชวิธีการทรมานรางกายใหไดรับ
ความเจ็บปวด เชน ดําน้ํา ลุยไฟ บีบขมับ ตอกเล็บ เปนตน ทั้งนี้เพ่ือทําใหผูถูกไตสวนไดรับความ
ทรมานจนไมสามารถทนได และยอมรับสารภาพวา ตนเปนผูกระทําความผิดในที่สุด โดยผูไตสวน
กลาวอางถึงสาเหตุที่ตองใชวิธีทรมานใหรับสารภาพวาเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์ของผูถูกไต
สวน เพราะผูไตสวนมีความเขาใจวาถาผูถูกไตสวนเปนผูกระทําผิดจริงก็จะไดรับความเจบ็ปวดจาก
การทรมานนั้น แตถาเปนผูบริสุทธิ์ยอมไมไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวดจากการกระทํานั้นแตอยาง
ใด 

ดังนั้น ระบบไตสวนจึงเปนการตอสูระหวางเอกชน (ผูถูกกลาวหา) และรัฐ นอกจากนี้
ตามประวัติศาสตรแลวกระบวนการไตสวนใชกระบวนการพิจารณาเปนความลับและเปนลาย
ลักษณอักษร (Merryman, 1985 : 127) 

การดําเนินคดีอาญาระบบไตสวน มีทั้งผลดีและผลเสีย ดังตอไปนี้  
ผลดีของระบบไตสวน คือ  
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(1) ผลในดานการปราบปรามผูกระทําผิด เพราะศาลมีหนาที่คนหาความจริงและมี
อํานาจพิพากษาคดี ทําใหศาลมักจะตัดสินลงโทษผูถูกกลาวหาเปนสวนใหญ 

(2) เนื่องจากระบบไตสวนไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาพิพากษาคดีอยางเครงครัด 
ดังนั้นผูถูกกลาวหาจะหลุดพนจากความผิดไดตอเมื่อมีพยานหลักฐานวาไมไดกระทําความผิด
เทานั้น ไมใชหลุดพนจากความผิดเพราะเหตุผลทางวิธีพิจารณาความ เชน ฟองไมถูกตองตาม
กฎหมาย  ฟองเคลือบคลุม 
            ผลเสียของระบบไตสวน คือ 

(1) การไมแยกองคกรผูทําหนาที่สอบสวนฟองรองและพิจารณาพิพากษาออกจากกัน ทํา
ใหผูไตสวนเปนทั้งผูฟอง(โจทก) และผูตัดสินในคดีเดียวกัน อํานาจชี้ขาดทั้งกระบวนการจึงอยูใน
ดุลพินิจของผูไตสวนเพียงผูเดียวโดยไมมีการตรวจสอบและคานอํานาจจากองคกรอื่น  อันอาจ
สงผลใหผูไตสวนไมมีความเปนกลางในการดําเนินคดี เพราะมีอคติตอผูถูกไตสวนวาเปนผูกระทํา
ผิด จึงพยายามคนหาพยานหลักฐานเฉพาะที่สามารถพิสูจนความผิดของผูถูกไตสวนเทานั้น จึง
เปนผลเสียแกผูถูกไตสวน 

(2) ผูถูกไตสวนมีฐานะเปนกรรมในคดี ทําใหไมมีโอกาสแกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่    
จึงเกิดความไมเปนธรรมขึ้น เพราะในทายที่ สุดผู ถูกไตสวนจะถูกพิพากษาลงโทษตาม
พยานหลักฐานที่ผูไตสวนไดรับมา 

(3) เนื่องจากการดําเนินคดีระบบนี้ไมมีการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาไวชัดเจน โดย
มุงเนนแตเพียงการคนหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ผูไตสวนจะใชวิธีการตางๆในการคนหา
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดเทานั้น โดยไมคํานึงวาผูถูกไตสวนจะไดรับความเปนธรรมใน
การตอสูคดีหรือไม จึงนําไปสูการใชวิธีทรมานรางกายเพื่อทําใหผูถูกไตสวนรับสารภาพวากระทํา
ความผิด ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาคํารับสารภาพถือเปนพยานหลักฐานที่ดีที่สุด ที่จะนํามาใชลงโทษผู
ถูกไตสวน 

1.2 การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหา (Accusatorial System ) 
การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหาเปนระบบการดําเนินคดีสมัยใหมที่ใชอยูในปจจุบัน 

การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหานี้มีการแยกองคกรทําหนาที่สอบสวนฟองรองและพิจารณา
พิพากษาคดีออกจากกัน ดังนั้นจึงมีบุคคลเขามาเกี่ยวของอยู 3 ฝาย คือ ผูถูกกลาวหา      ผู
กลาวหา และศาล โดยผูกลาวหาและผูถูกกลาวหามีหนาที่นําพยานหลักฐานมานําสืบหักลางกัน 
ในขณะที่ศาลจะเปนเพียงองคกรกลางคอยดูแลใหทั้งสองฝายดําเนินคดีไปตามกฎเกณฑในวิธี
พิจารณาความที่กําหนดขึ้นอยางเครงครัดโดยไมมีอคติหรือความลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
และเพ่ือเปนหลักประกันความยุติธรรมแกทั้งสองฝายจึงมีวิธีการดําเนินคดีโดยเปดเผย (publicly) 
และใชการโตเถียงดวยวาจา (orally) (Merryman , 1985 : 126-127) นอกจากนี้ ยังมีการใหสิทธิ
ตางๆแกผูถูกกลาวหาเพื่อใหมีโอกาสแกขอหาและตอสูคดีได ดวยเหตุนี้ผูถูกกลาวหาจึงพนสภาพ
จากการเปนวัตถุแหงการซักฟอกกลายเปน “ประธานในคดี” (subject)(คณิต ณ นคร ,2525 : 33 ) 
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ในการแยกองคกรผูทําหนาที่ “สืบสวนฟองรอง” และ “พิจารณาพิพากษาคดี” ออกจากกัน 
ศาลซึ่งเปนองคกรในการดําเนินคดีอาญาดั้งเดิมยังคงรับผิดชอบเฉพาะ “การพิจารณาพิพากษา” 
สวนหนาที่สอบสวนฟองรองมีการตั้งองคกรใหมข้ึนเปนผูรับผิดชอบ นั้นคือ “อัยการ” และเจา
พนักงานของรัฐผูทําหนาที่เรียกวา “พนักงานอัยการ” โดยมีเจาพนักงานตํารวจเปนผูชวยเหลือ จึง
อาจถือไดวาการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมอาจแบงแยกได (อดิศร ไชยคุปต , 
2542 : 45 ) อยางไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทยในปจจุบัน พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ใน
การ “ฟองรอง” เทานั้น โดยอํานาจสอบสวนคดีเปนของพนักงานตํารวจดังบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนคดีอาญาทั้งปวง ดังนั้น อํานาจสอบสวนและฟองรองในประเทศไทยจึงแยกจากกันโดย
เด็ดขาด แมในปจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมีบทบัญญัติใหพนักงานอัยการ
เขามีสวนรวมในการสอบสวนไดบางกรณี เชน สอบสวนผูตองหาอายุไมเกิน 18 ป ตามมาตรา 134 
ตรี  

การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหามีผลดีและผลเสีย ดังนี้ 
ผลดีของระบบกลาวหา คือ 

 (1) เมื่อมีการแบงแยกองคกรผูทําหนาที่สอบสวนฟองรอง และพิจารณาพิพากษา
ออกจากกัน ศาลผูทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีจึงตองพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝาย
นํามาตอสูหักลางกันโดยปราศจากอคติและความลําเอียงใดๆ 

 (2) เมื่อผูถูกกลาวหามีฐานะเปนประธานในคดี จึงมีสิทธินําสืบพยานหลักฐาน
และคัดคานพยานหลักฐานของคูความอีกฝายหนึ่งได อีกทั้งการตอสูคดีจะมีการกําหนดขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติไวอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทั้งสองฝาย 

 (3)  ศาลตองดําเนินคดีโดยใชวิธีพิจารณาคดีตามที่กําหนดไวเทานั้น ไมสามารถ
ใชวิธีการที่มิชอบดวยกระบวนพิจารณา หรือวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชนการทรมานเพื่อใหรับ
สารภาพ 

ผลเสียของระบบกลาวหา  คือ 
 (1) เนื่องจากมีการกําหนดวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาไวอยางเครงครัดทําให

การดําเนินคดีเปนไปอยางลาชา และบางครั้งอาจเปนเหตุใหผูถูกกลาวหาหลุดพนจากขอกลาวหา 
เนื่องจากมีการปฏิบัติผิดไปจากวิธีพิจารณาคดีที่สําคัญบางอยาง เชน โจทกไมบรรยายฟองให
ชัดเจนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 158(5) ศาลจึงยกฟองตามมาตรา 
185  
 (2) ระบบกลาวหาเปนระบบที่ศาลจะพิพากษาลงโทษผูถูกกลาวหาได ก็ตอเมื่อมี
พยานหลักฐานแนชัดวาเขากระทําผิด ถามีเหตุอันควรสงสัยศาลก็จะยกประโยชนแหงความสงสัย
ใหผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสอง แมจะเปน
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ผลดีที่ทําใหสามารถลงโทษเฉพาะบุคคลที่เปนผูกระทําผิดจริงเทานั้น แตยอมทําใหมีผลนอยใน
ดานการปราบปรามผูกระทําผิด  

สําหรับระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยกอนใชพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยใชระบบ
ไตสวน โดยมีการนําวิธีพิจารณาจารีตนครบาลมาใช ตอมาตั้งแต ร.ศ. 115 (2439) มีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 แลวยังมี
พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาจารีตนครบาลดวยเปนผลใหยกเลิกการดําเนินคดีอาญาระบบไต
สวน และนําวิธีการดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหามาใชแทน ดังเชนนานาอารยประเทศ (คณิต ณ 
นคร , 2542 : 11-12) 

แมวาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 มีการบัญญัติให
ศาลมีบทบาทในการคนหาความจริงและเรียกพยานหลักฐานมาสืบดวยตนเองโดยไมตองผูกมัด
กับพยานที่คูความนํามาสืบ ดังเห็นไดจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 229 ซึ่งบัญญัติวา “ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตจะเห็นควร
ตามลักษณะของพยาน”  นอกจากนี้ มาตรา 228 ใหอํานาจศาลสืบพยานเพิ่มเติม, มาตรา 235 
วรรคหนึ่ง ใหอํานาจศาลถามโจทกจําเลย หรือพยานคนใดก็ได จึงแสดงใหเห็นวาในการสืบพยาน
ในคดีอาญา ศาลเปนผูคนหาความจริงเองได มิใชมีหนาที่เพียงคนกลางฟงพยานหลักฐานที่
คูความนํามาสืบเทานั้น และแมศาลจะเขามามีสวนรวมในการคนหาความจริงดังที่กฎหมายให
อํานาจก็เปนเพียงบทบาทหนึ่งของผูพิพากษาเทานั้น มิไดทําใหการดําเนินคดีอาญาในประเทศ
ไทยกลายเปนการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติศาลไทยไมคอยไดใชอํานาจนี้ ศาลมักจะวางตัวเปน
กลางโดยเครงครัดและรับฟงเฉพาะพยานหลักฐานที่โจทกและจําเลยนํามาแสดง ซึ่งแมทําให
บุคคลอื่นเห็นวาศาลเปนบุคคลที่นาเช่ือถือและดําเนินคดีโดยไมเอนเอียงเขาขางฝายใด แตจะเกิด
ผลเสีย คือพยานหลักฐานที่นํามาแสดงในศาลนั้น อาจเปนเพียงพยานหลักฐานเท็จที่คูความแตละ
ฝายสรางข้ึนได และถากรณีเปนเชนนี้ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาก็ไมสามารถที่จะทราบขอเท็จจริงได
เลย อันจะสงผลใหความเปนธรรมทางกฎหมายและความเปนธรรมทางความเปนจริงสวนทางกัน 
และการปองกันปราบปรามอาชญากรรมไมไดผลดีเทาที่ควร (กุลพล พลวัน , 2544 : 26 ) 

 
ประเทศไทยมีระบบศาลเปนแบบศาลคูกลาวคือใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่

วินิจฉัยคดี  ช้ีขาดคดีแพงและคดีอาญาเทานั้น         สวนการวินิจฉัยคดีปกครองจะอยูในอํานาจ
หนาที่ของศาลปกครองซึ่งมีระบบศาลและผูพิพากษาแยกตางหากจากศาลยุติธรรม ใชประมวล
กฎหมาย(code)และคําพิพากษาศาลฎีกา(Dika Court judgement)ในการพิจารณาพิพากษาคดี 
สําหรับในคดีอาญาก็จะใชประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการ
พิจารณาพิพากษาคดีเชนเดียวกัน 
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จากการที่ความรับผิดทางอาญาของแพทยเปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลโดยตรง ดังนั้นจึงจําเปนที่รัฐจะตองเขามาควบคุมพฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพของแพทยใหดําเนินไปโดยมีระเบียบแบบแผน เพ่ือเปนการคุมครองความสงบสุข
ของสังคมในขณะเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อเกิดมีการกระทํารักษาที่มีลักษณะเปนทุรเวชปฏิบัติข้ึน รัฐจึง
ตองมีบทบาทในการแกไข และปองกัน รวมทั้งลงโทษผูกระทําความผิดเหลานั้น      ซึ่งการ
ดําเนินคดีอาญาตอแพทยผูกระทําทุรเวชปฏิบัตินี้ผลของคดีจะมี 2 ประการคือ(1) แพทยผูตกเปน
จําเลยอาจจะถูกจําคุก หรือ(2)อาจจะถูกยกฟอง  อยางไรก็ดี ความรับผิดในทางอาญามีหลักการ
พ้ืนฐานอยู 3 ลักษณะคือ1)การกระทําโดยเจตนา 2)การกระทําโดยประมาท และ3)การงดเวนที่
ตองกระทําเพ่ือปองกันผลตามที่ตนมีหนาที่  ทั้งนี้ เมื่อแพทยไดตกเปนจําเลยในคดีทุรเวชปฏิบัติ
คดีอาญา แพทยจะตองหาหลักทรัพยมาเพื่อประกันตัว มิฉะนั้นแพทยอาจจะตองถูกควบคุมตัวไว
ในเรือนจํา เพราะตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา 172 นั้น มีหลักวาในการ
พิจารณาคดีอาญาจะตองมีตัวจําเลยอยูในอํานาจศาลเสมอจึงจะดําเนินการพิจารณาคดีได 
นอกจากนี้แพทยจะตองหาทนายความมาเพื่อแกตางคดีใหอยางไรก็ตาม หากกรณีเปนการฟอง
คดีอาญาที่มิใชพนักงานอัยการเปนโจทก และแพทยที่ถูกฟองคดีก็เพราะมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเชนนี้แพทยผูตกเปนจําเลยก็อาจรองขอใหพนักงานอัยการซึ่งถือวาเปน
อัยการแผนดินเขามาดําเนินการแกตางคดีให   โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ น.ว.81/2550 ลงวันที่  13 กันยายน 2505 และหนังสือกรมอัยการที่ มท.1002 / 1005 ลงวันที่  
7 มีนาคม 2511(ประทีป อาววิจิตรกุล,2535:32) 
 
 
 
 
 
                3.2 มาตรการทางกฎหมายในกลุมธุรกิจการรักษาพยาบาล 
                         3.2.1 มาตรการทางกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ของโรงพยาบาลเอกชน 
 

             ประเทศไทยไดมีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการสถานพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนมาแลว 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 และ 
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล  พ .ศ .  2504 และฉบับที่ ใชบั งคับปจจุบัน  คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  
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 ก.พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 
 
 การควบคุมสถานพยาบาลเอกชนเริ่มมีมาตั้งแต พ.ศ. 2484 โดยเริ่มมีการตรา

พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484  ใชควบคุมสถานพยาบาลเอกชนประเภทมี
เตียงเทานั้น  ซึ่งในสมัยนั้นมีแตโรงพยาบาลขนาดเล็ก  หรือโรงพยาบาลการกุศลเทานั้น ตอมา
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484  ไดถูกแกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2485  โดยการ
แกไขในครั้งนี้เปนการแกไขในสิ่งเล็กๆนอยๆเทานั้น  ไมใชสาระสําคัญ แตอยางไรก็ตาม  การ
ควบคุมก็ยังคงเปนเหมือนเดิม และการควบคุมสถานพยาบาลเอกชนตามพระราชบัญญัติควบคุม
โดยการออกใบอนุญาตจัดตั้งและออกใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาลเอกชนเหมือนใน
ปจจุบัน  การควบคุมสถานพยาบาลเอกชนในสมัยนั้นเปนการควบคุมสถานพยาบาลเอกชนที่มี
เตียง  โดยถาหากมีการสงสัยหรือมีผูแจงมาวาปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุม
สถานพยาบาล พ.ศ. 2484  และ 2485  (แกไขเพิ่มเติม) นั้น เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายฉบับนี้ 
ก็จะออกไปตรวจสอบสถานพยาบาลที่เขาขายประพฤติผิดกฎหมายถาหากพบวากระทําผิดจริงก็
ส่ังลงโทษตามที่กฎหมายไดกําหนดลงโทษไว  ซึ่งจะเห็นวาการควบคุมสถานพยาบาลเอกชนตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 และ 2485 (แกไขเพิ่มเติม) เปนการควบคุม
สถานพยาบาลเอกชนที่ไมเขมงวดเทาที่ควร เพราะไมมีการออกใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการ 
สถานพยาบาลเอกชนที่ไมเขมงวดเทาที่ควร  เพราะไมมีการออกใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการ
สถานพยาบาลเอกชนมีแตการตรวจสอบเมื่อมีการรองเรียนหรือสงสัยวาประพฤติไมถูกกฎหมาย 
โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจสอบควบคุมสถานพยาบาลเอกชนจะเปนผูออกไปตรวจสอบ
สถานพยาบาลเหลานั้น  การที่พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484  และ พ.ศ. 
2485  (แกไขเพิ่มเติม) ควบคุมสถานพยาบาลเอกชน โดยไมมีการออกใบอนุญาตควบคุมก็
เนื่องจากสถานพยาบาลประเภทมีเตียงหรือโรงพยาบาลสมัยนั้นสวนใหญเปนโรงพยาบาลการกุศล
หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก  ซึ่ งคอนขางมีจํานวนนอยและไมมีปญหามากนักกฎหมาย
สถานพยาบาลที่ตราออกมาบังคับใชกับสถานพยาบาลเอกชนสมัยนั้น อันไดแก พระราชบัญญัติ
ควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2485 (แกไขเพิ่มเติม) จึงคอนขางไมเขมงวด
เทาที่ควร 

 
 ข.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 
 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 ไดตราขึ้นบังคับใชในปพุทธศักราช 

2504 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2485 (แกไข
เพ่ิมเติม) โดยเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 ข้ึนใชนั้นยังคง
ควบคุมสถานพยาบาลประเภทมีเตียงหรือโดรงพยาบาลเหมือนเดิมที่ควบคุม  โดยผูที่มี
สถานพยาบาลประเภทมีเตียงหรือโรงพยาบาลอยูกอนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 
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ประกาศใช หรือหลังประกาศใชตองมาขอออกใบอนุญาตใหตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลตาม
หลักเกณฑของกฎหมายที่กําหนดในบทบัญญัตินี้  โดยการขอออกใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการ
ตองขออนุญาตจัดตั้งเสียกอนเมื่อไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเรียบรอยแลว การควบคุมสถานพยาบาล
ประเภทมีเตียงแลวยังควบคุมรวมถึง  สถานที่ทําการตรวจรักษาโรคแกคนเจ็บไขภายนอกทั่วไป 
(คลินิก) ดวย  ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2485 (แกไข
เพ่ิมเติม) มิไดควบคุมถึง โดยสถานที่ทําการตรวจรักษาโรคแกคนเจ็บไขภายนอกทั่วไป (คลีนิก) 
นั้น  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลจะตองขอออกใบอนุญาตใหถูกตอง
ตามกฎหมายดวย เหตุผลที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 ข้ึนใชนั้น ไมมีบทบัญญัติ
ควบคุมถึงสถานที่ทําการตรวจรักษาโรคแกคนเจ็บไขภายนอกทั่วไป (คลินิก) และปรากฎวา มีผู
จัดตั้งสถานตรวจรักษาโรคขึ้นตามที่ตางๆและโฆษณาวามีแพทยปริญญาประจําเพ่ือรับตรวจโรค 
รักษาโรคฉีดยา ผาตัดบาง ตั้งช่ือวาเปนสถานการแพทยบาง เปนคลินิกบาง หรือเปนสถานที่ทํา
ฟนหรือรักษาฟน หรือรับฝากครรภรับทําคลอดบุตร ฯลฯ เหลานี้เปนตน บางแหงไมมีแพทยหรือ
ทันตแพทย หรือผดุงครรภ ประจําทําการตามลักษณะของวิชาชีพนั้นๆ เปนชองทางใหคนธรรมดา
สามัญตั้งสํานักงานแพทย และแอบแฝงรับทําการตรวจรักษาโรคแกคนเจ็บไขไดงายหรือบางแหง
ใชจางคนที่มีความรูเพียงเล็กนอยใหกระทําการหรือจางแพทยใหคอยรับผิดชอบเมื่อมีเหตุการณ
เกิดขึ้น  ก็ใหแพทยรับสมอางวาเปนแพทยประจําอยูบางหรือวาแพทยใชใหกระทําบาง ซึ่งความ
จริงแพทยมิไดประจําอยู อันเปนการกระทําหรือรวมมือกันกระทํา เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ เปนภัยหรือเกิดความเสียหายแกราษฎรผูรูเทาไมถึงการณวาสถานท่ีใดเปนอยางไร และใคร
เปนใคร รัฐจึงจําเปนตองควบคุมการจัดตั้งสถานตรวจรักษาโรคใหเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ือ
สวัสดิภาพของประชาชนโดยการออกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2504 

 
 อนึ่ง  เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พุทธศักราช 

2484 และพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2485 ซึ่งควบคุม
เฉพาะสถานพยาบาลที่รับคนไขเขาไวรักษาภายในนั้น บางมาตราก็ยังไมเหมาะสมเห็นควรแกไข
เพ่ิมเติมและเพื่อความสะดวก ควรยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาลพุทธศักราช 
2484 และพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาลขึ้นใหม เ พ่ือจัดระเบียบและควบคุม
สถานพยาบาลทั้งหลายใหรัดกุมยิ่งข้ึน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 ความหมายของคําวา “สถานพยาบาลตามกฎหมาย” 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 มาตรา 4 บัญญัติวา “สถานพยาบาล” 

หมายความวา สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือซึ่งจัดไวเพ่ือการประกอบกิจการอื่นดวยการผาตัด 
ฉีดยา หรือฉีกสสารใดๆหรือดวยการใชกรรมวิธีอ่ืน ซึ่งเปนกรรมวิธีของการประกอบโรคศิลปะ 
ทั้งนี้โดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานที่ขายยา
ตามกฎหมายวาดวยการขายยาซึ่งประกอบกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
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 จากนิยามศัพทสถานพยาบาลไมไดหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของรัฐ 
เทศบาล สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา มิใหใชบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ จะใชบังคับเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน คลินิก 
โพลีคลินิก หรือสถานที่ประกอบการโรคศิลปะอื่นๆ เชน สถานที่ตรวจชันสูตร โรงทางการแพทย 
หรือกายภาพบําบัด ฯลฯ 

 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 
ดังนั้น ลักษณะของสถานพยาบาลจากนิยามตามกฎหมายมีลักษณะดังนี้ คือ 
1. เปนสถานที่ใหการบริการทางการแพทยของการประกอบโรคศิลปะ รวมทั้ง

ยานพาหนะที่ใหบริการทางการแพทยของการประกอบโรคศิลปะดวย และคําวา “ประกอบโรค
ศิลปะ” หมายถึง การประกอบโรคศิลปะทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณอันไดแก สาขาเวชกรรม 
สาขาทันตกรรม สาขาเภสัชกรรม สาขาพยาบาลและผดุงครรภ สาขากายภาพบําบัด และสาขา
เทคนิคการแพทย 

2. สถานที่นั้น (ยานพาหนะนั้น) จัดไวเพ่ือการประกอบโรคศิลปะ ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือจัดไวเพ่ือการประกอบกิจการอื่นดวยการ
ผาตัด ฉีดยา หรือสสารใดๆ หรือดวยการประกอบกิจการอื่น ซึ่งเปนกรรมวิธีอ่ืนซึ่งเปนกรรมวิธี
ของการประกอบโรคศิลปะ 

3. สถานที่นั้น (ยานพาหนะนั้น) ตองประกอบธุรกิจเปนปกติธุระไมวาไดรับ
ประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม ถาไดเปดดําเนินการเปนประจําแลวไดทั้งส้ิน 

4. สถานที่นั้น หรือยานพาหนะนั้นไมใชสถานที่ขายยา ตามกฎหมายวาดวยการขาย
ยา หรือประกอบธุรกิจขายยาโดยเฉพาะ (เพราะสถานที่ขายยาอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย
วาดวยยาอยูแลว) 

ประเภทของสถานพยาบาล อาจแบงประเภทไวดังนี้ คือ 
(1) ประเภทมีเตียง และไมมีเตียง หรือ 
(2) แบงตามแผน สาขา ช้ันของการประกอบโรคศิลปะ การแบงประเภทตางๆแบง

ได 
 

       ดังนั้น  จึงเห็นไดวา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 ซึ่งในปจจุบันนี้
ถูกบัญญัติข้ึน เพ่ือใชควบคุมสถานพยาบาลเอกชนประเภทมีเตียงและไมมีเตียง เพ่ือเปนการแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในสมัยนั้นไดอยางเหมาะสม  แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2504 ที่ยังคงใชควบคุมสถานพยาบาลเอกชนในปจจุบันก็ยังคงใช พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2504 ควบคุมมาอยูรวมเวลากวา 33 ป ยังมิไดมีการแกไขปรับปรุงให
สอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย จึงเปนกฎหมายที่คอนขาง
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ลาสมัย จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมายโดยการออกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มา
ยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 

 
ค.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เปนผลสืบเนื่องจากความกาวหนา

ของการประกอบกิจการสถานพยาบาล และการสนองในการใชบังคับพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2504 จึงจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมายสถานพยาบาล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีความเปนมาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 เปนกฎหมายที่ใชในการควบคุม 

กํากับ ดูแลสถานพยาบาลเอกชน ทั้งคลินิกและโรงพยาบาล โดยไดกําหนดใหสถานพยาบาลทุก
แหงกอนเปดดําเนินการ จะตองได รับอนุญาตกอน และจะตองมีผูประกอบวิชาชีพเปน
ผูดําเนินการ  และเนื่องจากกฎหมายดังกลาวนั้น ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไม
สอดคลองกับความเจริญกาวหนาของกิจการสถานพยาบาลปจจุบัน ในการที่จะควบคุมการ
ประกอบกิจการ การเลิก การยาย การปดสถานพยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาตตั้งและ
ดําเนินการ การโฆษณา การคุมครองผูบริโภคดานบริการทางสาธารณสุขใหไดรับบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมีความเปนธรรมในราคาคารักษา 
 

2. กระทรวงสาธารณสุขจึงไดพิจารณาเห็นความจําเปนในการที่จะปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณของสังคมในปจจุบัน ตั้งแตป พ.ศ. 
2526 โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย ฯลฯ ของกระทรวงสาธารณสุขข้ึนมา
พิจารณายกรางกฎหมาย และกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอรางกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
พ.ศ. 2528 
 
 

3. ประโยชนของการแกไขพระราชบัญญัติ 
(1) ทําใหบทบัญญัติของรางกฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ

ของสังคมในปจจุบัน 
(2) ทําใหการประกอบกิจการของสถานพยาบาลเอกชนเปนอยางถูกตองและมีความ

คลองตัวมากขึ้น ในเรื่องของการขออนุญาต การเลิก การยาย การโอน การปดสถานพยาบาลและ
การเพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาล  
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(3) ทําใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การมีหนังสือเรียกผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการมาใหถอยคําหรือสงเอกสารให
การใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปในอาคารหรือสถานที่ๆสงสับ 

(4) ทําใหประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคทางดานสาธารณสุขไดรับการคุมครอง โดยเฉพาะ
เร่ืองการกําหนดใหสถานพยาบาลเอกชนประกาศอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการในที่
เปดเผย การดูแลผูปวยที่อยูในสภาพอันตรายใหไดรับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินกอนการสง
ตอผูปวย 

(5) ทําใหมีการปรับปรุงอัตราโทษใหสูงข้ึน รวมทั้งการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสูงข้ึน ซึ่ง
เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ 

มีการแกไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญ ดังนี้ 
1) เพ่ิมเติมคําจํากัดความของคําวา “ผูปวย” ในมาตรา 4 โดยแกไขเปน “ผูปวย”

หมายความวา ผูขอรับบริการในสถานพยาบาล 
2) ยกเลิกโทษทางอาญากรณีผูรับอนุญาต ไมชําระคาธรรมเนียมตามมาตรา 20 ใหคงไว 

แตความรับผิดทางแพง 
3) กําหนดใหการเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล ตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตตามมาตรา 43 
4) กําหนดใหการเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามมาตรา 18(3) ผูรับ

อนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันตามมาตรา 43 ทวิ 
5) ลดอัตราโทษกรณีผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 35 

หรือมาตรา 36 ใหเหลือเปนโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

6) กําหนดความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินสองปใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดตามมาตรา 72 วรรคสอง 

            สามารถสรุปประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2542 ไดดังนี้ 
 

       1.มุงที่จะควบคุมสถานพยาบาลเอกชนไมใหมีการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากบุคคล
ที่ไมมีความรูจากสถานที่ที่ไมเหมาะสม อันจะเปนภัยและเกิดความเสียหายแกประชาชนผู
รูเทาไมถึงการณ โดยออกใบอนุญาตตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลให เพ่ือสวัสดิภาพของ
ประชาชน (มาตรา 5 และมาตรา 25) 
 
      2.กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานพยาบาลเปนองคกรบริหาร องคคณะประกอบดวย 
ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน จํานวน 22 คน มีหนาที่ใหคําปรึกษา ใหความเห็นและให
คําแนะนําแกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเรื่อง 

(1) การออกกฎกระทรวง 
(2) การอนุญาต การปด หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
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(3) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ การบริการของสถานพยาบาล 
(4) ควบคุมหรือการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการสถานพยาบาล 

(มาตรา 7 และมาตรา 11) 
1) ใหแบงประเภทสถานพยาบาลตามลักษณะของการใหบริการทางการแพทย

เพ่ือสะดวกในการอนุญาตและกําหนดมาตรฐาน (มาตรา 14 และมาตรา 15) 
2) กํ าหนดคุณสมบัติ และหน าที่ ของผู ขออนุญาตตั้ งและผู ดํ า เนินการ

สถานพยาบาล (มาตรา 17 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 32-38) 
3) กําหนดเรื่องการตออายุใบอนุญาตตั้งใหใชไดครั้งละ 10 ป แตตองชําระ

คาธรรมเนียมรายป ใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาลใหไดถึง 2 ป เพ่ือลดข้ันตอนลง (มาตรา 
19 มาตรา 20 และมาตรา 28) 

4) กําหนดใหมีการโอนใบอนุญาตและการรับชวงตอกรณีผูอนุญาตเดิมตายได 
(มาตรา 21 และมาตรา 22) 

5) กําหนดใหมีการอุทธรณตอรัฐมนตรีได และในระหวางอุทธรณใหรัฐมนตรีมี
อํานาจอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได(มาตรา 29) 

6) กําหนดเรื่องการขอใบแทนใบอนุญาต (มาตรา 30) 
7) เพ่ือแกไขปญหาคารักษาแพง กําหนดใหผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดคา

รักษาพยาบาลและคาบริการ รวมทั้งสิทธิของผูขอรับบริการไวในที่เปดเผย (มาตรา 32) 
8) เพ่ือหามปฏิเสธผูปวยหนัก ไดกําหนดใหตองชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยฉุกเฉิน

กอนสงตอและกําหนดโทษไวกรณีฝาฝน (มาตรา 37) 
9) ปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการโฆษณาของสถานพยาบาลใหมีความชัดเจนขึ้น 

และการสั่งระงับการโฆษณา (มาตรา 39 และมาตรา 40) 
10) กําหนดเรื่องการเลิกกิจการสถานพยาบาล ตองแจงเลิกเปนหนังสือและจัดทํา

รายงานที่จะปฏิบัติตอผูปวย (มาตรา 44) 
11) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจตราสถานพยาบาลโดยสม่ําเสมอ (มาตรา 

45) 
12) กําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ และกอนการปฏิบัติหนาที่ตอง

แสดงบัตร (มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48) 
13) ปรับปรุงอัตราโทษใหสูงข้ึน การไมขออนุญาตประกอบกิจการหรือดําเนินการ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 56) 
14) กําหนดใหกรรมการผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคล ตองรับโทษดวย 

(มาตรา 71) 
15) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใน กรณีที่มีโทษปรับ

สถานเดียว หรือที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป (มาตรา 72) 
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3.2.2 มาตรการทางกฎหมายอาญา 
 

             ความรับผิดทางอาญาที่เก่ียวของกับการรักษาที่มีลักษณะเปนทุรเวชปฏิบัติของ
แพทยมีดังตอไปนี้ 

 
        1.ความรับผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ก. การกระทําโดยเจตนา ทั้งนี้  ความรับผิดทางอาญาที่เก่ียวกับการกระทําที่แพทยไดทํา

การรักษาผูปวยจนเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายอันจะถือเปนความผิดฐานฆาคนตายโดย
เจตนานั้นมีบทบัญญัติกฎหมายอาญาที่เก่ียวของโดยตรงคือมาตรา 288   หรือบทฉกรรจตาม
มาตรา 289 อยางไรก็ดีโดยหลักการของความรับผิดทางอาญานั้นตองมีพ้ืนฐานมาจากหลักการ
ที่วาดวยผูกระทําความผิดนั้นตองมีเจตนาในขณะกระทําความผิดซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 59 
ฉะนั้นจึงขอกลาวถึงบทบัญญัติพ้ืนฐานเพื่อความรับผิดทางอาญา ดังนี้ 

 “มาตรา 59 บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดย
เจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดย
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ประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมี
เจตนา 

 การกระทําโดยเจตนาไดแกการกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทํา และใน
ขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น 

 ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวา
ผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได 

 การกระทําโดยประมาท ไดแกการกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แต
กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจะตองมีตามวิสัย และพฤติการณ
และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 

 การกระทําใหหมายความรวมถึง การใหเกิดผลอันใดอันหนึ่งข้ึนโดยงด
เวนการที่จะตองกระทําเพ่ือปองกันผลนั้นดวย 

 “มาตรา 288 ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต 
หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป” 

 “มาตรา 289 ผูใด 
  (1)ฆาบุพการี  
  (2)ฆาเจาพนักงาน ซึ่งกระทําตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะ

กระทํา หรือไดกระทําการตามหนาที่ 
  (3)ฆาผูชวยเหลือเจาพนักงาน ในการที่เจาพนักงานนั้นกระทํา

ตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้น จะชวยหรือไดชวยเจาพนักงานดังกลาวแลว 
  (4)ฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน 
  (5) ฆาผูอ่ืนโดยทรมาน หรือโดยกระทําทารุณโหดราย 
  (6)ฆาผูอ่ืนเพื่อตระเตรียมการหรือเพ่ือความสะดวกในการที่จะ

กระทําความผิดอยางอ่ืน หรือ 
  (7)ฆาผูอ่ืนเพื่อจะเอา หรือเอาไวซึ่งผลประโยชนอันเกิดแตการ

ที่ตนไดกระทําความผิดอื่นเพื่อปกปดความผิดอื่นของตน หรือเพ่ือหลีกเล่ียงใหพนอาญาใน
ความผิดอื่นที่ตนไดกระทําไว ตองระวางโทษประหารชีวิต 

 ทั้งนี้ ในความเปนจริงแลว โดยพื้นฐานสามัญสํานึกของคนทั่วไปตางเห็น
วาการประกอบวิชาชีพทางการแพทยนั้น เปนการกระทําในลักษณะของการชวยชีวิตมนุษย ดังนั้น 
โดยทางความคิดเชื่อวาการปฏิบัติหนาที่ของแพทยไดมีเมตตาธรรมแทรกอยูควบคูกับการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา ฉะนั้น ในประเด็นของความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา อันเปนการกระทํา
ลงโดยการรักษาของแพทยนั้น จึงคอนขางจะเปนไปไดยาก เพราะวาแพทยมุงแตจะชวยชีวิตผูปวย
นั่นเอง 

 
 อนึ่ง ไดมีกรณีตัวอยาง คดีทุรเวชปฏิบัติทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

ของตางประเทศ แตก็มีหลายกรณีดวยกันที่ไดเกิดขึ้นแลวในประเทศไทย จึงเช่ือวาตัวอยางเหลานี้
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คงมีประโยชนที่ทําใหไดรับทราบแนวคิด และเหตุผลที่ศาลตางประเทศใชวินิจฉัย สวนหนึ่งที่อาจ
สรุปเปนขอคิดไดแนนอนก็คือการจะปองกันปญหาการถูกฟองในคดีทุรเวชปฏิบัติสามารถทําได 
ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางถูกตองตามหลักวิชา มีเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่สามารถ
อธิบายไดกับทุกคนที่เรียกกันวา E.B.M. (Evidence-Based Medicine)(แสวง บุญเฉลิมวิภาส 
และอเนก ยมจินดา,2540:78) 

 อยางไรก็ดี ในกรณีความรับผิดเกี่ยวกับชีวิตนั้น เคยมีตัวอยางที่เกิดขึ้น
ในตางประเทศ เชน 

ในเรื่องแพทยตั้งใจจะฆาผูตายจึงใหยาเกินขนาด หรือใหยาชนิดที่เขาไปทําลาย
สุขภาพที่ละนอยๆจนผูปวยคอยๆมีอาการทรุดลงไปเรื่อยๆและเสียชีวิตลงในที่สุด ซึ่งคดีเหลานี้
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตองรับภาระหนักในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานมา
ยันจําเลย(โอสถ   โกสิน,2528:37) 

 
 สําหรับในเรื่องความตายของผูปวยอันเนื่องจากการรักษาของแพทยนี้ มี

ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาอยู 2 ประการคือ 
 (1)กรณีที่ผูปวยบางรายมีอาการปวยในขั้นรุนแรงและสิ้นหวังตอผลของ

การรักษาไมอาจรอดชีวิตได แตในขณะเดียวกันผูปวยไดรับความทุกขทรมานจากการเจ็บปวย
อยางแสนสาหัส จึงรองขอใหแพทยนํายานอนหลับมาฉีดใหตนตายไปเสีย หรือ 

 (2) กรณีที่ผูปวยไดรับความกระทบกระเทือนทางสมอง จนมีอาการสลบ
อยางไมมีทางฟนแตยังมีชีวิตอยูไดเพราะแพทยใชเครื่องชวยหายใจ และเปนที่แนนอนวาแมจะมี
ทางชวยรักษาทําใหเกิดความรูสึกตัวข้ึนมาได คือพนจากอาการสลบ แตสมองก็คงมีสภาพที่ใชการ
ไมไดเสียแลวเชนนี้ หากญาติเจาของไขไดรองขอใหแพทยชวยถอดเครื่องชวยหายใจออก 
พฤติการณลักษณะนี้เปนกรณีที่เคยเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแพทยไมยอมทําใหตองให
เจาของไขไปรองขอตอศาลเสียกอน เมื่อศาลมีคําส่ังใหทําได แพทยจึงจะยอมทําให(โอสถ โกสิน
,2528:41) 

 
 สําหรับประเทศไทยในขณะนี้ยังไมมีคดีตัวอยางในลักษณะดังกลาว

ขางตน จึงเปนเรื่องที่แพทยควรจะตองใชความระมัดระวังโดยคํานึงถึงความรับผิดทางกฎหมาย  
เพราะการชวยใหผูปวยตายเพื่อพนจากความทุกขเวทนานั้นเรียกไดวากระทําไปดวยความสงสาร 
แตความรูสึกของคนไทยประเทศไทยยังไมเหมือนชาวตะวันตก ดังนั้น หากมีกรณีขอเท็จจริงตาม
ตัวอยางเกิดขึ้นในสังคมไทยก็ตองถือวาแพทยยอมเห็นผลอยูแลววาผูปวยจะตองตาย จึงนาจะถือ
วาเปนการฆาคนตายโดยเจตนา ฉะนั้น จึงเห็นวาตราบใดที่ยังไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจ
แพทยที่จะกระทําไดอยางชัดแจงแลว แพทยก็ควรจะเลือกปฏิบัติในแนวทางที่ปลอดภัยไวกอน 
คือไมยอมทําให 
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 ข.การกระทําโดยประมาท บทบัญญัติกฎหมายอาญาที่เก่ียวของกับการ
รักษาโดยแพทยในลักษณะประมาทจนเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย ซึ่งเปนความผิดอาญา
ฐานทําใหผูอ่ืนตายโดยประมาทนั้น ไดมีบัญญัติไวโดยชัดแจงในมาตรา 291 ดังนี้ 

 “ มาตรา 291 ผูใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเปนเหตุให
ผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท” 

 อยางไรก็ดี แมวาแพทยจะปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ตลอดจน
เอาใจใสในการประกอบวิชาชีพก็ตาม แตก็อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดโดยไมรูตัว ซึ่งอาจเปน
เหตุใหผูปวยไดรับความเจ็บปวยเพิ่มมากขึ้น หรือเสียชีวิต เปนเหตุใหเกิดการฟองรองแพทย
เพ่ือใหไดรับโทษทางอาญา หรือชดใชคาเสียหายในทางแพง ความหนักเบาของโทษทางอาญา
ยอมขึ้นอยูกับอาการ หรือความเสียหายที่ผูปวยจะไดรับ 

 
ความผิดฐานทําใหคนตายโดยประมาทนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นแกแพทยไดสูง เพราะ

ลักษณะการรักษาโรคของแพทยจําเปนจะตองสัมผัสกับเนื้อตัว รางกายของผูปวยตลอดเวลา 
ฉะนั้นโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดจึงมีไดเสมอ กลาวคือแมแพทยจะมิไดตั้งใจทําใหผูปวยตอง
เสียชีวิต แตก็อาจมีเหตุของความประมาทเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวแพทยเองโดยตรง    หรือ
อาจเกิดจากผูอ่ืนที่มีหนาที่ชวยเหลือแพทย และแพทยมิไดใชความระมัดระวังพอสมควร(โอสถ 
โกสิน,2528:38) 

 
สําหรับในกลุมความผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยประมาท ซึ่ง

สงผลใหตองมีความรับผิดทางอาญานี้ สามารถจําแนกฐานความผิดออกไดเปน 3 ระดับ คือ
(1)ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย (2)ประมาทจนเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส 
และ(3)ประมาทจนเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ 

 
อยางไรก็ดี เกณฑที่ใชวัดระดับของความประมาทนั้น หากเปนการกระทําใน

ลักษณะประมาทโดยทั่วไปยอมจะยึดถือเกณฑระดับความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเชนที่
ผูกระทําผิดจะตองมี ตามวิสัย และพฤติการณ แตสําหรับแพทย และพยาบาล ตองถือวาเปนผูที่มี
ความรู ความชํานาญเฉพาะวิชาชีพที่ตองใชฝมือเปนพิเศษสูงกวาคนธรรมดา(ประทีป อาววิจิตร
กุล,2535:43)     ดังนั้น  การใชความระมัดระวังยอมมีอัตราสูงต่ํามากนอยแลวแตฐานะของ
ผูกระทํา เชนแพทยยอมตองใชความระมัดระวังมากกวาผูชวยแพทย หรือพยาบาล เปนตน(โอสถ 
โกสิน,2528:38) “ดังนั้นการที่แพทยจะวินิจฉัยวากระทําไปดวยความประมาทหรือไม จึงตอง
วินิจฉัยในระหวางแพทย    ดวยกัน” (ระพี แมนโกศล,2541:134) 

 
ทั้งนี้ ตัวอยางที่ถือวาแพทยไดกระทําโดยประมาทซึ่งเกิดขึ้นในตางประเทศมี

หลายกรณีดวยกัน อาทิเชน แพทยประจําโรงพยาบาลชั้นนําในเมืองหลวงทําการผาตัดผูปวย โดย
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ไมควบคุมการนับเครื่องมือใหดี จึงเปนเหตุใหมีกรรไกรหลงอยูในทองผูปวย 1 อัน หลังผาตัด
ผูปวยเจ็บปวดมากจนทนไมไหวถึงแกความตาย เชนนี้ การที่แพทยผูผาตัดไมควบคุมการนับ
เครื่องมือใหดี ถือวาเปนการกระทําโดยประมาท จะแกตัววามีผูชวยหรือพยาบาลคอยนับใหอยู
แลวไมได แตในทองถ่ินทุรกันดารขาดแคลนเครื่องมือเคร่ืองใช จะกะเกณฑใหแพทยตองใชความ
ระมัดระวังดังเชนแพทยในโรงพยาบาลชั้นนําในเมืองหลวงไมได(ประทีป อาววิจิตรกุล,2535:43) 

 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่แพทยไดใชใหคนไปซื้อแบเรียมมาเพื่อการฉายเอกซเรย

ลําไส แตคนซื้อไดไปซื้อเอาสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคําวาแบเรียมปนอยูกับสารนั้นดวย และเปน
ชนิดที่ใชทําดอกไมไฟ เชนนี้ ถาแพทยไมระมัดระวังและนําเอาไปใหผูปวยกินจนเปนเหตุใหผูปวย
เสียชีวิต แพทยก็อาจตองรับผิดฐานประมาท (โอสถ โกศิน,2528:38) 

 
อนึ่ง จากการศึกษาทุรเวชปฏิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นพบวาไดมีการกระทํา

ประมาทโดยแพทย  ซึ่งเกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขแหงหนึ่งซึ่งแพทยและ
พยาบาลถูกฟองเปนจําเลยฐานกระทําการโดยประมาทเลินเลอ ทําน้ํารอนจากกระเปาน้ํารอนที่วาง
ไวใหความอบอุนแกทารกแรกเกิด หกรดตัวเด็กจนเด็กไดรับบาดเจ็บและพิการไปตลอดชีวิต  
บิดามารดาของทารกจึงฟองเรียกคาเสียหายจากกระทรวงสาธารณสุข แพทย และพยาบาลในการ
กระทํา        ดังกลาวเปนจํานวนเงินถึง 400,000 บาท(ส่ีแสนบาทถวน) ซึ่งศาลพิจารณาแลวได
พิพากษาใหกระทรวงสาธารณสุข และจําเลยจายเงินใหแกโจทกตามที่โจทกรองขอ(พิกุลทิพย 
หงษเหิร,2534:136) หรือเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นจนตกเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ โดย
ทันตแพทยไดทําการถอนฟนใหเด็กชายคนหนึ่ง ขณะฉีดยาชาแตไมไดกดเข็มใหแนนกับปลาย
กระบอกฉีด เมื่อเด็กดิ้นเข็มจึงตกลงไปในคอเด็ก การที่เข็มฉีดยาตกลงไปนั้น เปนการกระทําโดย
ประมาท ปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยที่ทันตแพทยควรจะมี  แตบังเอิญเข็มฉีดยาที่ตกลงไป
นั้นไมไดกอใหเกิดอันตรายแกเด็กแตอยางใด และไดถูกขับออกมาพรอมกับอุจจาระในวันตอมา 
การกระทําของทันตแพทยผูนั้นจึงไมถือวาเปนการกระทําโดยประมาทที่ผิดกฎหมาย เพราะไมมี
ผลรายใดๆเกิดขึ้นเลย(พิกุลทิพย หงษเหิร,2534:137) 

 
มีบางกรณีที่ขอเท็จจริงรับฟงไดวาแพทยรูเทาไมถึงการณ เชนนี้ แพทยอาจจะ

ตองรับผิดก็ได โดยเฉพาะอยางย่ิงถาหากความรูเทาไมถึงการณนั้นเปนความประมาทเลินเลอของ
แพทยเอง เชนหากมีผูปวยที่ญาติไดพามาพบแพทยเพราะประสบอุบัติเหตุถูกรถชน บาดเจ็บ
หลายแหงและสมองไดรับความกระทบกระเทือนมาก เชนนี้ แพทยยอมควรที่รูอยูแลววาการปฐม
พยาบาลเบื้องตนควรทําอยางไร แตหากบังเอิญแพทยผูนั้นไมรูวิธีการรักษาที่ถูกตอง หรือรูแต
เลือกใชวิธีการรักษาอยางงายเพื่อความสะดวกของตนเองอยางขอไปที ทั้งๆที่แพทยผู อ่ืน
โดยทั่วไปนั้นยอมรูดีวาควรจะรักษาอยางไร ดังนี้ ความรูเทาไมถึงการณของแพทยดังกลาวยอม
เกิดจากความประมาทเลินเลอของแพทยเอง  แพทยจึงตองรับผิด (นิติวิทยาศาสตรสมาคมแหง
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ประเทศไทย,2514:62) อนึ่ง ขอวินิจฉัยที่นํามาใชพิจารณาความรับผิดของแพทยตามกฎหมายก็
คือแพทยไดใชความระมัดระวัง ซึ่งแพทยจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และแพทยอาจใชความ
ระมัดระวังนั้นได แตไมไดใชหรือไม ประกอบกับผูปวยเสียชีวิต หรือมีอาการทรุดลงยิ่งกวาเดิมนั้น
สืบเนื่องมาจากการใหการรักษาโดยประมาทเลินเลอโดยตรงของแพทยหรือไม จากหลักกฎหมาย
ขางตนนี้ ถาหากปรากฏวาผูปวยที่ถูกรถยนตชนและญาติไดพามาพบแพทย แตแพทยไดตรวจ
อาการเพียงใชสายตาสังเกตบาดแผลเพียงภายนอก แลวก็ปลอยใหญาติพาผูปวยกลับบานไป โดย
บอกแกญาติวาผูปวยรายนี้ไมเปนอะไรมาก แตตอมาภายหลังผูปวยไดเสียชีวิตลง เชนนี้หาก
แพทยไดตรวจดวยความระมัดระวังและรักษาใหทันทวงทีเสียตั้งแตแรกผูปวยรายนี้ก็คงไม
เสียชีวิต ดังนี้ แพทยตองรับผิดทางแพงเพราะความประมาทเลินเลอของแพทยเอง อีกทั้งแพทย
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดในการประกอบทุรเวชปฏิบัติแกผูปวยรายนี้อีกดวย 
ขอเท็จจริงเดียวกันนี้เอง หากจะนํามาพิจารณาในแงของความรับผิดในทางอาญาแลวเห็นวาแพทย
ไมตองรับผิดเพราะกรณีเชนนี้มิไดมีกฎหมายบัญญัติใหแพทยตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดย
ประมาทแตอยางใด นอกจากนี้ ก็มิไดมีการละเวนกระทําการในสิ่งซึ่งกฎหมายไดบัญญัติใหแพทย
จักตองกระทําแตประการใดอีกดวย(นิติวิทยาศาสตรสมาคมแหงประเทศไทย,2514:63)
นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่ญาติหรือเจาหนาที่ตํารวจไดขอรับตัวผูปวยไป ซึ่งแพทยไดแจงแก
บุคคลเหลานั้นแลววายังนําตัวออกจากโรงพยาบาลไมได จําเปนตองใหการรักษาอยางใกลชิดกอน
พนขีดอันตราย แตญาติหรือเจาหนาที่ตํารวจไมเช่ือ กลับนําตัวผูปวยออกจากโรงพยาบาลจนทําให
อาการทรุดหนัก หรือเสียชีวิต เนื่องจากไดรับความกระทบกระเทือนจากการเดินทาง หรือไดรับ
การรักษาพยาบาลที่ไมเพียงพอ ดังนี้ ความรับผิดเพราะความตายหรืออาการทรุดหนักของผูปวย
นั้น ยอมตกอยูแกเจาหนาที่ตํารวจหรือญาติที่ไดนําตัวออกไป แพทยไมตองรับผิดแตอยางใดเลย
((นิติวิทยาศาสตรสมาคมแหงประเทศไทย,2514:63-64) 

 
อยางไรก็ตาม ในประเด็นของการกระทําการรักษาของแพทยโดยประมาทจนเกิด

เปนกรณีทุรเวชปฏิบัตินั้น ไดเคยมีตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่ 946-947/2475ซึ่งสรุป
สาระสําคัญไดวา จําเลยที่ 1 เปนแพทย ไดส่ังใหจําเลยที่ 2ผสมยาเบื่อพยาธิใหบุตรโจทกกิน แต
ยาที่ผสมนั้นแรงเกินขนาด จนเปนเหตุใหบุตรโจทกตายเพราะพิษยานั้น   ทั้งเมื่อปรากฏวายาเกิด
เปนพิษแกเด็กแลว จําเลยก็มิไดแกไขใหทันทวงที  คือเมื่อไปตามตัวแพทยผูนั้นก็ไมมา เมื่อเด็ก
ตายแลวไดทําการผาศพตรวจก็ไมพบพยาธิเลย ศาลฎีกาจึงพิพากษาวาจําเลยทั้งสองมีความผิด
ฐานทําใหคนตายโดยประมาท(ธรมสารเลม 16 หนา 914) 

 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เคยขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลฎีกาเปนคดีอาญาซึ่ง

ปรากฏเปนคําพิพากษาฎีกาที่ 279/2467 ซึ่งสรุปความไดวา จําเลยเปนแพทยประกาศนียบัตร 
รับราชการในกรมสาธารณสุข ถูกราษฎรซึ่งเปนบิดาของเด็กอายุ 7 ขวบ ฟองเปนคดีอาญาใน
ขอหาวาทําใหบุตรโจทกตายโดยประมาท เนื่องจากเอาเข็มแทงดูดเอาเลือดของผูตายไปตรวจ 
ศาลชั้นตนไดวินิจฉัยวา การที่จําเลยไดใชเข็มชนิดสําหรับแทงเลือด แทงเพื่อเอาเลือดไปตรวจนั้น 
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เปนการเรงใหเด็กนั้นตายเร็วขึ้นและผลที่เกิดขึ้นไดดังนี้ ก็เนื่องจากการขาดวุฒิในวิชาอันพึงหวัง
ไดจากบุคคลผูหาเล้ียงชีพโดยศิลปศาสตร (มีนักวิชาการบางทานใหความเห็นวา คําวา “ ศิลป
ศาสตร” เปนที่มาของคําวา “โรคศิลปะ”(โอสถ โกสิน, 2528:39))ฉะนั้น จําเลยจึงมีความผิด
ตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 252 (ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับ รศ.127) ใหปรับจําเลย 
80 บาท จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณเห็นชอบตามคําพิพากษาศาลลาง แตใหเพ่ิมโทษจําคกุข้ึนเปน 
1 ป จําเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวาในทางพิจารณาปรากฏตามคําพยานหลักฐานวา ผูตายไดปวย
อยูกอนแลว 3 วัน จําเลยจึงไดมาตรวจ ในขณะนั้นจังหวัดปราจีนบุรีกําลังมีไขกาฬโรคระบาด และ
มีคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก กรมสาธารณสุขจึงจัดสงจําเลยขึ้นไปตรวจไขที่สงสัยวาเปนกาฬโรค
ชนิดนี้  ในระหวางที่จําเลยไดกระทําการตรวจโรคตามหนาที่อยูนั้น จําเลยไดไปตรวจเด็กหญิง
ผูตาย และลงความเห็นสันนิษฐานในทันทีวา เด็กผูตายเปนไขกาฬโรค เพราะมีอาการบวมที่ใต
แขน และลามไปถึงหนาอก จําเลยประสงคจะเอาเลือดของผูตายสงไปยังกรมสาธารณสุข เพ่ือ
ตรวจคนหาเชื้อโรค จําเลยจึงขออนุญาตโจทกซึ่งเปนบิดาของผูตายในการที่เจาะเอาเลือดนี้ ช้ัน
แรกโจทกไมเต็มใจแตเมื่อไดฟงคําช้ีแจงเหตุผลของจําเลยแลว โจทกก็ยอม โดยกลาววาสุดแต
ความรูของหมอ แลวจําเลยจึงใชเข็มสําหรับแทงเอาเลือดชนิดธรรมดาแทงตรงตอมบวม การที่
จําเลยกระทําดังนี้ ไมมีพยานหลักฐานแสดงวาไมเปนวิธีที่ถูกตองประการใด หรือวาเข็มนั้นไมใช
เปนเครื่องมือสําหรับใชในการเชนนั้น หรือวาไมสะอาด และไมมีใครอางวาความตายนั้นเนื่องจาก
โลหิตเปนพิษ เปนแตอางวาความตายของเด็กนั้นเปนผลของเหตุที่จําเลยใชเข็มแทง และถาไมมี
การใชเข็มแทงแลวเด็กก็คงจะไดหายปวย ศาลฎีกาวินิจฉัยวา โจทกจะตองสืบใหไดความวา
(1)การกระทําของจําเลยเปนเหตุอันแทจริงที่กระทําใหเด็กถึงตาย และ(2) จําเลยไดเลินเลอเด็ก
จะตายดวยสาเหตุอันใดเปนแนนอนนั้น ในทางพิจารณาไมปรากฏ เพราะไดรีบจัดการฝงศพเสีย
ในวันรุงข้ึน ในเวลานั้นไมปรากฏวาโจทกไดกลาวหาจําเลยอยางใด จริงอยูการใชเข็มเอาเลือดมา
นั้นอาจไมเปนการจําเปน และเมื่อไดตรวจเลือดแลวก็ไมพบเช้ือกาฬโรค ฉะนั้นศาลฎีกาจึงเห็นวา
คดีไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะฟงวา จําเลยควรจะตองรับผิดชอบในความตายของเด็กนี้โดยตรง 
หรือประการใดๆเลย เมื่อฟงวาการกระทําของจําเลยไมเปนเหตุใหเด็กตายแลว ก็ไมจําเปนตอง
วินิจฉัยตอไปวาการกระทําของจําเลยเปนเลินเลอ(ประมาท)ตามกฎหมายหรือไม แตควรจะกลาว
ไวดวยวา ในทางพิจารณาไมปรากฏพยานหลักฐานอยางใดที่จะแสดงใหเห็นความเลินเลอ หรือ
ความบกพรองในวุฒิของจําเลย อันจะเปนเหตุแสดงความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาในเรื่อง
เลินเลอได จึงพิพากษากลับคําพิพากษาศาลอุทธรณ ใหปลอยตัวจําเลยไป 

 
จากกรณีคําพิพากษาขางตนจะเห็นวา การที่มิไดมีความรูอยางแทจริงแลวไป

กระทําการรักษาทางการแพทยจนเกิดผลเสียหายตามกฎหมายขึ้น เชนนี้ ถือวาเปนการกระทําโดย
ประมาท ซึ่งจะอางวาไมมีความรูไมได เนื่องจากเมื่อไมมีความรูตองไมกระทํา แตยังขืนกระทําไป 
การกระทํานั้นก็คือการกระทําโดยประมาทนั่นเอง(พิกุลทิพย หงษเหิร,2534:137) 

 
1.2 ความผิดตอรางกาย 
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กลุมความผิดอาญาที่เก่ียวของกับการกระทําการรักษาโดยแพทย ซึ่งสงผลให
ผูปวยไดรับอันตรายแกรางกาย หรือจิตใจนั้น ไดมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาตามระดับ
ความรุนแรงของผลรายที่เกิดขึ้นไวดังตอไปนี้  

 “มาตรา 295 ผูใดทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือ
จิตใจของผูอ่ืนนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 “มาตรา 296 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้นมี
ลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 289 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 “มาตรา 297 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผู
ถูกทํารายไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป” 

 อันตรายสาหัสนั้น คือ 
 (1)ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 
 (2)เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ 
 (3)เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด 
 (4)หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
 (5)แทงลูก 
 (6)จิตพิการอยางติดตัว 
 (7)ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยเรื้อรัง ซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
 (8)ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวาย่ีสิบวัน หรือ

จนประกอบ    กรณียกิจตามปกติไมไดเกินยี่สิบวัน 
 “มาตรา 300 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุให

ผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ” 

 “มาตรา 390 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุให
ผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจํา     ทั้งปรับ” 

 
ความผิดตอรางกายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยแพทยไดนั้น อาจจะมีข้ึน

ไดก็แตเฉพาะเปนการกระทําโดยประมาท ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน สําหรับตัวอยางประกอบ
ความผิดฐานนี้ ไดแก การที่แพทยไดทําการผาตัดผูปวยโดยใชเครื่องมือไมสะอาด ทําใหบาดแผล
เปนพิษหรือแพทยใหยาผิด โดยใหยาแรงเกินขนาดโดยความประมาทจนทําใหผูปวยตาบอด หรือ
ทุพพลภาพ (โอสถ โกศิน,2528:42) 

1.3 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
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การกระทําการรักษาในลักษณะทุรเวชปฏิบัติโดยแพทย ซึ่งสงผลใหผูปวยไดรับ
ความ     

เสียหายนั้น อาจเปนความผิดอาญาที่เก่ียวกับเสรีภาพได โดยประมวลกฎหมาย
อาญาไดมีบัญญัติไวในมาตรา 310 และมาตรา 311 ดังตอไปนี้ 

“มาตรา 310 ผูใดหนวงเหนี่ยว หรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทําดวยประการใดให
ผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกายตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามความผิดวรรคแรกเปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือ
ตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวาง
โทษที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น” 

“มาตรา 311 ผูใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถูก
หนวงเหนี่ยว กักขัง หรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกายตองระวางโทษไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือ
ตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้น ถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวาง
โทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 291 หรือมาตรา 300” 

 
1.4 ความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งผูปวย 
 
การกระทําการรักษาที่บกพรองโดยแพทยในลักษณะทุรเวชปฏิบัตินั้น  หาก

พฤติการณขอเท็จจริงรับฟงไดวาแพทยละเลยตอหนาที่ในการใหการรักษาดูแลผูปวย ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของตน เชนนี้ แพทยอาจจะมีความผิดอาญาฐานทอดทิ้งคนปวยเจ็บ ดังที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 307 และมาตรา 308 ดังตอไปนี้ 

“มาตรา 307 ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพ่ึงตนเอง
มิได เพราะอายุ ความเจ็บปวย กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งพ่ึงตนเองมิไดนั้นเสีย โดย
ประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมกิน
หกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

“มาตรา 308 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 เปนเหตุ
ใหผูถูกทอดทิ้งถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น”  

ความรับผิดของแพทยตามบทบัญญัติขางตนนี้ จะตองปรากฏวาทั้งแพทยผูตก
เปนจําเลยและผูปวยซึ่งเปนผูเสียหายนั้น จะตองมีความสัมพันธตอกันตามกฎหมาย หรือตาม
สัญญากอน ซึ่งความสัมพันธตามกฎหมายของแพทย กรณีโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มีตอผูปวยคงอยู
ในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ดูแลผูอ่ืน สําหรับแพทยที่ใหบริการในโรงพยาบาลเอกชน หรือ
เปดคลินิกสวนตัว เชนนี้ คงมีความสัมพันธกันในรูปสัญญา 
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นอกจากนี้ องคประกอบของความผิดในสวนของผูปวยนั้นจะตองถึงขนาดที่อยู

ในสภาพซึ่งพ่ึงพาตนเองไมได เพราะความเจ็บปวย กายพิการ หรือจิตพิการ จึงเห็นไดวาความผิด
ตามมาตรานี้ ในสวนที่จะเกี่ยวกับแพทยนั้นมีได ทั้งแพทยผูดูแลผูปวยธรรมดา และผูปวยโรคจิต 
ซึ่งความผิดจะเกิดขึ้นตอเมื่อปรากฏวามีการทอดทิ้งผูปวย ซึ่งแมเพียงแตการทอดทิ้งอันนาจะเกิด
อันตรายแกชีวิตเทานั้นก็เปนความผิดแลว กลาวคือ ไมจําเปนตองถึงข้ันที่เกิดอันตรายขึ้นแตอยาง
ใด แตถาผูถูกทอดทิ้งถึงแกความตาย  หรือไดรับอันตรายสาหัสแลวเชนนี้  แพทยก็ตองรับผิด
ตามกฎหมายอาญาฐานประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย หรือประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืน
ไดรับอันตรายสาหัส สําหรับตัวอยางประกอบหลักกฎหมายนี้เร่ืองนี้ ไดแกกรณีโรงพยาบาลแหง
หนึ่งไดรับดูแลผูปวยสูงอายุ และมีความเสื่อมทางสมอง ไมสามารถจะชวยเหลือตนเองได ถา
แพทย และพยาบาลที่รับผิดชอบทิ้งผูปวยใหอยูตามลําพัง โดยออกไปทําธุระบางอยาง และไมได
มอบหมายใหผูอ่ืนดูแลแทนแตอยางใด ตอมาปรากฏวาเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึนในโรงพยาบาล 
ผูปวยจะกระโดดลงมาจากหนาตาง เพราะกลัวอันตรายจากไฟคลอก เชนนี้ ทั้งแพทย และ
พยาบาลตองรับผิดตามมาตรา 307 (พิกุลทิพย หงษเหิร,2534:138) 

 
หรืออีกตัวอยางหนึ่งก็คือนายแพทยหินเปนผูดูแลนายดําซึ่งกําลังนอนไร

ความรูสึกในกระโจมออกซิเจน นายแพทยหินมีหนาที่ตองระมัดระวังดูแลอาการของนายดํา  แต
นายแพทยหินกลับไปทํางานสวนตัว จนอาการของนายดําทรุดหนัก และออกซิเจนใกลจะหมด 
เชนนี้ ตองถือวานายดําอยูในภาวะที่นาจะเกิดอันตรายแกชีวิตแลว ดังนั้นนายแพทยหินจึงตองมี
ความผิดตามมาตรา307  นี้  เพราะนายแพทยหินละเวนไมกระทําการตามที่ตนมีหนาที่เพ่ือ
ปองกันไมใหนายดําผูปวยไดรับอันตราย ทั้งนี้ หากผลแหงการทอดทิ้งนั้น ทําใหผูปวยเสียชีวิต 
หรือไดรับอันตรายสาหัส ตองถือวาเปนพฤติการณแหงคดีเขาลักษณะของเหตุฉกรรจ ซึ่งตองรับ
โทษหนักข้ึนตามมาตรา 308 ดวย(ประทีป อาววิจิตรกุล,2535:59) 

 
2.5 ความผิดลหุโทษ 
 
การที่แพทยไดกระทําความผิดในลักษณะของทุรเวชปฏิบัติดังกลาวขางตนนั้น 

นอกจากแพทยจะตองรับผิดตามฐานความผิดอาญาหลักแลว       แพทยอาจตองรับผิดใน
ความผิดอาญาที่เรียกวา “ความผิดลหุโทษ” อีกดวย  ทั้งนี้ ความผิดลหุโทษ หมายถึงความผิด
อาญาที่มีอัตราโทษสถานเบาคือ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ ซึ่งไดแกความผิดฐานละเลย ไมควบคุมบุคคลวิกลจริต ตามมาตรา 373 หรือความผิดฐาน
ปฏิเสธการชวยเหลือผูซึ่งไดรับบาดเจ็บตามมาตรา 374 ซึ่งไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา
ดังนี้ 
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“มาตรา 373 ผูใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอยปละละเลยใหบุคคล
วิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลําพัง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท” 

 
“มาตรา 374 ผูใดเห็นผูอ่ืนตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต ซึ่งตนอาจชวยไดโดยไม

กลัวอันตรายแกตนเอง หรือผูอ่ืน แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
สําหรับบทบัญญัติตามมาตรา 373 นั้นมีความชัดเจนอยูในตัวบทอยูแลว และ

ผูวิจัยจะขอยกตัวอยางประกอบดังนี้ คือในกรณีที่แพทย หรือพยาบาลไดยอมรับเปนผูทําหนาที่
ควบคุมดูแลผูปวยจิตเวช และไดปลอยปละละเลยผูปวยใหออกไปนอกสถานที่ตามลําพัง เชนนี้
แลว ยอมตองถือวาเปนความผิดตามมาตรา 373  

 
ในสวนของความรับผิดตามมาตรา 374 นั้น ไดมีแนวคิดเบื้องหลังบทบัญญัติ

ดังกลาววาการดํารงชีวิตมนุษยในสังคมนั้น รัฐเปนผูมีบทบาทในการใชอํานาจปกครอง และ
อํานวยความสงบสุขใหแกสังคมโดยรวม ดังนั้น รัฐจึงมีความประสงคที่จะใหประชาชนทุกคนไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และอนามัย ดังนั้น รัฐจึงกําหนดใหเปนหนาที่ของทุกๆคนที่
จะตองใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอการใหความชวยเหลือแกผูที่ตกอยู
ในภาวะที่จะเปนอันตรายตอชีวิต ซึ่งมักมีเหตุการณที่พบเห็นบอยครั้งในสังคมไทย กลาวคือใน
กรณีที่มีผูปวยอาการหนัก หรือในกรณีผูปวยฉุกเฉิน ไดเขามาขอรับการรักษาในโรงพยาบาล และ
จะประสบปญหาในกรณีผูปวยที่มีฐานะทางการเงินไมสูดีนัก มักจะไดรับการปฏิเสธจาก
โรงพยาบาลอยูเสมอวา ไมมีเตียงวางพอที่จะรับผูปวยไวรักษาได หรือเตียงเต็ม ซึ่งก็ถือวามี
เหตุผลแหงการปฏิเสธที่รับฟงได หากในความเปนจริงเปนดังเชนที่กลาวนั้น  

 
อยางไรก็ดี แพทยและบุคคลากรทางการแพทยที่ไดพบเห็นเหตุการณดังกลาว

ควรใหความชวยเหลือตามความจําเปนแลวแตกรณี เพ่ือเปนการชวยชีวิตผูปวยในเบื้องตน
เสียกอน เชนการหามเลือด หรือการจัดทาผูปวยที่ไมรูสึกตัว เพ่ือปองกันการอุดกั้นระบบทางเดิน
หายใจในขณะเดินทางเพื่อสงตอไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง เปนตน เพราะหากไมทําการชวยเหลือ
ใดๆเลย ทั้งๆที่คาดไดวาผูปวยอาจเสียชีวิตไดในขณะเดินทาง เชนนี้ อาจถูกญาติผูปวยฟองรอง
ใหรับผิดไดทั้งทางแพง  และทางอาญาและกฎหมายวิชาชีพอีกดวย(พิกุลทิพย หงษเหิร
,2534:138-139) 

 
 

i. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง 
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ii. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคนตางดาว 
iii. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเขต เศรษฐกิจพิเศษ หรือเขต

การคาเสรี (Free Trade Area) 
iv. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผูปวย 

 
 
     6. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  :  ดานการโฆษณา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ บัญญัติรับรองเสรีภาพในการโฆษณา
ไวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ฉบับ ปจจุบันบัญญัติ ไวในมาตรา 39 ความวา 
 “[บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูด การเขียน การพิมพ การ
โฆษณา และการสื่อสารความหมายโดยวิธีอ่ืน]” 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง 
สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประเทศ หรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน 
 บทบัญญัติดังกลาวนี้มีความหมายวา การโฆษณาเปนหนึ่งในเสรีภาพที่ รับรองโดย
รัฐธรรมนูญ แตก็ถูกจํากัดไดโดยวิธีทางกฎหมายเชนเดียวกัน ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 

1. รักษาความมั่นคงของรัฐ 
2. เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือเพ่ือความเปนอยู

สวนตัวของบุคคลอื่น  
3. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประเทศ 
4. เพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
กฎหมายที่บัญญัติจํากัดเสรีภาพหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การควบคุมการโฆษณาในเชิงธุรกิจ

มักจะมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสิทธิของผูบริโภคและอาจหมายรวมถึง การควบคุมการโฆษณา
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของชาติ ตัวอยางเชน บทบัญญัติมาตรา
22(1)-(4)ในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522เปนตน 

 
          การจํากัดเสรีภาพในการโฆษณาโดยการออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาใน

ประเทศไทยอาจปรากฏในรูปแบบตางๆกัน เชน การควบคุมการใชขอความโฆษณา การใช
ส่ือสารมวลชนบางประเภทการหามโฆษณาสินคาหรือบริการบางประเภท เปนตนวา สุรา บุหร่ี 
สถานพยาบาลเอกชน สํานักงานกฎหมาย มีกฎหมายหามโฆษณาสรรพคุณหรืออาจมีการควบคุม
การจัดทําโฆษณาตั้งแตกอนทําเปนชิ้นงานโฆษณา เชน โฆษณาอาหาร ยา เครื่องมือแพทย ตองมี
การขออนุญาตกอนการจัดทําเปนสื่อที่เรียกวา Pre-censor หรืออาจมีการควบคุมหลังการโฆษณา
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ผานสื่อสารมวลชนประเภทตางๆแลว เชน การตรวจติดตามขอความโฆษณาที่ผานสื่อตางๆ โดย
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 เปนตน 

           
            พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2520(แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2537) พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ.2535  กลุมกฎหมายเหลานี้มีบทบัญญัติเก่ียวกับการโฆษณาสินคาที่เปนอาหาร ยา 
เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ ซึ่งใชส่ือโฆษณาทุกชนิด และหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
โฆษณา ไดแก สํานักงานอาหารและยา และดวยเหตุที่ FAD (Food Drug Administration) หรือ 
อ.ย.  

 
              ในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ระบุวา 

“สินคา” หมายความวา ส่ิงของที่ผลิตหรือมีไวเพ่ือขาย 
“บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด ๆ หรือการใหใชหรือให

ประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนแตไม
รวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

................................. 
“ผูบริโภค”1 หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการ

เสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการและหมายความรวมถึง
ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบการธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 

“ประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
เพ่ือขายหรือผูซื้อเพ่ือขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการและหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการ
โฆษณาดวย 
 “ขอความ” หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง 
เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 

“โฆษณา” หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ
เพ่ือประโยชนในทางการคา 
 “ส่ือโฆษณา” หมายความวา ส่ิงที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท หรือปาย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏขอความ
เก่ียวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรกหรือรวม
ไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใช
ประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหือหีบหอบรรจุสินคานั้น 

 
มาตรา ๔ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองตอไปนี้ 
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(๑) สิทธิจะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือ 
บริการ 

(๒)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
(๓)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
(๔ ทวิ) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

      (๔) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 
 
 มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใช
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปน
ขอความที่เก่ียวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการ
สงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 
 ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 
 (๑)ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
 (๒)ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด ในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา หรือบริการไมวา
จะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือ
เกินความจริงหรือไมก็ตาม 
 (๓)ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออม ไมมีการกระทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
 (๔)ขอความที่จําทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 
 (๕)ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนจริงได
โดยแนแท ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 

v. กฎหมาย 
vi. มาตรการทางกฎหมายอื่น 

a. องคกรทางการคาโลก 
 
              3.3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสงเสริมสุขภาพ 

vii. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสปา 
viii. มาตรการทางกฎหมายดานการแพทยทางเลือก  หรือ 

การแพทยแผนไทย 
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ix. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

3.4 มาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและ
สมุนไพร 

 
 

x. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาและเคร่ืองมือ
แพทย 

  บทบัญญัติบางมาตราใน 
พระราชบัญญัติ 
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ี 
 “อาหาร หมายความวา ของกินหรือเคร่ืองดื่มค้ําจุนชีวิต ไดแก 
 (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ ยาเสพติดให
โทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 
 (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจอปน
อาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตงกล่ินรส 
 “จําหนาย” หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในทาง
การคา หรือการมีไวเพ่ือจําหนายดวย 
 
 มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเปน
เท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร 
 
 มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพอ่ืน 
หรือดวยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะ
โฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได 
 
 มาตรา ๔๒ เพ่ือพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภคใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

(๑)ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาระงับ 
การโฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ 
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 (๒) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนาย อาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต 
การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมี
คุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 
 
 มาตรา ๗๐ ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐,* 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘, 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒, 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗, 
และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ 

“ยา” หมายความวา 
(๑) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทารักษา หรือปองกันโรค หรือ

ความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
(๓) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป หรือ 
(๔) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ 

ของรางกายมนุษยหรือสัตว 
วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ไมหมายความรวมถึง 
(ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ 
(ข) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใชใน

การสงเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง หรือเครื่องมือและสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการ
ประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม 

(ค) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตรสําหรับการวิจัยการวิเคราะห หรือการ
ชันสูตรโรคซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย 

 
มาตรา ๘๘ การโฆษณาขายยาจะตอง 
(๑)ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด 

บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใชถอยคําอ่ืน
ใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 

(๒) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 
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(๓) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยาหรือเปนสวนประกอบของยาซึ่งความจริงไมมี
วัตถุหรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ 

(๔) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 
(๕) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 
(๖) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(๗) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 
(๘) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกัน 

โรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๗  
 ๘ความใน (๕) และ (๖) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากับยาและความ
ใน (๑) (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘) ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผู
ประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบอาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 
 
 มาตรา ๘๘ ทวิ๙ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน 
ทางฉายภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตอง 
(๑) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต 
(๒)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด 
 

มาตรา๘๙ หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง หรือแสดง
ความทุกขทรมานของผูปวย 

มาตรา ๙๐ หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล 
มาตรา ๙๐ ทวิ๑ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับ

การโฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ได 
๑๒๔ ทวิ๑๑ ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๘ ทวิ มาตรา ๘๙ หรือ

มาตรา ๙๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
๑๒๔  ทวี๑๒ ผูใดฝาฝนคําสงใหระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง
ส่ังตามมาตรา ๙๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท จนกวาจะปฏิบัติ
ตามคําส่ังดังกลาว 

๑๒๖ ทวิ๑๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได 

 
 

๘ความในวรรคทายของมาตรา ๘๘ แกไขโดย พ.ร.บ. ยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙มาตรา ๘๘ ทวิ เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑๔ในกรณีการยึดยา ภาชนะหรือหีบบรรจุยา และเอกสารที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดไว 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
จะเปรียบเทียบ 
๑๐ มาตรา ๙๐ ทวิ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยา (ฉบับ ๓) พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
๑๑ มาตรา ๑๒๔ แกไขโดย พ.ร.บ. ยา (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๒ มาตรา๑๒๔ ทวิ เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓ มาตรา ๑๒๖ทวิ วรรคหนึ่ง เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ยา (ฉบับที่ ๓) ๒๕๒๒ 
๑๔ มาตรา ๑๒๖ ทวิ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
 
บทบัญญัติบางมาตราใน 
พระราชบัญญัติ 
เครื่องมือแพทย พ.ศ.๒๕๓๑* 

 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องมือแพทย” หมายความวา 
(๑) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบโรคศิลปะ หรือการบําบัดโรคสัตว
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ 

(๒) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุสําหรับใชใหเกิดผลแกสุขภาพโครงสรางหรือการ
กระทําหนาที่ใดๆ ของรางการมนุษยหรือสัตว 

(๓) สวนประกอบ สวนควบ อุปกรณ หรือช้ินสวนของเครื่องใชผลิตภัณฑ หรือวัตถุตาม 
(๑) หรือ (๒) (๔) ) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาวาเปนเครื่องมือแพทย 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ประกอบ ประดิษฐ แบงบรรจุหรือรวบบรรจุและใหหมายความ
รวมถึงแปรสภาพ ดัดแปลงหรือการฆาเช้ือเพ่ือนํากลับมาใชอีกดวย 

 “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือโดนสิทธิหรือการ
ครอบครองใหแกบุคคลอื่น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไว
เพ่ือขายดวย 

 
มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐานหรือ 

แหลงกําเนิดของเครื่องมือแพทยอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวง 
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มาตรา ๔๒ การโฆษณาเครื่องมือแพทยเพ่ือประโยชนในการคาตองไดรับความเห็นชอบ
ในขอความ เสียง หรือภาพที่จะใชโฆษณาจากผูอนุญาตและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาต
กําหนด 

 
มาตรา ๔๓ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการโฆษณาเครื่องมือแพทยที่เห็นวา

เปนการโฆษณาโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได 
 
มาตรา ๗๗ ผูใดโฆษณาเครื่องมือแพทยโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางทาปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนคําส่ังของผูอนุญาตซึ่งส่ังตามาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท 
จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๘๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
เปรียบเทียบปรับไดซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนําเขาเพ่ือขาย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดตามาตรา ๒๗ 

(๓) กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอาจที่หามผลิต นําเขาหรือขาย 
 (๔) กําหนดชื่อวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 

(๕) กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะเครื่องสําอาจที่มีการควบคุมฉลาก 
เครื่องสําอางท่ีจะกําหนดเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ตองเปนเครื่องสําอางที่อาจเปน

อันตรายรุนแรงตอผูใช หรือมีสวนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอ่ืนที่อาจกอใหเกิดอันตราย
รุนแรงตอสวัสดิภาพอนามัยของบุคคล 

กอนออกประกาศตามมาตรานี้ ใหมีการรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยราชการและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวของประกอบดวย ตามควรแกกรณี เวนแตเปนเรื่องเรงดวนหรือมีเหตุจําเปนที่
ไมอาจปฏิบัติไดเชนนั้น 

มาตรา ๓๗  ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในสวนที่เก่ียวกบั
การคุมครองผูบริโภคตาโฆษณามาใชบังคับแกการโฆษณาเครื่องสําอางโดยอนุโลม โดยใหถือวา
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมรองผูบริโภคเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี และใหถือวา
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
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2.4.1 กฎหมายไทยที่เก่ียวกับการเปดเสรีการคาบริการดานสาธารณสุข 

ตามที่ไดกลาวแลววา การผูกพันในการเปดเสรีการคาบริการของไทย เปนไปเทาที่
กฎหมายที่เก่ียวของซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันไดเปดโอกาสไวดังนั้น  ขอผูกพันตางๆ ของไทยซึ่ง
กําหนดขอจํากัดหรือเง่ือนไขในการเปดเสรี  ทั้งในขอผูกพันที่ใชกับทุกสาขาบริการทั้ง 12 สาขา 
(Cross-Industry Commitment)  และขอผูกพันที่ใชเฉพาะสาขาบริการหนึ่ง (Industry-Specfic 
Commitment) จึงยึดถือบทบัญญัติตางๆ ของกฎหมายเหลานี้ อาจแบงกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การเปดเสรีการคาบริการดานสาธารณสุข ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

 -กฎหมายทั่วไปซึ่งเก่ียวกับการคาบริการทุกสาขา 
- กฎหมายเฉพาะที่เก่ียวกับการบริการดานสาธารณสุข 
ตารางที่ 2.5 
กฎหมายไทยเกี่ยวกับการเปดเสรีการคาบริการสาธารณสุข 
กฎหมายทั่วไป 

         -พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
         -พ.ร.บ. การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ.2493 (ปรับปรุง พ.ศ.2538) 

- ป.ว.281 (2515) 
- พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 
 
กฎหมายทั่วไป  
- พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2522 
- พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
- พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
- พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2538 
- พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
2.4.1.1 กฎหมายทั่วไป 
           หากพิจารณาถึงคําจํากัดความของ “การคาบริการ” ภายใตความตกลง GATS 

ซึ่งหมายถึงการคาบริการ 4 รูปแบบ ซึ่งมี “คนตางชาติ” ในลักษณะของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเขาไปเกี่ยวของกฎหมายทั่วไปจะเกี่ยวของกับการบริการในทุกสาขา ไดแก กฎหมาย
เก่ียวกับสถานภาพของบุคคลตางดาวในประเทศไทย นับตั้งแตกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  
กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว 
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1. พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
           กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการเดินทางเขามาในราชอาณาจักร กลาวคือ คน

ตางชาติที่เขามาในประเทศไทยตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางและ
ไดรับการตรวจตรา หรือ วีซาในหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางโดย  กงศุล
ไทยในตางประเทศ หรือกระทรวงการตางประเทศ การตรวจลงตราหรือวีซา มี 6ประเภท  ไดแก 
การฑูต ราชการ คนอยูช่ัวคราว นักทองเที่ยว คนเดินทางผานราชอาณาจักร และคนตางดาวที่มีถ่ิน
ฐานอยูในราชอาณาจักร 

 ในกรณีประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non-immigrant visa) ระยะเวลาการเขาเมืองมา
อยูในประเทศไมเกิน 1 ป แตอาจขยายได เชนเขามาเพื่อประกอบการลงทุนภายใต พ.ร.บ.  
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ระยะเวลาพํานักอยูในประเทศเปนไปตามที่คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเห็นสมควร 

 ในกรณีประเภทคนตางดาวที่มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร (Immigrant Visa) 
จํานวนคนตางชาติซึ่งมีถ่ินที่อยูภายในราชอาณาจักรเปนรายปจะไมเกินประเทศละ 100 คน ตอป 

 ดังนั้น  เมื่อพิจารณาในเรื่องการเปดเสรีการคาบริการแลว  กฎหมายฉบับนี้มี
ขอจํากัดหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลา  และจํานวนคนตางชาติที่เขามาในประเทศไทย ซึ่งถือวา
เปนอุปสรรคที่มีอยูในปจจุบันตอการเปดเสรี 

2. พ.ร.บ. การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 2493 (ปรับปรุง พ.ศ. 2538) 
            กําหนดใหคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเปนคนเขาเมือง ตามกฎหมายวาดวย

คนเขาเมืองไปขอใบสําคัญประจําตัวภายในเจ็ดวัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเขาเมือง 
ใบสําคัญประจําตัวมีกําหนดอายุ 1 ปและ 5 ป  ผูขอสามารถขอรับใบสําคัญประจําตัวชนิดใดก็ได  
โดยตองนําหลักฐานการเขาเมืองหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตใหเขามามีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักรไทยได 

3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 
            กําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศ โดยหามมิให

คนตางดาวประกอบธุรกิจบางประเภท ไดแก 
- ธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชี ก.  หรือบัญชี ข. (ยกเวนมีพระราชกฤษฎีกาอนุญาต) 
- ธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชี ค. (ยกเวนไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทะเบียน

การคา) 
            ธุรกิจที่ กํ าหนดไว ในบัญชี  ก .  และบัญชี  ข .  ที่ เ ก่ียวกับการค าบริการ 

ประกอบดวย  การลงบัญชี กฎหมาย สถาปตยกรรม โฆษณา นายหนาหรือตัวแทน ขายทอดตลาด 
ตัดผมแตงผมและเสริมสวย (บัญชี ก.)  การนําเที่ยว โรงแรม (ยกเวนการจัดการโรงแรม) 
ถายรูป ลางอัดรูป ซักรีด เส้ือผาและรับจางตัดเย็บเสื้อผา (บัญชี ข.) 

 ธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชี ค. จะเกี่ยวกับการคาบริการอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวใน
บัญชี ก. และบัญชี ข.  ธุรกิจในบัญชี ค. นี้จึงครอบคลุมถึงการบริการที่เก่ียวของกับสุขภาพหรือ
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สาธารณสุขตลอดจนการบริการทางการแพทยและการบริการสัตวแพทย คนตางชาติสามารถ
ประกอบการคาบริการนี้ไดหลังจากที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทะเบียนการคาแลว 

 นอกจากนี้แลว  กฎหมายฉบับนี้ไดใหความหมายของ “คนตางดาว” ซึ่งหมายถึง 
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และกําหนดหลักเกณฑของนิติบุคคลตางดาว 
ดังนี้ 
            -ทุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลเปนของคนตางดาว 
            -มีคนตางดาวถือหุน เปนหุนสวน เปนสมาชิก ตั้งแตก่ึงหนึ่ง 
            -มีหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการเปนคนตางดาว 

         ดังนั้น จะเห็นวา กฎหมายฉบับนี้มีขอจํากัดหรือเง่ือนไข ในการเขามาประกอบ
การคาบริการของคนตางชาติ  โดยกําหนดหามมิใหคนตางชาติประกอบการคาบริการในทุก
ประเทศ หากคนตางชาติจะเขามาประกอบการจะตองรวมทุนกับคนไทย  หรือกอตั้งเปนนิติบุคคล
ข้ึน โดยมีอัตราสวนการลงทุนของตางชาติไมเกินรอยละ 49  ของทุนจดทะเบียน และจํานวนผูถือ
หุนในนิติบุคคลดังกลาวที่เปนคนตางชาติ จะตองนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 

4. พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 
        กําหนดควบคุมการทํางานของคนตางชาติซึ่งเปนบุคคลธรรมดา  กลาวคือ คน

ตางชาติ จะสามารถทํางานในประเทศไทยได หลังจากไดรับอนุญาตแลวเทานั้น (จากกรมการจาง
งานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)  และไมสามารถทํางานบางประเภทที่ระบุไวในบัญชี
ทายพระราชกฤษฎีกา กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาว พ.ศ.2521  (เชน การ
ขายทอดตลาด การบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม มัคคุเทศก  จัดนําเที่ยว  กฎหมาย 
หรืออรรถคดี เปนตน) 

        กฎหมายฉบับนี้จึงสรางขอจํากัด หรือเง่ือนไขในการคาบริการดาน สุขภาพหรือ
สาธารณสุข ดวยเนื่องจาก การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่เก่ียวของใหคนตางชาติตองไดรับ
อนุญาตกอน 

2.4.1.2 กฎหมายเฉพาะ 
         การบริการที่เก่ียวเนื่องกับสุขภาพ (Health Care Services) หมายถึง  การบริการ

ที่ดําเนินการโดยโรงพยาบาลหรือบริษัทที่ลงทุนในกิจการ  โรงพยาบาลหรือบริษัทในเครือตางๆที่
ทําการหรือคลินิกแพทย การบริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ ดานสุขภาพ สถานพยาบาลหรือสถานดูแล
สุขภาพระยะยาว  สถานการบําบัดฟนฟูสุขภาพ หองปฏิบัติการทางการแพทยหรือทันตกรรม 
ศูนยวิเคราะหทางการแพทย และ สถานดูแลผูปวยเฉพาะทาง  ดังนั้น กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการ
เปดเสรีการคาบริการดานสุขภาพ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพทันตกรรม วิชา
ชีพเภสัขกรรม วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภและสถานพยาบาล 

1. พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
        กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จากแพทยสภา 
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2. พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
          กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองข้ึนทะเบียน และไดรับอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 
3. พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
           กําหนดใหใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
4. พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 
           กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 
           ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล  และผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภจากสภาการพยาบาล 

5. พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
             กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาลและ

การดําเนินการสถานพยาบาล โดยตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเปนบุคคล
ธรรมดาตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ถาเปนนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตอง
มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

6. พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
           กําหนดใหผูประกอบโรคศิลปะตองข้ึนทะเบียนและไดรับอนุญาตเปนผูประกอบ

โรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ 
“การแพทยแผนไทย” หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบ

ไทยที่ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง 
“เวชกรรมไทย” หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด หรือการปองกันโรคดวย

กรรมวิธีการแพทยแผนไทย 
“เภสัชกรรมไทย” หมายความวา การกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐยา 

การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา  การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยา
ของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยและการจัดจําหนายตามกฎหมายวาดวยยา ทั้งนี้ 
ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“การผดุงครรภไทย” หมายความวา การตรวจ การบําบัด การแนะนําและการสงเสริม
สุขภาพหญิงมีครรภ  การปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภและระยะคลอด การทําคลอด การ
ดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอดทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 
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“การแพทยแผนไทยประยุกต”  หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือการวินิจฉัยและ
การบําบัดโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“กายภาพบําบัด” หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจ ประเมิน การ
วินิจฉัยและการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหว
ที่ไมปกติ  การสงเสริมสุขภาพ  การปองกัน  การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการ
ของรางกายและจิตใจดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด  หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรี
ประกาศใหเปนเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัด 

“เทคนิคการแพทย” หมายความวา การกระทําใดๆเพื่อใหได ส่ิงตัวอยางและการ
ดําเนินการโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการวินิจฉัย  การติดตามการบําบัด การ
พยากรณโรค การปองกันโรค  การประเมินภาวะทางสุขภาพหรือการวินิจฉัย (มาตรา 4) 

 กฎหมายเฉพาะดังกลาวขางตนนี้เก่ียวของกับการคาบริการระหวางประเทศดาน
สุขภาพ  โดยผูขายบริการเปนคนตางชาติที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กลาวคือ 

• การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล และการผดุง
ครรภ ของคนตางชาติซึ่งเปนบุคคลธรรมดาในประเทศไทยตองข้ึนทะเบียนและไดรับอนุญาตที่
กฎหมายกําหนด  กฎหมายที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพเหลานี้ใชบังคับเปนการทั่วไปไมวาจะ
เปนคนไทยหรือคนตางชาติดังนั้นกฎหมายเหลานี้จึงมิไดกําหนดขอจํากัดหรือเง่ือนไขสําหรับการ
บริการทั่วไปไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางชาติ อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติการไดรับใบอนุญาตใน
การประกอบอาชีพของผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ (เชน วิชาชีพเวชกรรม) จะตองมีถ่ินที่
อยูในประเทศและสอบดวยขอสอบภาษาไทย ดังนั้นจึงเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคอยางหนึ่งของคน
ตางชาติที่จะสามารถเขามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 

• การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาลของคน
ตางชาติ ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตองไดรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดโดยเฉพาะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนเง่ือนไขสําคัญอยางหนึ่งในการเขามา
ดําเนิน กิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย 
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xi. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา : กรณีสิทธิบัตรยา 
 
       การที่ประเทศไทยกําหนดใหยาเปนสินคาที่ขอรับสิทธิบัตร   ไดทั้งสิทธิบัตร
กระบวนการผลิตและสิทธิบัตรผลิตภัณฑ   ซึ่งดําเนินการตั้งแต  พ.ศ.   2535   กอนขอกําหนด
ในขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา   ที่เก่ียวกับการคา   จะบังคับใชถึง  8  ป  (ในป  
2543)   เปนที่คาดวาจะทําใหสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศเกิดผลเสียตอระบบ
ยา   และระบบสุขภาพ    เชน  ราคายาแพง   ประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงยาที่จําเปน 
 

ทรัพยสินทางปญญานั้นเปนสิทธิทางกฎหมายที่ใหแกผูที่คิดคนพัฒนาความรู
หรือเทคโนโลยีใหมเพ่ือเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการสรางสรรคประดิษฐคิดคนความรูใหมที่จะเปน
ประโยชนตอสังคม  ระบบทรัพยสินทางปญญา  ไดถูกพัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้  คือ
ใหการรับรองสิทธิตามธรรมชาติของผูสรางสรรคผลงานทางปญญา  สรางแรงจูงใจใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหมอันนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม  สงเสริมการเปดเผยขอมูลความรูสู
สังคม  กอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศ  และสงเสริมการลงทุนและการคา
ระหวางประเทศแตเนื่องจากสิทธิตามสิทธิบัตรมีลักษณะเปนสิทธิผูกขาด  ซึ่งผูทรงสิทธิ  อาจ
นําไปใชในลักษณะที่กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม  เชน  ดวยการผลิตสินคาออกจําหนายในราคา
แพงหรือไมเพียงพอกับความตองการของสังคม  หรือไมผลิตสินคาออกจําหนายเปนเหตุใหสังคม
เดือดรอน  พรบ.  สิทธิบัตร  จึงไดกําหนดกลไกปองกันการใชสิทธิบัตรโดยมิชอบไว 
  แมการขอรับสิทธิบัตรอาจกระทําไดทั้งที่เปนสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิต  (Process  
patent)  และสิทธิบัตรผลิตภัณฑ  (Product  patent)  สวนสิทธิบัตรในสรรพคุณใหม  (new  use  
patent)  นั้นไมอาจกระทําไดในประเทศไทย  แมวาในบางประเทศจะยินยอมใหมีการขอรับ
สิทธิบัตรยาในสรรพคุณใหม  ทั้งนี้เพราะ  พรบ.สิทธิบัตรหามขอรอรับสิทธิบัตรในวิธีการวินิจฉัย  
บําบัดหรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว  การขอความคุมครองสิทธิบัตรยาอาจทําไดอยางกวางขวาง  
นับตั้งแตการขอรับสิทธิบัตรสําหรับตัวยาคิดคนไดใหม  (New  chemical  entity  :  NCE)  ขอบงใช
ใหม  (New  indication)  ขนาดใชใหม  (New  dose)  และรูปแบบยาเตรียมใหม  (New  dosage  
form)  ซึ่งการคิดคนดังกลาวขางตนมีระดับความยากงาย  และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่แตกตาง
กัน  การอนุญาตใหมีการขอรับสิทธิบัตรที่หลากหลายเชนนี้ไดเปดโอกาสใหบริษัทยาทําการผูกขาด
ยาไดอยางกวางขวางและยาวนาน  ซึ่งจะสงผลกระทบตอการคิดคนวิจัยใหม ๆ ของประเทศไทย 
  แตเดิมบริษัทยาในประเทศไทยสามารถผลิตยาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดในประเทศไดอยางเพียงพอ  แตดวยแรงกดดันจากสหรัฐฯ  นับตั้งแตประเทศไทยไดใหการ
ผูกขาดตลาดอยางนอย  2  ปดวยมาตรการชั่วคราว  สําหรับยาที่เขามาขายใหมทุกตัวในตลาด
ไทย  และการแกไข  พรบ.สิทธิบัตรฯ  ในป  พ.ศ.2535  เพ่ือใหมีการคุมครองสิทธิบัตรใน
ผลิตภัณฑยา  (pharmaceutical  product  patent)  และการคุมครองยายอนหลัง  (Pipeline  
Product  Protection)  สงผลใหมีการผูกขาดยาสงผลกระทบตอราคายาในทองตลาด  ทําให
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ผูบริโภคและคนเจ็บปวยไมสามารถเขาถึงยาที่จําเปนบางอยางได  ดังเชน  กรณีสิทธิบัตรยาดีดีไอ
ซึ่งเปนยาตานไวรัสเอชไอวี  ที่ทําใหยามีราคาแพง  อันนําไปสูการชุมนุมของกลุมผูติดเชื้อ
เรียกรองใหรัฐบาลใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อทําใหยาราคาถูกลง  นอกจากผลกระทบที่เกิดจาก
การผูกขาดโดยระบบสิทธิบัตรแลว  บริษัทยาขามชาติซึ่งผูกขาดตลาดยาในโลกเนื่องจากความ
ไดเปรียบทางดานเทคโนโลยีและทุน  ยังไดนํากลวิธีทางการตลาดอื่น ๆ มาใชเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคในการแสวงหาผลกําไรสูงสุด  ทําใหเกิดการผูกขาด  จํากัดการแขงขัน  และทําใหยา
มีราคาสูงเกินกวาที่ควรจะเปนกลวิธีการตลาดที่บริษัทยานํามาใช 
  เนื่องจากการผูกขาดและการมีสิทธิเด็ดขาดเรื่องการตลาดยา  ทําใหยาจําเปน  
โดยเฉพาะยารักษาโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน  มะเร็ง  ไต  เอดส  ฯลฯ  มีราคาแพงมากขึ้น  การ
ตัดสินใจที่จะนํายาเหลานี้เขาไปรวมอยูในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพจะยาก
ย่ิงข้ึน  แมขณะนี้ในการรักษาโรคไตวายเรื้อรังก็ยังไมถูกรวมไวในชุดสิทธิประโยชน  หรือแมวาจะ
มีการริเร่ิมเพิ่มยาตานไวรัสเอชไอวีเขาสูระบบ  แตก็ยังไมครอบคลุมยาจําเปนทุกตัว  ในกรณี
ผูปวยเอดสที่เช้ือเอชไอวีเร่ิมดื้อตอยานั้น  ก็จําเปนตองเปลี่ยนยาสูตรใหม  และยาใหมสวนใหญก็
จะติดสิทธิบัตรและมีราคาแพงมาก  ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ก็จะมีขอจํากัดไม
สามารถเพิ่มยาเหลานั้นเขาในระบบทันสถานการณ 
  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่ชัดเจน  คือ  การมุงทํากิไรสูงสุดจากการผลิตยาและ
จําหนายยา  เห็นไดจากในปจจุบันที่ใหความสําคัญลดลงในการผลิตยาแมจะมีความตองการนอย  
เชน  การยกเลิกการผลิตเซรุมและทําหนาที่จําหนายวัคซีนจากสถานเสาวภา  ของสภากาชาดไทย
ผลกระทบที่สําคัญจะสงผลตอระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาล  
เนื่องจากการผลิตยาขององคการเภสัชกรรมทําใหยามีการแขงขันและมีราคาถูกมากขึ้น  องคการ
เภสัชกรรมจะมีบทบาทไมตางจากบริษัทธุรกิจยาทั่วไป  ที่จะตองใหความสําคัญกับการสงเสริม
การขาย  และเปนปจจัยโดยตรงในการใชยาไมเหมาะสมการผลิตจะอยูบนพื้นฐานกําไรสูงสุด
มากกวาความเปนและความตองการยาและปญหาสาธารณสุขในประเทศ  เชน  การผลิตภัณฑยา
และปญหาสาธารณสุขในประเทศ  เชน  การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร  การผลิตครีมบํารุงผิว
ชวยตานอนุมูลอิสระมากกวายาที่จําเปนและขาดแคลนในประเทศ 
       การที่ประเทศไทยกําหนดใหยาเปนสินคาที่ขอรับสิทธิบัตร  ไดทั้งสิทธิบัตร  
กระบวนการผลิต  และสิทธิบัตรผลิตภัณฑ  ซึ่งดําเนินการตั้งแต  พ.ศ.2535  กอนขอกําหนดใน
ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ที่เก่ียวกับการคา  จะบังคับใชถึง  8  ป  (ในป  
2543)  เปนที่คาดวาจะทําใหสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศเกิดผลเสียตอระบบ
ยา  และระบบสุขภาพ  เชน  ราคายาแพง  ประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงยาที่จําเปน 
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             3.5 ปญหากฎหมาย 
 

      3.5.1   ปญหากฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของแพทย 
                          กฎหมายวาดวยเรื่องการกระทําความรุนแรงโดยแพทยในระหวางการใหการ
รักษา    นับเปนขอขัดแยงกับการเคารพยกยองในสถานะความเปนแพทยตามจารีตประเพณีใน
ระบบของชาวอเมริกัน    ในป  ค.ศ.  1940   ศูนยระดมความคิดเห็นเพื่อการวิจัยแหงชาติได
นําเสนอรายชื่อของ  90  อาชีพ  ซึ่งเปนตัวแทนของประชากรศึกษาจํานวน  2,900  คน   แพทย
เปนอาชีพสุดทายในการมีสายสัมพันธ  สําหรับตําแหนงที่ 2 ดวยผูวาการรัฐ  และเปนสิ่งเดียวที่
เหนือกวา  โดยศาลสูงของสหรัฐอเมริกา  (National  Opinion  Research  Center  1941)   และ
เมื่อไมนานมานี้  Gallup  ไดทําการสํารวจความคิดเห็น  พบวา  แพทยมีสถานะเปนที่เคารพนับ
ถือเหนือกวานักบวช   อาจารยมหาวิทยาลัย  และนักธุรกิจผูบริหาร      อยางไรก็ตาม  ขณะนี้
เร่ืองราวความรูสึกเกลียดชังของคนไข  ไดถูกนํามาตีแผโดยสื่อสารสนเทศนที่มีช่ือเสียง  :  การทํา
การตัดขาที่ผิดพลาด   ทารกที่เพ่ิงคลอดที่นิวยอรคเสียชีวิตภายหลังจากที่อยูโรงพยาบาลไดเพียง
หนึ่งวัน   และเด็กชายวัยแปดป  ที่มลรัฐโคโลราโดเสียชีวิตในระหวางทําการผาตัด   เมื่อวิสัญญี
แพทยลมเหลวในการวางยาสลบ  (“D.A.  to  stay  on  Death  Case  Against  Doctor”  1995,  
Rosoff,  Pontell,  and  Tillman  1998;  Susman  1995).   เมื่อเร็วๆนี้   สํานักวิทยาการทาง
วิทยาศาสตรแหงชาติไดจัดลําดับความประมาททางการแพทย  ใน  5  กรณี  ซึ่งเปนสาเหตุให
ผูปวยตองเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา   มะเร็งที่เตานม   อุบัติเหตุทางรถยนต   และโรคเอดส  
(Weiss  1999)    ในแตละป  จํานวน   10  %  ของแพทยจะถูกฟองในคดีทุรเวชปฎิบัติ   ซึ่งผล
การพิจารณามีมูลคาเกินกวา  15  ลานดอลลาร   ($ 1.5 billion )   (“Report  of  the  Task  
Force  on  Medical  Liability  &  Malpractice”  1987)    ถึงแมวาในบางคดีมีความมั่นใจไดวา
แพทยสามารถชนะคดีหรือบริษัทประกันภัยสามารถชนะคดี   ถาพวกเขาดึงดูดความสนใจใน
มูลคาของการฟองรองดําเนินคดี 
 

            นักวิจัยที่ฮารวารด  ประมาณวา   ผูปวย  180,000  คน  เสียชีวิตทุกปเปนอยาง
นอย   เนื่องจาก  ความผิดพลาดในการรักษาทางการแพทยซึ่งมีความสูญเสียเทียบเทากับ
เครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ  3   ลําชนกันทุกๆ 2  วัน  (Susman  1995)   สถาบันวิทยาศาสตร
แหงชาติ  (The  National  Academy  of  Sciences)   ไดจัดตําแหนงความผิดพลาดจากการ
รักษาทางการแพทย  เมื่อเร็วๆนี้วา   เปนสาเหตุที่กอใหเกิดการเสียชีวิตในอเมริกาสูงในอันดับที่  
5  นําหนามะเร็งเตานม   อุบัติเหตุบนทองถนน  และการติดเชื้อเอดส  (Weiss  1999)  ในทุกป   
แพทย 10 คนใน 100  คน  จะถูกฟองดวยขอหาทุรเวชปฎิบัติ : ผลของคําพิพากษาทําใหมีการ
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จายคาชดเชยสูงกวา   1.5  พันลานเหรียญอเมริกา  (Report   of  the  Task  Force  on  Medical  
Liability&Malpractice  1987)   แมวาในบางรายแพทยหรือบริษัทประกันภัยจะเปนผูชนะคดี  
หากพวกเขาเลือกที่จะดึงเอาคาใชจายในการฟองคดี   ซึ่งไมตองสงสัยเลยวา  เปนสัดสวนที่นอย  
เมื่อเทียบกับจํานวนทั้งหมดที่ผูปวยฟองหรือชนะคดี    โดยขอเท็จจริงแลว  เปนการประมาณการ
เฉพาะจากแหลงเดียว    ยังมีเหย่ือหรือผูเคราะหรายที่แทจริงจากการกระทําผิดจากการรักษาท่ี
ไมไดรองเรียนจาก  7  ถึง  1  ราย  (Brennan  1991) 

 
         โศกนาฎกรรมที่เกิดจากความประมาทในการปฎิบัติรักษาในสวนของแพทยมี

มากมายเทาไหร?   จากการศึกษาของกระทรวงยุติธรรมเมื่อเร็วๆนี้พบวา   มีการจายคาทดแทน
เสียหายในเชิงลงโทษสูงถึง  รอยละ  13  ในกรณีทุรเวชปฎิบัติ  จากกลุมตัวอยาง  (Bensel    and  
Goldberg  1996)   การจายคาเสียหายในเชิงลงโทษดังกลาวชี้ใหเห็นวา  อยางนอยสัดสวนของ
พฤติกรรมการปฎิบัติของแพทยโดยแทจริงยังมีส่ิงผิดปกติ    ความลมเหลวในระดับการใหการ
รักษาท่ีกฎหมายและวงการวิชาชีพตองการใหมีในหลายๆกรณี   หากไมใชเกือบทั้งหมด  ของทุร
เวชปฎิบัติชัดเจนวา   ยืนอยูบนพื้นฐาน  เร่ืองการกระทํา  (acts)  ที่เก่ียวของ   ภายใตกฎหมาย
อาญา  ในรูปแบบของการทํารายรางกาย  (assault)   การกระทําบางอยางก็ถึงระดับของการทํา
โดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนเสียชีวิต 

 
 แมกระนั้นก็ตาม  แมวา  ความเปนจริงของสภาพการตกเปนผูเสียหายของผุปวย   

การกระทําที่ถือวาคนไขไดรับอันตรายสาหัสในประวัติศาสตรก็ยังไมไดถูกมองวาเปนการกอ
อาชญากรรม   ภูมิคุมกันในอดีตแกแพทยจากการถูกฟองรองทางอาญา 

 
 ภูมิคุมกันแพทยจากการถูกฟองรองทางอาญายังเกิดจากผลพวกของการใช

จรรยาบรรณความเปนวิชาชีพดวย    ประการแรก    ถือเปนขอผูกมัดแพทยที่จะดําเนินการใดๆ
โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของผูปวย    ความเปนวิชาชีพในกฎของ  Hippocratic  oath  
ยึดโยงกับคุณลักษณะของการเห็นแกผูอ่ืนในการใหบริการ 

 
 ประการที่สอง    แพทยไดถูกยกแยกออกจากกระบวนการทางอาญาโดยความ

บุคลากร  ที่โดยธรรมชาติไดรับความไววางใจจากลักษณะความสัมพันธระหวางแพทย-ผูปวย  
และโดยที่ผูปวยขาดความรูความเขาใจในการรักษาทางการแพทย     สภาวะดังกลาวเหลานี้ได
สรางรูปแบบ   “การเคารพเชื่อฟงแพทย (defenence  to  doctors)”    (Bucy  1989:858)    
รูปแบบดังกลาวโดยทั่วๆไปถูกกําหนดโดยการวิจารณของแฟรงค  เคอรโหมด  (Frank  
Kermode)  (1995:213) 
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#    ความเสื่ยงที่เพิ่มขึ้นของแพทยที่จะรับผิดทางอาญา   (Physicians’  Increasing  
Vulnerability  to  Criminal  Liability)   
 
  แมวาแพทยจํานวนไมนอยที่จะรอดพนจากการถูกฟองรองจากผูปวยที่ตกเปน
เหย่ือหรือผูเสียหาย  แตการรับโทษทางอาญาสําหรับการกระทําความผิดตอผูอ่ืน  ช้ีใหเห็นวา   
ไมมีภูมิคุมกันอยางเต็มที่ใดๆจากความรับผิดทางอาญา    บุคคลใดที่ประกอบอาชญากรรมอยาง
รุนแรงซึ่งไมเก่ียวของกับบทบาทในทางการแพทย    เชน  การทํารายรางกายหรือการฆาตกรรมก็
ปรากฎชัดเจนวาจะไมไดรับการปกปองเปนพิเศษจากการถูกฟองรองในทางอาญา   (  Hall  1995;  
McKnight  1996)      จําเลยที่เก่ียวของกับการคายาเสพติดโดยผิดกฎหมายหรือศาลอ่ืนๆมักจะ
ถูกปฎิบัติอยางรุนแรง   (Musto  1973)    ในชวงยุคแรกๆแพทยมักจะเกี่ยวของกับปญหาเรื่อง
การทําแทง  ซึ่งหากพบวาเปนจริงมักจะนําไปสูการถูกฟองรองในทางอาญา   (Howell  1969)     
 
  ส่ิงที่สําคัญยิ่งกวาคือ   พัฒนาการในเร็วๆนี้ที่เกิดขึ้นจํานวนไมนอยเพ่ิมความ
เปนไปไดที่วา   แพทยจะเขามาสูคดีอาญา   สําหรับการลวงละเมิดดานอื่น  ซึ่งถูกฟองรองให
ลงโทษในทางอาญา   ส่ิงสําคัญที่สุดของโครงการดานงบประมาณของรัฐ  เชน   การใหบริการ
หรือการชวยเหลือทางการแพทยจะเกี่ยวของกับการปฎิบัติรักษาทางการแพทยซึ่งมองขาม
งบประมาณโดยหนวยงานที่ไมมีบทบาทอํานาจหนาที่ทางการแพทยซึ่งเก่ียวของกับกองทุนที่ผูเสีย
ภาษีไดจาย  พัฒนาการดังกลาวในทางกลับกันไดกอใหเกิดหนวยงานตรวจสอบเฉพาะ   ซึง่พัฒนา
ศักยภาพในการตรวจสอบถึงการฉอโกงยักยอกคาใชจายตางๆและการประพฤติผิดทางการแพทย
(Jesilow,  Pontell, and  Geis  1985)   ผูสืบสวนสอบสวนไดเร่ิมตนในป  1970  ที่จะฟองรอง
ทางอาญา  แกผูใหการชวยเหลือทางการแพทย   โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่เ ก่ียวของในการ
ดําเนินการที่ผิดปกติ   บางครั้งคดีเหลานี้ยังรวมถึงแพทยที่ไปเกี่ยวของในการจัดทําหรือจัดตั้ง
งบประมาณ    ซึ่งสงผลใหกอใหเกิดอันตรายทางรางกายแกผูปวย   แมวาคดีดังกลาวนั้นจะถูก
มองเชนกันวาเปนรูปแบบหนึ่งของการใชความรุนแรงแตก็เปนการชี้แนะใหเห็นวา    ผูฟองรองได
ใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการหลอกลวงฉอโกงมากกวากฎหมายที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด
ทางอาญาอยางรุนแรงที่จะเอาผิดกับแพทย      คดีที่นากลัวเปนพิเศษประการหนึ่งคือ    การ
ฟองรองจักษุแพทยในแคลิฟอรเนีย  ผูซึ่งทําการผาตัดตอกระจกใหแกผูปวยที่มีสายตาดีอยูแลว
เพ่ือเรียกเก็บเรียกเงินคาชวยเหลือทางการแพทยที่รัฐเปนผูจาย  (Pontell,  Geis,  and  Jesilow  
1985)      แมวาการดําเนินการที่ไมจําเปนทางการแพทยเชนนี้อาจจะกอใหเกิดคนหลายคนที่ตา
บอดแตในทายที่สุด  แพทยก็ถูกฟองรองและถูกตัดสินเพียงแคขอหาฉอโกง  (Pontell,  Geis,  
abd  Hesukiw  1985:1-1;  Welkos  1984) 
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  ในเรื่องที่เก่ียวของ   พยาบาลจากสถานพยาบาลกลายเปนเปาหมายของรัฐและ
มลรัฐในการสืบสวนที่เก่ียวของกับการกระทําที่ขาดความมีมนุษยธรรมและการเรียกเก็บซึ่งแพง
เกินขนาด (Rosoff  et  al.  1998)   เพียงแคหาเดือนหลังจากการเปดสถานพยาบาลก็มีคดีข้ึนมาสู
มลรัฐนิวยอรค  ซึ่งจากการสอบสวนพบวามีการดําเนินการที่ไมถูกตองแกผูปวย (Rosoff  et  al.  
1998)  คดีหลักที่ถือวารุนแรงคือ   การทอดทิ้งผูปวยซึ่งนําไปสูการฟองรองผูบริหาร
สถานพยาบาลในมลรัฐวิสคอนซินและมลรัฐเท็กซัส     ซึ่งถูกฟองรองในขอหาฆาคนตายโดย
ประมาท  และการทอดทิ้งผูอ่ืนที่ตกอยูในภยันตรายซึ่งเปนความผิดทางอาญา  (Schudson, 
Onellion,  and  Hochstedler  1984)    
 
  ดังนั้นพยานหลักฐานบางประการจะเปนตัวบงช้ีใหเห็นวากฎหมายอาญานั้นกําลัง
แทรกซึมเขาไปมีบทบาทในวงการแพทย   อยางไรก็ตาม  ประเด็นหลักคงยังเปนวา  ความรับผิด
ทางอาญาของแพทยนั้น  จะขยายไปสูการตกเปนเหยื่อของผูปวยและจะถูกฟองรองดําเนินคดีใน
ฐานะที่เปนคดีอาญาประเภทอุฉกรรจ   มีเหตุผลหลายประการที่จะคาดหวังวา  กฎหมายอาญาจะ
ขยายไปสูการควบคุมการใชความรุนแรงของแพทย   ปจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของ
แพทยคือ   การเคล่ือนไหวทางการแพทยอยางกวางขวางที่ตอตานรูปแบบอื่นๆของการใชความ
รุนแรงของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   ซึ่งจะขยายความเกี่ยวพันถึงแพทย   เมื่อสองสาม
ทศวรรษที่ผานมานี้มีความเคลื่อนไหวในการที่จะฟองรองดําเนินคดีทางอาญากับนิติบุคคลซึ่งโดย
หลักดั้งเดิมแลวถูกมองวาเปนเรื่องในทางคดีแพง รวมทั้งเปนเรื่องการไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ในสถานที่ทํางาน  (Benson  and  Cullen  1998;  Dutzman  1990)    มลภาวะทางสิ่งแวดลอม  
(Addison  and  Mack  1991;  Cohan  and  Shapiro  1995)  และ  แมวาจะมีนอยมาก  แตก็
เปนเรื่องผลิตภัณฑที่เปนอันตรายตอผูบริโภค  (Bonner  and  Forman  1993;  Geis  et  al.  
1995)   การฟองรองในทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีของบริษัทเหลานี้ช้ีใหเห็นวา  มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาความคิดไปสูการรับผิดทางอาญาของแพทยมากขึ้น    
 
#  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  (Cultural  Changes)   
 
  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจํานวนไมนอยที่ปรากฎผลวา  มีอิทธิพลตอการ
เคลื่อนไหวในเรื่องเหลานี้   ประการแรก   ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีตอกลุมชนชั้นสูงใน
สังคมไดลดลงเนื่องจากความยุงเหยิงทางสังคมของ ป  1960  และ  1970  ความไววางใจไดถูกกัด
กรอนแกวงการธุรกิจขนาดใหญและกอใหเกิดความรูสึกตอตานในเชิงธุรกิจจากบรรยากาศทาง
วัฒนธรรมที่สงเสริมใหมีการฟองรองดําเนินคดีทางอาญากับการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย
อยางรุนแรงของบรรดาบริษัทเหลานั้น  (Cullen  et  al.  1987)    จากการสํารวจในระดับประเทศ
เมื่อเร็วๆนี้ของการฟองรองดําเนินคดีพบวา  มากกวา  40  เปอรเซ็นต  เปนหรือเก่ียวของกับ
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ความไมปลอดภัยในสถานที่ทํางานหรืออาชญากรรมทางสิ่งแวดลอม   (Benson  and  Cullen  
1998)   การตอบสนองในทางกฎหมายตอปรากฎการณที่เกิดนี้  บงช้ีวา  กลุมบุคคลที่เปนวิชาชีพ  
(รวมทั้งแพทย  ซึ่งโดยอาชีพแลวยังคงเปนอาชีพที่มีเกียรติและเปนที่เคารพนับถือ)    อาจจะไมมี
ความสุขกับระดับของการไดรับความไววางใจซึ่งเดิมในอดีตสิ่งนี้จะเปนตัวปกปองพวกเขาจากการ
ถูกฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมาย    
 
  นอกจากการถูกกัดกรอนความเชื่อถือจากสาธารณะแลวก็มีหลักฐานบงช้ีใหเห็น
วา   ประชาชนกําลังเพ่ิมความไมอดกล้ันตอความเสี่ยงทางดานสุขภาพรางกายของพวกเขาและ
สภาวะความเปนอยูที่ดีอีกตอไป  (Evan,  Cullen, and  Dubeck  1993;  Friedman  1985)   
กอนหนานี้การดําเนินการทางธุรกิจที่ไดรับการยอมรับ  เชน  ความลมเหลวของการสรางเง่ือนไข
ของความปลอดภัยในที่ทํางาน  แตปจจุบัน  ไดถูกมองวาเปนสิ่งอันตรายที่ยอมรับไมได   ย่ิงไป
กวานั้นบรรยากาศที่ตองระมัดระวังและเตรียมพรอมคือ  การกออาชญากรรมโดยชนชั้นสูงไดรับ
การยอมรับวา   ไมใชเปนเรื่องอุบัติเหตุหรือสถานการณที่จะตองยอมรับไดอีกตอไป  แตจะเปน
พ้ืนฐานสําหรับการฟองรองดําเนินคดีทางอาญา 
 
  ในทายที่สุดการตอสูเพ่ือสรางความเทาเทียมกันทางการเมืองและทางสังคม  ซึ่ง
เร่ิมตนในป  1960  ไดกระตุนใหสาธารณชนไดตรวจสอบและระลึกถึงความไมเทาเทียมกันที่
เกิดข้ึนในทางประวัติศาสตรซึ่งกฎหมายตอบสนองตออาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม
ในทองถนนแตกตางกันออกไปและมีการสนับสนุนการสรางขอผูกมัดใหกฎหมายมีบทบัญญัติที่จะ
สรางความเทาเทียมกันเกิดขึ้น  (Evans  et  al.  1993)    สภาวะการฟองรองทางอาญาที่เพ่ิมขึ้น
จากการละเมิดกฎหมายที่รุนแรงของบริษัทหางรานในป  1970  และ 1980   ไดสะทอนใหเห็นวา 
สาธารณชนมีความคาดหวังและตองการที่จะมีบทบัญญัติหรือบทลงโทษอยางเทาเทียมกันทั้ง
ผูกระทําความผิดที่เปนคนรวยและเปนคนจน 
 
#    องคกรที่สงเสริมดานสุขภาพ  (Health  Maintainance  Organization) 
 
  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไดสะทอนใหเห็นความเคลื่อนไหวในวงกวางที่
ตอตานการใชความรุนแรงของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ไดเปนหนทางนําไปสูการฟองรอง
ดําเนินคดีทางอาญาในเรื่องของการใชความรุนแรงของแพทย   ขอพิจารณาประการที่สองคือ   
แพทยมีความเสี่ยงสูงมากข้ึนในการที่จะถูกฟองรองดําเนินคดีที่เก่ียวของกับกรอบการปฎิบัติทาง
การแพทยกับเครือขายขององคกรที่สงเสริมดานสุขภาพ  (HMOs)   การดูแลรักษาสุขภาพไดเพ่ิม
เปนลักษณะขององคกรความรวมมือมากขึ้นซึ่งกรอบขนาดใหญอยูที่ระบบราชการที่สามารถขยาย
การควบคุมเหนือการปฎิบัติรักษาทางการแพทย   (McKinlay  and  Stoeckle  1988)   แพทย
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และผูปวยจะถูกแทนที่โดยผูจัดหาและการเขาสมัครในสภาวะแวดลอมของการดูแลที่มีการบริหาร
จัดการแบบใหม   แพทยในปจจุบันตองแยกความจงรักภักดีระหวางการดูแลผูปวยกับองคกรและ
ผูปวยเองก็ถูกสมมุติวามีบทบาทรองลงมาสําหรับสวนดังกลาวแพทยหลายคนไดรายงานวา   
ความพึงพอใจในความสัมพันธกับผูปวยไดลดนอยถอยลงและพวกเขามองผูปวยวา  มีความราย
กาจเพิ่มขึ้นหรือเปนอริศัตรูและลดความผูกพันจากการมีความสัมพันธกันในระยะยาวลง  
(Stoeckle  1989)   ความรวมมือดูเหมือนวาจะหลุดหายไปจากการดูแลของแพทยและสูญเสีย
ความสัมพันธอันดีสวนตัวไป  ซึ่งโดยดั้งเดิมแลวจะแตกตางกันออกไปจากการถูกวิพากษวิจารณ
และการถูกฟองรองดําเนินคดีอาญา   ความรวมมือและความสัมพันธอันดีอาจจะไดรับอิทธิพล
จากการฟองรองดําเนินคดีอาญาเปนตัวกําหนดโดยตรง   
                   มีผลงานวิจัยไดช้ีใหเห็นวา   สาธารณชนสวนใหญตองการที่จะฟองรองดําเนินคดี
แกผูกระทําความผิดในลักษณะที่เปนองคกรมากกวาที่จะเปนบุคคลคนเดียว   จําเลยที่เปนองคกร
หรือบริษัทจะถูกมองวาควรจะไดรับโทษทั้งทางแพงและทางอาญาอยางรุนแรงมากกวา  (Frank  
et  al.  1989;  Hans  and  Ermann  1989)   การที่สาธารณชนเกิดความรูสึกดูหมิ่นดูแคลน
องคกรทางการแพทยไดถูกนําเขาไปสูการอภิปรายในรัฐสภาและมีจขอเรียกรองใหมีการจัดทํา
บทบัญญัติที่รักษาสิทธิของผูปวย  (Kilborn  1998)   แพทยที่เปนลูกจางขององคกรเกิดความรูสึก
มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกฟองรองดําเนินคดีอาญามากแพทยที่ครอบครัวไดไววางใจเหมือนใน
อดีต 
 
  การสรางความรวมมือยังเปนการผูกวิสาหกิจทางการแพทยใหเกิดความเดนชัด
มากข้ึนวาทําเพ่ือเงิน   องคกรที่ทําข้ึนเพื่อสุขภาพไดออกแบบการดําเนินการที่หลากหลายเพื่อ
เพ่ิมผลิตผลทางเศรษฐกิจแกแพทย  รวมทั้งสิทธิประโยชนที่จะลดคาใชจายและจํากัดการเขาถึง
การดูแลรักษาเปนพิเศษและกําหนดการทบทวนการดําเนินการที่ไมเก่ียวกับการรักษาโดยแพทย  
(Wrightson  1990)  การใชสิทธิประโยชนทางดานการเงินโดยองคกรสงเสริมสุขภาพบางองคกร
สงผลใหแพทยมีทางเลือกในการตัดสินใจสําหรับการรักษา  (Hillman,  Pauley,  and  Kerstein  
1989)    บริษัท  The  RAND  Health  Insurance  Experiment  พบวา  การดูแลโดยองคกร
สงเสริมสุขภาพใหความใสใจกับการลดคาใชจายการทําใหผูปวยเกิดความพึงพอใจลดลงและ
สถานภาพของผูที่มีสุขภาพย่ําแยในกลุมคนที่เปนสมาชิกที่มีรายไดต่ําย่ิงแยลง  (Wagner  and  
Bledsoe  1990; Ware  et  al  1986) 
 
  เมื่อแรงจูงใจในการแสวงหากําไรเริ่มตนที่จะบรรลุกับขอผูกพันของแพทยที่จะ
รักษา   ทัศนคติของสาธารณชนที่เก่ียวของกับความหมายของผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะตอง
ถูกกําหนดขึ้นใหมเชน    บริษัทซึ่งถูกพบวาพยายามที่จะสรางความสมดุลยในเรื่องคาใชจาย   
โดยการลดคาใชจายเพื่อลดทอนความมีชีวิตอยูของมนุษยก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกฟองรอง
ดําเนินคดี  (Swiggert  and  Farrell  1980)    การตกเปนเหยื่อของผูปวยไดถูกพิจารณาวาเปนผล



 80

พวงของการตัดสินใจในทางธุรกิจที่เกิดจากการไตรตรองไวกอนที่จะลดคาใชจาย  ซึ่งจะถูกวินิจฉัย
วาเปนการกระทําผิดทางอาญา  เมื่อเร็วๆนี้  องคกรสงเสริมและดูแลทางดานสุขภาพองคกรหนึ่ง
ในเท็กซัสเลือกที่จะจายเงิน  5.35  ลานดอลลารสหรัฐมากกวาการที่จะไปตอบคําถามในศาลดวย
ขอหาวา  ดําเนินธุรกิจเพื่อมุงหวังกําไรอยางเดียว  คดีนี้คือ  (“Kaiser  Settles  Texas  Mal-
practice  Case  for  $5.35  Million”  1998)    
 
#     บทบาทของผูฟองรองดําเนินคดี   (The  Role  of  Prosecutors) 
 
  ขอพิจารณาที่สามที่เก่ียวของกับการเพิ่มความเสี่ยงของแพทยคือ  บทบาทของผู
ฟองรองดําเนินคดีและเจตนาที่จะเริ่มการฟองคดีอาญาตอแพทย    การศึกษาของผูฟองรอง
ดําเนินคดีทางการแพทยระบุใหเห็นวา    การตัดสินใจที่จะกลาวหาดําเนินคดีอาญา  ไดรับอทิธพิล
จากความโดดเดนของระบบการรับรูเก่ียวกับการควบคุม  (Benson  and  Cullen  1998;  
Benson,  Cullen,  and  Maakestad  1990)  ผูฟองรองดําเนินคดีดูเหมือนที่จะกลาวหา
ดําเนินคดีทางอาญาในคดีซึ่งองคกรที่เปนตัวแทนประสบความลมเหลวที่จะปฎิบัติตามกฎ  หรือ
เมื่อพวกเขาเชื่อวา  จําเลยที่เปนองคกรควรจะถูกลงโทษอยางเหมาะสมจากการหลบเลี่ยง  
(Benson  et  al.  1990:364)    
 
  การรับรูของผูฟองรองดําเนินคดีเก่ียวกับจุดแข็งของระบบการควบคุมดั้งเดิม
ไมไดเกิดขึ้นโดยวางเปลา   ในคดีที่แพทยไดกระทําการโดยรุนแรง   การดําเนินการทางกฎหมาย
เมื่อเร็วๆนี้  เปนตัวที่จะลดการรับรูถึงระบบการควบคุมแบบดั้งเดิม   มลรัฐตางๆอาจจะมีการ
เคลื่อนไหวที่จะควบคุมราคาและจํากัดความเสียหายในการจายอันเกิดขึ้นจากการฟองรองคดี
เก่ียวกับธุรเวชปฎิบัติ  โดยเนนทางเลือกที่จะใหไปไตสวนในคณะลูกขุนและทําใหบทบัญญัติใน
การจํากัดการเชื่อมโยงของธุรเวชปฎิบัติส้ันลง    (ในรายงานของคณะทํางานวาดวยความรับผิด
ทางการแพทยและธุรเวชปฎิบัติในป  1987)   (“Report  of  the  Task  Force  on  Medical  
Liability  &  Malpractice”  1987)    การตรากฎหมายดังกลาวนี้กอใหเกิดการออนแอในการใช
อํานาจของพลเรือนและทําใหผูฟองรองดําเนินคดีนําคดีเขาไปสูการฟองรองในทางอาญา  เพ่ือให
มีการลงโทษแกแพทยที่กระทําผิดแทน 
     
  โดยสรุป    ประเทศไทยไดระบุปจจัยหลายประการซึ่งประเทศไทยเชื่อวาจะเปน
สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมทางสังคมของการที่แพทยกระทําความผิดแบบ
อุกฉกรรจ   จุดที่เปนสัญญลักษณรวมทั้งแรงบีบทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในวงการแพทยซึ่งดูเหมือนจะคุกคามระบบการคุมครองแพทยจากการถูก
ฟองรองแบบดั้งเดิม   ตอไปประเทศไทยจะหันกลับไปดูผลงานการวิจัยของประเทศไทยซึ่งเปน
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การสํารวจคดีตางๆที่เกิดขึ้นที่เก่ียวของกับการฟองรองดําเนินคดีในทางอาญาแกแพทยที่กระทํา
แกเหย่ือที่เปนผูปวยในขอหาฉกรรจ    ประเทศไทยใหเหตุผลวาคดีเหลานี้เปนตัวแทนของการ
เปลี่ยนรูปแบบในการควบคุมทางสังคมของการใชความรุนแรงของแพทย  บางทีอาจจะอยูในชวง
ของการเริ่มตนแตก็มีพลังอํานาจอยางลึกซึ้งในการที่จะบงช้ีโดยนัยถึงการใชการลงโทษทางแพง
และการลงโทษที่ริเร่ิมจากคนในวงการไปจนถึงการกอกําเนิดของการฟองรองดําเนินคดีในทาง
อาญา 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห 

 โดยขอเท็จจริงแลวหากพิจารณาถึง กฎหมายที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการรักษาพยาบาลของเอเซียแลว จะมีกฎหมายที่เก่ียวของและมีบทบาทมากมายหลาย
ฉบับที่เก่ียวของ เพราะการรักษาผูปวยหรือคนไขนัน้ อาจจะกระทําในรูปของหนวยงานของรัฐ
โดยตรง เชน กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย หรือ องคกรอื่นๆของรัฐ ซึ่งก็จะมีกฎหมาย
โดยเฉพาะขององคกรหรือหนวยงานมาบังคับหรือปรบัใช หรืออาจกระทําในรูปของเอกชน ซึ่ง
อาจจะเปนโรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิค ซึ่งก็จะมีกฎหมายเฉพาะ เชน พระราชบญัญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 เปนตน หรือ ในอนาคตอาจจะมีการดาํเนนิการในรูปของการตั้ง
โรงพยาบาลทีม่ีชาวตางชาตทิี่เปนแพทยมารวมลงทุนในรูปของกิจการรวมคา (joint venture) หรือ 
หางหุนสวน หรือในรูปของบริษัท จํากัด หรือ บริษัท มหาชน จาํกัด  ซึง่ก็สจะตองนําหลัก
กฎหมายที่เก่ียวของ อาทิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือพระราชบัญญตัิบริษัทจาํกัด
มหาชน  มาปรับใช เปนตน 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจาก แนวทางและวัตถปุระสงคของการศึกษามุงที่ มาตรการทาง
กฎหมาย (legal measures) ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดานการ
รักษาพยาบาล เปนหลัก ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้ จึงมุงที่จะทําความเขาใจในสาระสาํคญัของ
มาตรการทางกฎหมายตางๆที่เก่ียวของ ซึ่งสามารถจําแนกพิจารณาในประเด็นตางๆไดดังนี ้

 
 

4.1 ประเด็นดานนิติสัมพันธ 
ประเด็นหลักในเรื่องนิติสัมพันธอยูที่การเปลี่ยนความสัมพันธระหวาง แพทยกับผูปวย 
(Doctor-Patient Relationship) ซึ่งจากเดิมเปนการปฏิบัติการรักษาเพื่อการชวยเหลือ ที่
เดิมอาจจะเปนนิติกรรมหรือนิติเหตุ ไปเปนเรื่องของสัญญา (Control) 

 
 

4.2 ประเด็นดานสิทธิ 
ประเด็นเรื่องสิทธิ เปนประเด็นที่มีความสําคัญ ที่จะตองมีมาตรการทางกฎหมายระบุ 
หรืออภิปราย ในดานของการใชสิทธิใหชัดเจน โดยกฎหมายจะตองใหการคุมครองมิใหมี
การละเมิดสิทธิของผูอ่ืน (abuse of rights) ซึ่งในทางการแพทยก็เชนเดียวกัน ผูปวยยอม
มีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติ รักษาและคุมครองสิทธิมิใหกลายเปนวัตถุ (materials)  
อยางไรก็ตาม ส่ิงที่จะตองพิจารณาเปนประการแรกก็คือ ความหมายและขอบเขตของ
สิทธิของผูปวย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะระบุไดวา มีการละเมิดสิทธิหรือไม 
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 ประเด็นในเรื่องสิทธิ (rights) ในทางการแพทยนั้นมีการขยายขอบเขตออกไป
อยางกวางขวาง  เพราะเปนเ ง่ือนไขที่ผูปวยจะได รับอยางเต็มที่  เนื่องจากการ
รักษาพยาบาลนั้นอาจมีผลกระทบตอชีวิต รางกายของผูปวย โดยมิอาจหลีกเล่ียงได 
ดังนั้น กอนและขณะ รวมทั้งภายหลังการรักษาผูปวยจําเปนจะตองไดรับการคุมครอง 
 ปจจุบัน ผูปวยมีสิทธิที่ไดรับการรับรองในทางกฎหมายชัดเจน และถือเปนสิทธิ
ของผูปวยที่ไดรับการรับรอง  สิทธิตางๆในการเลือกแพทย หรือสิทธิในการปฏิเสธการ
รักษา รวมไปถึงสิทธิในการเลือกที่จะปรึกษาแพทยอ่ืน (the second or the third 
opinion) เปนตน  สิทธิของผูปวยจะตองมีการประกาศและรับรองใหรับรูอยางชัดเจน ซึ่ง
ในปจจุบันในโรงพยาบาลของไทยหลายแหงก็ไดมีการติดประกาศใหทราบตาม ward 
ตางๆ รวมทั้งในหองพักผูปวยดวย 
 ประเด็นในดานสิทธิของผูปวยในทางการแพทยที่โดดเดนและไดรับการยอมรับ
ในทางกฎหมายการแพทยมากที่สุด ก็คือ เร่ือง “ความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาว” 
(informed consent) 
 ความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาว หมายถึง การที่ผูปวยไดรับการบอกเลา 
อธิบายในสิ่งที่ตนเองประสบ และวิธีการปฏิบัติรักษาในทางการแพทยที่จะไดดําเนินการ 
(medical treatment) ตัวอยาง เชน นาย ก. ปวยเปนโรคมะเร็ง (cancer) นาย ก. ควรจะ
ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย และไดรับการอธิบายถึง สาเหตุ ปจจัย ลักษณะโรค อาการ 
และภาวะคุกคามตางๆ  วิธีการทั้งหมดที่ทางการแพทยใช รักษาผูปวยโรคมะเร็ง 
ผลขางเคียง ผลโดยตรงจากการรักษาในแตละวิธี และวิธีการที่แพทยเลือกใชรักษา และ
เหตุผลที่เลือกใช ผลที่จะเกิดขึ้น เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนสิทธิของผูปวยที่จะไดรับการแจง 
(informed) และเมื่อผูปวยยอมรับเห็นชอบดวยจึงไดตัดสินใจ (โดยผูปวยเองที่จะไดรับ
การรักษา) ในทางการแพทย มักเกิดกรณีเชนนี้เสมอ โดยเฉพาะกรณีที่ผูปวยจะไดรับ
ผลกระทบตอไปในชีวิตที่เหลืออยู เชน การพิการ การถูกตัดอวัยวะบางอยางทิ้งไป 
 ออสเตรเลีย มีการขยายความถึงลักษณะและองคประกอบของความยินยอมที่
ไดรับการบอกกลาววาจะตองประกอบดวยลักษณะตอไปนี้ (Andrew Dix and Colleque 
1996 :86) 

1) เปนความยินยอมโดยอิสระอยางแทจริง และเปนความสมัครใจ 
2) ครอบคลุมกระบวนการรักษาทั้งหมด 
3) ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกฝายที่เขามารักษา ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล ฯลฯ 
4) ผูปวยมีสติสัมปชัญญะ และมีความสามารถที่จะใหความยินยอม 
5) อาจมีการใหความยินยอมเพียงบางระดับเทานั้น 

ดังนั้น ในกรณีที่ประเทศไทยพัฒนาเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลของเอเซีย 
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามารับการรักษา ยอมเรียกรองในดาน ความยินยอมที่
ไดรับการบอกกลาวจากแพทยผูที่จะรักษา เนื่องจากการซึมซับถึงเร่ืองสิทธิของ
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ตนที่จะไดรับในฐานะที่เปนผูปวย และแพทยที่ทําการรักษาตองรับรูถึงสิทธิของ
ผูปวยในประเด็นนี้ดวย มิฉะนั้น อาจถูกฟองรอง ขอหาละเมิด โดยลักษณะที่ “รู 
หรือ ควรจะรู” วา ผูปวยมีสิทธิประการใด แตประมาทเลินเลอ กอใหเกิดความ
เสียหายตามองคประกอบเรื่องละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 420 

 
 
          4.3  ประเด็นดานหนาที่ 
 
“มาตรา 323 ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืน โดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ โดย
เหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมด
ความ ทนายความ หรือผูสอบบัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลว
เปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก เปดเผยความลับของผูอ่ืนอันตน
ไดลวงรูหรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกัน” 
 “มาตรา 324 ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเปนที่
ไววางใจลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืน เก่ียวกับอุตสาหกรรม การคนพบหรือการนิมิตใน
วิทยาศาสตร เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนตนเองหรือผูอ่ืนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
2) การจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการไดบัญญัติไวในมาตรา 23 วา 
 “มาตรา 23 หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวน
บุคคล ดังตอไปนี้ 
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบ
ดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน 
(2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
(3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับ
ส่ิงดังตอไปนี้ 
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
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(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคลของเจาของขอมูล 
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงชุดขอมูล 
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล 
(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพ่ือปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงให
เจาของขอมูลทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะ
การใชขอมูลตามปกติ และกรีที่ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปน
กรณีมีกฎหมายบังคับ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลไปยังที่ใด ซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตาม
ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ” 
(1) ตองมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเทาที่เก่ียวของแบะจําเปนเพื่อการดําเนินงาน 
 โดยหลักคือ ตองมีแตเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลเทานั้นที่ควรรู หนวยงานของ
รัฐไมควรจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล เนื่องจากรัฐมีหนาที่ดําเนินงานในสวนที่เปนประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หนวยงานของรัฐจึงมีอํานาจจัดเก็บ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลเทาที่เก่ียวของและจําเปนตองการดําเนินงาน และเมื่อหมดความจําเปนก็
ตองเลิกใชระบบดังกลาวเพื่อรักษาสิทธิของบุคคลนั้น 
(2) ทําการเก็บขอมูลโดยตรงจากเจาของขอมูล 
 ประเด็นที่นาสังเกต ไดแก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการไดใชคําวา “พยายาม” 
เพราะบางกรณีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลโดยตรงอาจจะไมไดรับความถูกตอง
ตามความเปนจริง สาเหตุมาจากเจาของขอมูลอาจจะมีผลประโยชนไดเสียในการใหขอมูลหรือไม
ตองการใหขอมูลที่เปนจริงแกหนวยงานของรัฐ เชน กรณีที่ศาลมีคําส่ังใหสืบประวัติและความ
ประพฤติของจําเลยเพื่อใชประกอบการพิจารณาของศาล จําเลยจะมีแนวโนมที่จะใหขอมูลหรือ
ไมใหขอมูลเพอเปนประโยชนตอตนเอง เจาหนาที่ของรัฐจึงจําเปนตองหาขอมูลทั้งตัวจําเลยเอง 
หรือบุคคลที่เก่ียวของหรือบุคคลอื่นดวย เพ่ือใหไดขอมูลขาวสารที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 
(3) ใหจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองเสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ตอไปนี้ 
ก. ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว เชน หนวยงานบางหนวยงานไดเก็บขอมูล
ขาวสารที่เก่ียวกับขาราชการ พนักงาน ลูกจาง กรรมการของรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการตางๆ ผูรับ
ทุนการศึกษา หรือบุคคลประเภทอื่นๆ แตกฎหมายใหใชขอมูลที่เก่ียวของกับประเภทของบุคคล
เทานั้น ไมตองนําขอมูลของทุกคนไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
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ข. ประเภทของขอมูลขาวสารสวนบุคคล เชน ขอมูลขาวสารที่เปนประวัติบุคคลหรือ
ประวัติการทํางาน เปนตน 
ค. ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ เชน กรณีขาราชการเก็บขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการ
บริหารงานบุคคล การเลื่อนข้ันตําแหนงหรือเพ่ือพัฒนาตนเอง เปนตน 
ง. วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล คือ เมื่อบุคคลใดพบวาขอมูลขาวสารของตนไม
ถูกตอง ใหมีสิทธิย่ืนคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นแกไข 
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลสวนนั้นได โดยหนวยงานของรัฐจะพิจารณาคําขอนั้น และแจงบุคคล
นั้นทันทีวาจะแกไขหรือไม เปนตน 
จ. แหลงที่มาของขอมูล เชน ไดขอมูลจากที่ใด จากเจาของขอมูล เปนตน 
 ทั้งนี้ประเทศไทยจะสังเกตเห็นวา ในสวนที่เปนขอมูลขาวสารของราชการ หนวยงาน
ของรัฐจะพิมพลงราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 ขณะเดียวกันยังตองนําขอมูลขาวสารสวนบุคคล
พิมพลงในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 23 ดวย 
 อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอยกเวนสําหรับหนวยงานบางแหงที่ไมตองปฏิบัติตามก็ได ดวย
เหตุผลในการเก็บขอมูลขาวสารเปนความลับ เพ่ือประโยชนตอความมั่นคงและความปลอดภัย
แหงชาติ โดยที่หนวยงานดังกลาว ไดแก สํานักงานขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ และหนวยงานของรัฐที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ไมตองนําขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลตามมาตรา 23 วรรคแรก (3) ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็ได 
(4) การตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหถูกตองอยูเสมอ 
 หนวยงานของรัฐจะทําการแกไขขอมูลขาวสารที่บันทึกผิดพลาดทั้งที่เปนของเอกชน
ขอใหแกและขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบอยูเสมอ เพราะหากขอมูลไมถูกตองอาจกอ
ความเสียหายหรือเปนการตัดสิทธิของบุคคลนั้นไป 
(5) การจัดระบบรักษาความปลอดภัย 
 โดยหลักการแลว ขอมูลสวนบุคคลจะไมเปดเผยตอบุคคลทั่วไป ดังนั้นหนวยงานของ
รัฐตองมีกฎระเบียบและมาตรการในการเก็บรักษาและการเขาถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคล เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาสารสวนบุคคลดังกลาว 
3) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 โดยทั่วไปแลว หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจาก
ความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นไมได เวนแตเปนการ
เปดเผยตามมาตรา 24 โดยสรุปแลวผูที่สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคล คือ 
“ก. เจาของขอมูล 
ข. ผูที่เขาของขอมูลใหความยินยอมเปนหนังสือไวลวงหนาหรือในขณะนั้น 
ค. ผูที่อาจรับรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 24 ซึ่งกรณีที่หนวยงานของรัฐอาจ
เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหแกผูอ่ืนหรือหนวยงานอื่นได พรอมทั้งตองทําบัญชีแสดงการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไวดวย” 
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(1) กรณีที่หนวยงานของรัฐอาจเปดเผยขอมูลขาวสารบุคคลใหแกผูอ่ืนหรือหนวยงานอื่น 
 ซึ่งกรณีดังกลาวจะกระทําไดดังนี้ 
ก. การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรับในหนวยงานเพื่อนําไปใชตามอํานาจหนาที่ 
 หนวยงานของรัฐซึ่งเปนนิติบุคคลไมสามารถดําเนินการใดๆ ไดดวยตนเอง 
จําเปนตองกระทําโดยผานทางจะเจาหนาที่ของรัฐผูที่จะจัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ของตน ดังนั้นผูที่จัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลจึงไมใชผูที่จะใชขอมูลเหลานั้น
เพียงคนเดียว เชน เจาหนาที่กองการเจาหนาที่เปนผูเก็บประวัติขาราชการ แตขอมูลขาวสารสวน
บุคคลนั้น ยังมีเจาหนาที่อ่ืนที่มีความจําเปนในการใชขอมูลขาวสารนั้น เชน ผูบังคับบัญชาตองใช
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพื่อแสดงการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนข้ันและตําแหนง หรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาลงโทษทางวินัยแกขาราชการในหนวยงานนั้น ดังนั้นเจาหนาที่ที่เก็บรักษา
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลจึงมีอํานาจเปดเผยขอมูลนั้นตอเจาหนาที่อ่ืนในหนวยงานทมีความ
จําเปนตองใชขอมูลขาวสารเพื่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ โดยไมตองไดรับการยินยอมจาก
เจาของขอมูลสวนบุคคล 
ข. การเปดเผยโดยการใชขอมูลตามปกติ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงวัตถุประสงคที่นําขอมูลขาวสารไปใชแกเจาของขอมูล และ
ตองประกาศลักษณะการใชขอมูลตามปกติลงในราชกิจจานุเบกษาดวย กลาวคือ การใชขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลตามวัตถุประสงคของการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลจึงเปนเรื่องที่
หนวยงานของรัฐมีอํานาจทําไดและเจาของขอมูลขาวสารยอมรูอยูแลว 
ค. การเปดเผยตอหนวยงานของรัฐดานการวางแผนสถิติและสํามะโน 
 กฎหมายกําหนดใหสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลแกหนวยงานของรัฐที่
ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตางๆ ซึ่งตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ไมใหเปดเผยไปยังบุคลอื่นที่ไมมีอํานาจหนาที่ เชน การใหขอมูลขาวสารแกสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประชากร เคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ 
และการอื่นเพื่อใชประโยชนในทางสถิติ เชน พระราชกฤษฎีกาการทําสํามะโนประชากรและเคหะ 
พ.ศ. 2532 (ฤทัย  หงสสิริและมานิตย  จุมปา, 2542: 94) กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติ 
จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะเพื่อทราบสถิติเก่ียวกับจํานวนประชากรและเคหะ รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประชากรในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ สถานที่เกิด การศึกษา สถานภาพการ
สมรส จํานวนบุตร จํานวนที่อยูอาศัย ฐานะทางเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินและกําหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพ่ือใช
ประกอบการวางแผนงานบริหารของหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน เปนตน โดย
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 ไดกําหนดใหขอมูลความหรือตัวเลขที่ไดมานั้นเปนความลับ 
หามผูที่มีหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมายนี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขดังกลาว เวนแตเพ่ือ
ประโยชนในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่บุคคลนั้นตองหาวาการกระทําความผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ 
ง. การเปดเผยเปนการใชประโยชนในการศึกษาวิจัย 
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 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพ่ือการศึกษาวิจัยยอมกระทบตอสิทธิสวน
บุคคล กฎหมายจึงใหสิทธิเปดเผยเพียงขอมูลที่ไมระบุช่ือหรือส่ิงที่ทําใหรูวาเปนบุคคลใด 
จ. การเปดเผยตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 กําหมายใหหนวยงานของรัฐที่ไมประสงคจะเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลอีกตอไป 
ตองสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติหรือหนวยงานอื่นตามที่กําหนด
ภายหลัง เพ่ือตรวจสอบคัดเลือกเก็บไวเพ่ือการศึกษาคนควาของประชาชน 
ฉ. การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
4) การตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยเจาของขอมูล 
 กฎหมายไดใหสิทธิแกเจาของขอมุลในการตรวจดู เพ่ือปองกันการผิดพลาดใน
กระบวนการจัดเก็บ ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
กลาววา 
 “มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึง
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือ
ไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลนั้น และใหนํามาตรา 9 วรรคสอง และวรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เก่ียวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควร เจาหนาทีข่อง
รัฐจะเปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได 
 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน สวนใดไมถูกตองตามที่เปน
จริง ใหมีสิทธิย่ืนคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคล
นั้นทราบโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มี
คําขอ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับแจงคําส่ังไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร โดยยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการ และไมวากรณีใดๆ ใหเจาของมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของ
ตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เก่ียวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 
และมาตรานี้แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแก
กรรม” 
 ตัวอยางกรณีของผูปวย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2541 แพทยสภา สภาการพยาบาล 
สภาพเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป ไดรวมกัน
ออกประกาศรับรองสิทธิของผูปวยไวหลายประการ ซึ่งสอดคลองกับสิทธิของเจาของขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลตามกฎหมาย เชน ผูปวยมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเพียงพอและชัดเจน เพ่ือเลือก
ตัดสินใจในการยินยอมหรือไมยินยอมใหผูประกอบการวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอตน ผูปวยมี
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สิทธิใหปกปดขอมูลเก่ียวกับตนเองโดยเครงครัด ผูปวยมีสิทธิรับทราบขอมูลเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อรองขอ (ฤทัย  หงสสิริ และมานิตย  จุม
ปา, 2542: 100) 
 
            4.4  ประเด็นดานความรับผิดของแพทย 
 
“มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแก
ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ผูนั้นทํา
ละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2540: 86) 
 
            4.5  ประเด็นดานเหตุยกเวนความรับผิด 
            4.6  ประเด็นดานความเสียหายจากการรักษา 
            4.7  ประเด็นดานโทษ 
           4.8  ประเด็นดานการขัดกันทางกฏหมาย 
           4.9  ประเด็นดานการพิจารณาคดีและ 
          4.10  ประเด็นดานการบังคับคด ี

4.11 การวิเคราะหคดี 
 

นอกจากการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการฟองรองดําเนินคดีแกแพทยแลว    ประเทศ
ไทยยังไดสํารวจคดีตางๆ ที่ไมไดปรากฎและศึกษาลักษณะเฉพาะซึ่งจําแนกประเภทการฟองรอง
จากการสุมมากกวาที่จะระบุเหตุการณที่เปนรูปแบบ   การวิเคราะหคดีเหลานี้จะถูกศึกษาเพื่อการ
เสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  โดยเหตุผลอยางนอยสองประการคือ  

   ประการแรก  ประเทศไทยไมสามารถที่จะสลัดความยุงยากจากสิ่งที่แสดงใหเห็นวา  
แพทยมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกฟองรองดําเนินคดีหรือมักจะเกี่ยวของกับขอกลาวหาวา   เปน
การใชความรุนแรงในทางการแพทยหรือทั้งคู    ผูสังเกตุการณสวนใหญเก่ียวกับการกอคดี
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแนะนําวา    การฟองรองคดีดังกลาวเปนเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็ง
เทานั้นหากยังเปนจริงวาแพทยไดยังกระทําความผิดทางอาญาอยางรุนแรงอยู   ขอมูลที่เปดเผย
เหลานี้  อยางนอยก็เปนบางสวนเทานั้น  ซึ่งแพทยยังมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองดําเนินคดี    

 
   ประการที่สอง    ในความเกี่ยวของหลักๆ  ประเทศไทยไมมีขอมูลหรือจากผูอ่ืนซึ่งจะสามารถ
รวบรวมการกอคดีอยางรุนแรงของแพทยซึ่งถูกคนพบและนําไปสูการถูกฟองรองดําเนินคดีหาก
ประเทศไทยมีขอมูลดังกลาวก็จะเปนไปไดที่จะตรวจสอบควบคุมถึงธรรมชาติของการมีพฤติกรรม
การกระทําความผิดซึ่งมีความเปนไปไดที่จะไดรับการตรวจสอบ  ซึ่งลักษณะของแพทยที่ถูก
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ฟองรองจะแตกตางกันไปในแตละคดี ไป    นอกจากนี้  โดยไมมีขอมูลดังกลาว  ประเทศไทยจึง
วิเคราะหในเชิงเสนอแนะ 
 ในการกลั่นกรองคดี  เพ่ือดูลักษณะรวม  ประเทศไทยไดศึกษาลักษณะที่เกิดขึ้นในกรอบ
การวิเคราะห (เชน  สถานที่ที่มีการจัดใหบริการทางการแพทย    ประวัติของการถูกลงโทษมา
กอน     การขาดการประกันภัย    ความออนแอของผูเคราะหราย   รวมทั้งเพศของแพทย
ผูรักษา)    ประเทศไทยยังไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่มีมากอนหนานี้  เก่ียวกับการฟองรอง
ดําเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อใชในการประเมิน  ในสวนตอมาก็คือ   การวิจัยไดชวย
ช้ีแนะวา   โจทกหรือผูฟองคดีก็สามารถที่จะถูกฟองรองดําเนินคดีไดเชนกันจาก 
 ประการแรก   ความซับซอนทางกฎหมายและที่เกิดขึ้นจริงของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
บางประการจะเกี่ยวของกับความตองการที่จะรวบรวมขอมูลขอกลาวหาทางอาญาลดลง  (Benson  
et  al.  1990)    คดีตางๆเก่ียวของกับขอเท็จจริงที่มีรูปแบบที่ซับซอนตองการศึกษาที่ขยายออกไป  
และผูเช่ียวชาญเฉพาะ 
 อัยการในทองถ่ินมักจะขาดทรัพยากรสําหรับการฟองรองคดีที่ตองอาศัยเทคนิคความ
เช่ียวชาญเฉพาะที่จะดําเนินการใหบรรลุผล  (Benson  et  al.  1990)  
 ประการที่สอง     กรณีการฟองรองทางอาญาตอผูกระทําผิดที่เปนอาชญากรทาง
เศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึนอยางมีนัย  ดวยขอหาท่ีรุนแรง  (Shapiro  1985)  คดีที่เก่ียวของกับการทํา
รายรางกายผูเสียหายไดกระตุนใหมีการดําเนินการอยางจริงจังจากอัยการ  (Benson  and  Cullen  
1998) 
 ประการที่สาม   การฟองรองทางอาญาจะเปนความชอบธรรมหากที่เปนโจทกสามารถ
แสดงถึงการเปน  “ผูคํานวณที่สมเหตุผล (rational  calculators)  ที่จะระบุผลประโยชนเหนือชีวิต
มนุษยคลายกับการประกอบอาชญากรรมบนทองถนน  (Cullen  et  al  1987) 
 ประการที่ ส่ี     ความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองดําเนินคดีทางอาญา  มักจะเกี่ยวพันกับ
คุณสมบัติของแพทยดวย   การวิจัยบงช้ีวา   แพทยที่ถูกลงโทษจากการลวงละเมิดทางการแพทย
โดยรูปแบบแลวมักไมใชแพทยสวนใหญ   และมักจะเกิดขึ้นในชุมชนที่ยากจน   ที่มีการจาย
คาบริการต่ํา  ซึ่งกระตุนและมีการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย  (Pontell; Jesillow,  Geis  และ  
O’Brien  1985) 
 ในตารางที่ 1  ประเทศไทยไดแสดงรายละเอียดของคดีในรูปของลักษณะพื้นฐานที่มี
แนวโนมจะถูกฟองรองดําเนินคดี  มีการระบุในคอลัมภสุดทาย  ถาเครื่องหมาย x แสดงถึง  คดีที่
กําหนด   ถาเครื่องหมาย O   แสดงถึง ลักษณะที่ไมปรากฎและเครื่องหมาย  M  หมายถึง  ขอมูล
ที่เก่ียวของไมสามารถหาไดจากแหลงขอมูลที่มี   ประเทศไทยไดสังเกตหลายๆรูปแบบพบวา 
บางอยางจะมีรายละเอียดมากกวาคดีอ่ืนๆ 
 ในตอนเริ่มตนคดีทั้งหมด  แตมีเพียงคดีเดียวที่เก่ียวของกับการใชความรุนแรงทําราย
รางกายผูปวย   ดังนั้น  ในคดีที่มีการฟองรองดําเนินคดี พบวา  มี 13 คดีที่ผูปวยตาย  เชน  คดี  
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Klvana,  Warden  และ  Kapen  (เปนการตายของทารก)   คดี  Benjamin, Steir  และ  Biskind  
(เปนการตายของผูหญิงที่ทําแทง  นอกจากนี้  ในคดี  Hyatt  ทารกไดรับความทุกขทรมาน   จาก
แขนในระหวางที่มีการทําแทงโดยผิดกฎหมาย    ในคดี  Einaugler  อาจจะเปนคดีเดียวที่ไม
แสดงใหเห็นถึงการที่ผูปวยไดรับอันตรายอยางรุนแรง   แมวา  การเสียชีวิตของผูปวยจะกระตุน
ใหมีการฟองรองดําเนินคดี   การตายของผูปวยที่ชราในคดีนี้   ไมไดเก่ียวของโดยตรงอยาง
ชัดเจน   สําหรับการกระทําของแพทย   เนื่องจากสภาวะและการขาดการชัณสูตรศพ  (Crane  
1994)   การลดขอกลาวหานํามาสูขอวิพากษณ ในคดี Einaugler  กับคดีอ่ืนๆ ดานประเภทคดีทํา
รายรางกาย  ฆา  ฆาคนตายโดยประมาท  และเจตนาฆา 
 นอกจากนี้ยังปรากฎวา  มีความเกี่ยวพันกับแพทยที่จบการศึกษาจากตางประเทศ   ซึ่งจะ
รูสึกกระทบอยางรุนแรง จากการถูกฟองรองดําเนินคดี  คดี 5 รายใน 8 ราย  ที่สังเกตเห็นไดวา  
แพทยนั้น  ถูกระบุวาเปนแพทยไมแทจริง   (fringe  doctor)   เชน  นายแพทย Klvana  เปน
แพทยที่เรียนโรงเรียนแพทยและฝกหัดในเชคโกสโลวาเกีย  (Omstad  1986)  แพทย  Hyatt  จบ
การศึกษาจากโรงเรียนแพทยในกัลกาตา  (Calcutta  Medical  School  (Kocieniewski 1993)   
แพทย  Falconi  จบแพทยจากอเมริกาใต   แพทย  Benjamin  เปนผูอพยพมาจากอิหราน  
(Abramousky  1995)   นอกจากนี้  Abu  Hyatt  และ  David  Benjamin  ไดฝกหัดในชุมชนที่
พูดภาษาสเปนที่มีรายไดต่ํา  และโฆษณาในหนังสือพิมพที่ใชภาษาสเปนเชนเดียวกัน   นอกจากนี้   
ผูที่ถูกกลาวหาในคดีศูนยการแพทย  Polk   Medical  Center   ยังไดถูกจางในตําแหนงที่ต่ํา  
(low-status  position)   แพทยที่ใหบริการประชาชนที่ทํางานในรัฐที่ใหญที่สุดของเพนซิลวาเนียที่
จะดูแลผูที่มีความบกพรองทางจิต  (Six  Doctors  Charged  in  Abuse  of  the  Mentally  
Retard  1999)   แมวาขอมูลที่ชัดเจนจะหาไมได   แตอยางนอยชื่อแพทยที่ถูกกลาวหาบงช้ีวา
มักจะเปนแพทยที่เติบโตและเกิดในตางประเทศ    ในทางตรงกันขาม   แพทย  Billig  ที่เปน
แพทยอาวุโสที่ศูนยการแพทยโรคหัวใจของกองทัพเรือ  (Navy’s  Cardiothoracic  Surgery  
Department)  แพทย  Kapen ซึ่งเปนวิสัญญีแพทยในโรงพยาบาลทั่วไป  และแพทยที่ทํางานดาน  
HMO ที่เก่ียวของกับคดี  Chem-Bio  ก็สะทอนใหเห็นถึงการเปนแพทยที่เกิดและเรียนแพทยใน
อเมริกา 
 
 มี  6  คดีแสดงใหเห็นวามีการดูแลรักษาที่มุงผลกําไร  จากตัวอยางคดีการฟองคดี  
Chem-Bio  laboratory  ได   เช่ือมโยงกับความผิดพลาดในการตัดคาใชจายในการดําเนินการ
โดยภาพรวม   คดีตางๆไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงคุณภาพการรักษากับประเด็นเรื่องการลด
คาใชจาย  ที่มีการอภิปรายถึงการเคลื่อนไหวของ  HMO  หรือ องคกรการจัดการดานสุขภาพ  คดี  
Hyatt  ซึ่งก็สะทอนถึงการเปนแพทยพาณิชย ทําใหการรักษาเปนไปในระดับกลางๆ และเปน
ตัวอยางใหเห็นอยางดีวามีการรักษาโดยมุงผลกําไร 
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 Dr.  Falconi  เสนอลดราคาคาบริการเนื่องจากเขาไมไดรับใบประกอบวิชาชีพแพทยใน
อเมริกา   สวนคดี  Benjamin  ก็เรียกคาบริการ  650  เหรียญอเมริกา  ซึ่งเปนราคาที่สูงกวา
มาตรฐานทั่วๆไป  (Garcilaza  and  Merrill  1995)   นอกจากนี้คดี  Benjamin  ก็มีการเรงใหรีบ
ออกจากหองพักฟนเพื่อจะรับบริการผูปวยรายอื่นๆ  ทําใหเปนเหตุใหผูฟองรองดําเนินคดีเรียก
คลีนิคของเขาวาเปน  “abortion  mill”  ในทํานองเดียวกัน   เร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจ หรือ  
พาณิชยนิยม ก็เก่ียวของอยางเห็นไดชัดเจนวา  มีอิทธิพลตอการดูแลผูปวยที่แย  (poor  care)  
เห็นไดจากคดีทําแทง  Biskind  (Steckner  and  Snyder  1999) 
 
 กรณีคดีของ  Dr.  Klvana  ที่นิยมจัดการเดินทางไปรักษาที่บานผูปวยก็แสดงใหเห็น
ชัดเจนวาไดรับอิทธิพลจากเชิงพาณิชย    แมวาจะมีขอเท็จจริงระบุวา  ทีมงานจะไดเอกสิทธิพิเศษ
ที่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ถึง  4 แหงที่จะดําเนินการได 
 
 คดีที่เก่ียวของกับรูปแบบขอเท็จจริงอยางงายๆที่ดูเหมือนวาจะนําไปสูการดําเนินการ
ฟองรองดําเนินคดี  ดังแสดงในตารางที่ 1นั้น  11 ใน 15 คดี เปนการฉายภาพอนาคตที่สามารถ
เขาใจไดอยางงายดาย   เชน  การสอดทอใหอาหารเขาไปในรางกายในแตละวันที่เกิดผิดพลาด  
เพราะวา  เกิดอาการงวงนอนระหวางที่ดําเนินการผาตัด  เปนผลทําใหผูปวยเกิดการตกเลือดและ
เสียชีวิตในเวลาตอมาในหองพักฟน  ขอเท็จจริงเชนนี้ก็ดูเหมือนจะเผยใหเห็นถึงวาอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต   และก็จะมีปญหาการฟองรองดําเนินคดีวาเปนการกระทําทางอาญาหรือไม   เมื่อนํา
คดีข้ึนสูศาล  (เปนการกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนเสียชีวิตมากกวาเจตนาฆา)  ทนาย
จําเลยในคดี  Einaugler  ใหเหตุผลวา   การใสหลอดใหอาหารผิดไมใชสาเหตุของการทําให
ผูปวยเสียชีวิต   อัยการในคดี  Kapen  ยอมรับเรื่อง  Plea  bargaining  เนื่องจากการที่เกิดความ
ไมชัดเจนวา   จะสามารถพิสูจนวา มีเจตนาในทางอาญาหรือไม  ในทํานองเดียวกัน  คดี  
Verbrugge  เปนกรณีเง่ือนไขทางพันธุกรรมซึ่งมักไมคอยจะเกิดขึ้นกับผูปวย   ที่จะถูกพิจารณาใน
ขอสงสัยวาเปนความผิดของแพทย 
 
 แมวาในคดีตางๆ 15 คดี ที่เก่ียวของกับการตกเปนเหยื่ออันเปนผลมาจากการดําเนินการ
นอกกรอบจากที่โรงพยาบาลกําหนด  คดี  Chem-Bio  ที่เก่ียวของกับหองปฏิบัติการทางการ
แพทย   คดี Einaugler  เก่ียวกับสถานพยาบาล   และคดี  Polk ที่เก่ียวกับสถาบันดําเนินการดาน
การรักษาผูปวยทางจิตของรัฐ   คดี  Benjamin  Hyatt,  Steir  และคดี  Biskind  ลวนเปนการ
ผิดพลาดจากการทําแทงในคลีนิคสวนตัวทั้งส้ิน  ในขณะที่  คดี  Falconi,  Warden,  และ  
Reynolds  เก่ียวของกับการปฏิบัติรักษาที่บาน     การดําเนินการที่มีความเสี่ยงอยางคดี  Klvana  
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ที่ทําที่สํานักงานสวนตัว  หรือที่บานของผูเสียหาย  ในขณะที่การฟองรองดําเนินคดีเนนที่ความ
เส่ียงที่เก่ียวของกับการดําเนินการรักษานอกโรงพยาบาล  ทนายจําเลยในคดี  Klvana ระบุวา  
เปนคดีที่เปนการเลือกที่ไมถูกตองที่จะสงไปรักษาที่โรงพยาบาลที่คิดคารักษาพยาบาลสูง 
 
 แพทยที่มีประวัติการกระทําผิดในวิชาชีพอยางนอย 5 ราย  Klvana  และ  Verbrugge   
ไดสูญเสียความนาเช่ือถือในสิทธิพิเศษสําหรับทีมงานในหลายๆโรงพยาบาลกอนที่จะถูกฟองรอง
ดําเนินคดีอาญา   ในป 1978  Klvana  ไดละเมิดบทบัญญัติการควบคุมถึง 26  ครั้ง  (Klunder  
1987)  Benjamin  ไดถูกสอบสวนซ้ําในกลางป  1980  ในหนวยงานดานสาธารณสุขของนิวยอรค  
(New  York  Department  of  Health) 
 
 ในป  1986  คณะกรรมการตรวจสอบทางการแพทยได   ระบุวาเขาไดดําเนินการโดย
ประมาทและไดระงับการใชใบอนุญาต เปนเวลา  3  เดือน  (Abramovsky  1995)   กอนที่จะมี
การพิจารณาลงโทษวิชาชีพ มีอิทธิพลตอลักษณะทั่วไป   อยางนอย  แพทย  5  คน  ไมสามารถที่
จะไดรับการชวยเหลือในดานการประกันทางการแพทยกอนที่จะถูกฟอง  กอนจะถูกฟองถึงการ
กระทําผิดทางอาญา  เนื่องจากการตองถูกฟองรองในทางอาชีพ  มี 8 คดี ใน 15 คดี  ที่เคยถูก
ลงโทษในวิชาชีพมากอน หรือถูกปฏิเสธในดานการประกันภัยจากการดําเนินการรักษาที่ผิดพลาด  
ช้ีใหเห็นวามีความลมเหลวในระบบการควบคุมดั้งเดิมเกี่ยวกับแพทย   ปจจัยเหลานี้เก่ียวของกับ
การใชการลงโทษทางอาญาตอรูปแบบของการกระทําผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (Benson  
and  Culen  1998; Benson  et al. 1990) 
 
 ผูปวย หรือ  เหย่ือ  ใน  11 ราย  ไดระบุการลักษณะที่อัยการสามารถใชสนับสนุนความ
เส่ียง  และความตองการที่ไดรับการปกปอง  ผูเสียหายในคดี  Klvana  Warden,  Kaper  และ 
Schug  จะเปนเด็กทารกที่ขาดการดูแลชวยเหลือ  ผูเสียหายในคดี  Einaugler  เปนหญิงชราตา
บอดที่มีอายุ  72 ป  ผูเสียหายในคดี  Polk  เปนผูที่มีความบกพรองทางจิต   ในทํานองเดียวกัน
ในคดี  Verbrugge  เก่ียวของกับการตายของเด็ก  8  ขวบ   ในคดี  Benjamin, Hyatt,  Steir, 
และ  Biskind  หญิงตั้งครรภตกเปนผูเสียหาย  มีขอสังเกตวา  มีเพียง  2 คดี ที่ผูเสียหายเปนชาย
หนุม  สถานการณืนี้เสนอถึงส่ิงที่มีอยูที่เปนไปไดของ  “Chivalry  effect”  ในขณะที่อัยการเพิ่ม
เจตนาที่จะเริ่มการฟองรอง  คดีทางอาญา  ในคดีที่ผูเสียหายสะทอนถึงการรับรูดั้งเดิมที่มีความ
เส่ียงสูง  15 คดีทั้งหมดเกี่ยวกับแพทยชาย  และผูที่เส่ียงตอการเปนผูเสียหาย  ไดแก   เด็ก  
ผูหญิง  และคนแก  ที่อาจจะแสดงออกในผูเสียหาย ชาย 
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 โดยสรุป   คดีที่แพทยถูกฟองรองดําเนินคดีเก่ียวกับการใชความรุนแรงมักมาจากการ
ดําเนินการรักษาที่คลีนิคที่เก่ียวของกับแพทยชาย  และเปนผลใหเกิดการไดรับอันตรายอยาง
รุนแรง  นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวา   จะเปนการใหการบริการรักษานอกโรงพยาบาล   การฟองมี
ขอเท็จจริงที่งายๆและที่สามารถเขาใจได  และเปนตัวอยางที่แสดงถึง  ความออนแอ  และความ
เส่ียงของตัวผูปวย  คดีเหลานี้ยังมีแนวโนม  แสดงถึงการถูกฟองรองเก่ียวกับการไดประโยชนทาง
การแพทย   โดยการไปใหบริการทางการแพทยนอกสถานที่  ที่มักมีแรงจูงใจในเชิงพาณิชย  
รวมทั้งแพทยเหลานั้นก็เคยมีประวัติการกระทําผิดในทางวิชาชีพหรือไมไดประกันภัยทางการ
แพทยไว 
 
 การอภิปราย  (Discussion) 
 
 การใชความรุนแรงในเชิงการกระทําผิดกฎหมายอาญาไมเพียงแตเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
เห็นประจักษจริง  (objective  event)   แตยังเปนความจริงที่สังคมรับรูอันตรายที่เกิดขึ้นจริง  แม
จะเปนความเสียหายที่เลวรายแตก็ยังปรากฎอยูหลายป   โดยที่ไมไดมีการกําหนดขอบเขตและ
ปฏิบัติโดยถือเปนการฟองรองดําเนินคดีทางอาญา   โดยความเปนจริงแลว   ขอวิพากษณจาก 
E.A.  Ross  (1907)   ตอขอวิจารณไดแสดงใหเห็นวา   อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  กระทํา
ความผิดอยางไร  ที่ทําใหคนโดยทั่วไปไมสนใจ  และไมถูกฟองรองดําเนินคดีอาญา  ทั้งๆที่มัน
แสดงใหเห็นวา  เสนทางนี้ไมเพียงแตเปนที่เกิดเหตุของความรุนแรง   การดําเนินธุรกิจที่สราง
อันตรายแกทางรางกาย   รวมทั้งการเกิดคาใชจายมหาศาลอยางชัดเจน   จุดมุงหมายของการ
วิจารณก็เพ่ือใหสังคมรับรู  การกระทําผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวาเปน “อาชญากร”  และ
กําหนดนิยามการกระทําผิดที่เปนการทําอันตรายผูคนวาเปน  “ความรุนแรง”  (ดูตัวอยาง   
Cullen  et al.  1987;   Frank/and  Lynch  1992;  Hills  1987;  Kranier  1992;  Mok  hiber  
1989)  นักอาชญาวิทยามักจะเผยใหเห็นถึงอุปสรรคที่ขัดขวางภาพของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
วาเปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดความรุนแรง   ซึ่งส่ิงเหลานี้จะมีบทบาทโดดเดนอยางเห็นไดชัดใน
การจัดทํากฎหมาย  รวมทั้งการกระทําทั้งหลายที่ออกมาในเชิงเทคนิควิธีและการกระทําผิดที่
หางไกลจากการกระทําโดยทั่วไปที่เกิดในการไตสวนและดําเนินคดีอาญาทั่วไป  (Sutherland  
1949)  ส่ือมวลชนที่เสนอขาวจะเนนที่ความไมไดสัดสวนของอาชญากรรมที่ใชความรุนแรงบน
ทองถนน  และมักจะละทิ้งมูลคาความเสียหายของการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (ดู  
ตัวอยาง  Lynch, Nalla, and  Miller  1989;  Wright,  Cullen  and  Blankenship  1995) 
 
 ดังนั้น  ความกาวหนาที่ สําคัญที่เกิดขึ้นในการใหนิยามใหม ของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจวาเปนการกระทําผิดในฐานะอาชญากร  ความเคลื่อนไหวของทางการที่เปดเผยออก
มาถึงการโตตาน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็คือ   การฟองรองดําเนินคดีกับอาชญากรรมทาง
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เศรษฐกิจ โดยไมมีการยกเวน  (Benson  and  Cullen  1998;  Weisburd  et al.  1991;  
Wheeler,  Mann,  and  Sarat  1988; รวมทั้ง  Mann  1985)   แมวามีไมมากนักสําหรับการ
สืบสวนบรรดาพวกชนชั้นสูงที่กออาชญากรรม   ซึ่งเปนสัญญลักษณของการประกอบอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ   ไมวาในรูปของการยักยอก    การคาขอมูลวงใน   การฉอโกงธุรกิจ   หรือ  การที่
นักการเมืองถูกกลาวหาวา  ทุจริตคอรัปชั่น  และไดไปยื่อนตอหนาศาล  นั่งฟงการพิจารณาคดี 
หรือข้ึนหนาหนึ่งในหัวขอขาวของหนังสือพิมพ    อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใชความรุนแรง  จะ
ถูกฟองรองดําเนินคดีอยางสม่ําเสมอ   โดยเฉพาะในเขตเมือง  และในเขตที่มีสํานักงานอัยการคดี
พิเศษตั้งข้ึนมาเพอดําเนินการโดยเฉพาะ   (Benson  and  Cullen  1998 และดู  Cullen  et al. 
1987) 
 
 หากจะพูดใหใกลกับเปาหมายของประเทศไทยยิ่งข้ึนก็คือ   แพทยไมไดมีภูมิคุมกันจาก
การถูกฟองรองดําเนินคดีจากการกระทําความผิดทางอาญา   เชน  การฉอโกงทางการชวยเหลือ / 
การดูแลในทางการแพทย   การสั่งยาท่ีขาดความถูกตอง   การลวงละเมิดทางเพศแกผูปวย  
(Green  1997;  Jesilow  et al.  1993)   อยางไรก็ตามศูนยกลางการศึกษาวิเคราะหของประเทศ
ไทยก็คือ  คําถามที่วา   ความรุนแรงที่แพทยไดกอในการดําเนินการรักษาในทางการแพทยได
บรรลุถึงองคประกอบของกฎหมายอาญาหรือไม    (whether  violence  that  physicians  exact  
in  the  course  of  their  medical  practice  has  been  brought  within   the  reach  of  the  
criminal  law.)    แมวามันจะเปนเรื่องที่นาอับอายที่จะระบุวา  มีการกระทําผิดทางอาญาใน
ลักษณะของความรุนแรงของแพทยเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด   แตแนนอนวา ปรากฏการณเชนนี้ก็
ยังมีอยูจริง  (Green  1997)   โดยแงมุมทางประวัติศาสตรแลว   ความรุนแรงดังกลาวไดถูกเก็บ
ซอนไวเนื่องจากการถูกปดบังไวจากกระบวนการในทางการแพทย หรือถูกดําเนินการ  โดยกลไก
การควบคุมทางสังคมอื่นๆ  เชน  การฟองรองเรียกคาเสียหายในทางแพง  หรือการลงโทษในทาง
วิชาชีพ   อยางไรก็ตาม  เมื่อมีการเริ่มตนโครงการนี้  ประเทศไทยไดมองการณลวงหนาไววา  
วิชาชีพทางการแพทย  หรือแพทยก็มีความแข็งแกรงเกินกวาที่จะดําเนินการใดๆ (invincibility)   
ในการฟองรองดําเนินคดีในความผิดฐานกระทําการแพทยโดยใชความรุนแรง 
 
 ปจจัยโดยทั่วไปสองประการที่ดูเหมือนจะเปนตัวชี้วัดวา  ความพยายามที่จะใหสังคมรับรู
ถึงการกระทําผิดของแพทยในฐานะที่ เปนอาชญากรรมที่ รุนแรง   ประการแรก  มีความ
สมเหตุสมผลที่จะเปนไปไดวา  ความพยายามโดยทั่วไป  ที่จะระบุถึงความเปนอาชญากรรมในเชิง
เศรษฐกิจ  ซึ่งสวนใหญ  เปนพฤติกรรมที่ทําอันตรายแกบริษัทหรือองคกรทางกายภาพ  (Cullen 
et al.  1987)  แมวาจะกระจายครอบคลุมความรุนแรงโดยวิชาชีพสวนบุคคล  เชน  แพทย  
ประการที่สอง   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอวิชาชีพทางแพทย  และการใหบริการดูเหมือนจะเพิ่ม
ความเปนไปไดของการเปลี่ยนรูปแบบในวิถีทางที่พฤติกรรมของแพทยจะถูกควบคุม 
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 จากรายงาน   การแสวงหาคดีตางๆของประเทศไทยไมไดครอบคลุมตัวอยาง 15 ราย  ที่
ความรุนแรงของแพทยสงผลตอการถูกฟองรองดําเนินคดีทางอาญา   อาจจะมีคนโตแยงวา  คดี  
15 คดี อาจจะไมสอดคลองนักหากเปรียบเทียบกับตัวอยางตางๆที่แพทยใชความรุนแรงโดยไมถูก
ฟองรองดําเนินคดี  ใครบางคนอาจจะใหยังใหขอสังเกตดวยวา   การฟองรองดําเนินคดีสวนใหญ
เนนไปที่แพทยที่มีสถานภาพทางสังคม   มีประวัติในอดีตในการใชการรักษาทางการแพทยที่ยังมี
ขอสงสัย  และ/หรือ มีพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดความเสี่ยง  (หรือ งาย)  ตอการถูกฟองรอง
ดําเนินคดีทางกฎหมาย   ในขณะเดียวกัน  และมีความเปนระบบมากกวา   ทุรเวชปฏิบัติที่ไม
ปรากฏจากการที่แพทยมีสถานภาพทางสังคมที่สูงมีตําแหนงหนาที่ในโรงพยาบาลที่สูงเดน    ซึ่ง
ยังคงอยูเหนือการถูกฟองรองดําเนินคดี  ในลักษณะเดนเชนนี้  มีจํานวนแพทยที่ถูกฟองรอง
ดําเนินคดีจํานวนนอยที่เปนตัวแทนที่ปรากฏวาไมไดมีผลกระทบตอวงการวิชาชีพแพทย 
 
 อยางไรก็ตามยังมีทัศนะอ่ืนๆที่ไดรับการพิจารณาวามีความดีงามอยูบาง   คดี 15 คดี  
อาจจะเปนตัวแทนของการละเมิดกฎ  กติกา  ในการควบคุมทางสังคมแกแพทย   คดีเหลานั้น
แสดงใหเห็นวา   การดําเนินการรักษาทางการแพทยไมไดยืนอยูเหนือกฎหมายอาญาอีกตอไป   
ในอดีตที่ไมไกลออกไปนัก  การปรากฎการฟองรองดําเนินคดีหลังจากมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นและ
การตําหนิแพทยในมรณกรรมของผูปวยก็ไมไดรับการคิดไตรตรองอยางจริงจัง   อยางไรก็ตาม   
การระงับการดําเนินการเปนสิ่งสําคัญ  เนื่องจากมันสามารถกอใหเกิดการคิดที่ไมตองคิดได   เปน
การสรางความจริงใหมใหสังคมรับรู    อยางไรก็ตามการฟองรองดําเนินคดีในชวงเริ่มตนก็ไปเนน
ที่แพทยที่มีความเสี่ยงตอการถูกฟองรองมากท่ีสุด ซึ่งตองมีความรับผิดทางอาญาเกิดขึ้นงายที่สุด   
คดีตางๆในอนาคตอาจจะถูกผลักเขาสูพรมแดนความรับผิดของแพทย  ตอการจัดลําดับสภา
นภาพไปสูลักษณะที่ซับซอนที่ซึ่งความผิดนั้นมีความยุงยากในการพิสูจนมากขึ้น 
 
 โดยความเปนจริงแลว   แมวา ยังอยูในขั้นกําลังพัฒนา  แตก็มีหลักฐานบางประการที่วา    
การฟองรองดําเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดเร่ิมตน  สถานภาพทางสังคมอาจจะเชื่อมโยง
ในทางบวกกับความเขมงวดของโทษในทางอาญา  (ดู  เชน  Wheeler,  Weisburd  และ Bode  
1982  รวมทั้งดู  Benson  and  Walker  1988)    Rosoff  (1989)   ไดอางอิงถึงปรากฎการณ
เชนนี้วา เปน”ความรับผิดทางสถานภาพ  (Status  liability)”     เขาไดรวบรวมพยานหลักฐาน
จากการศึกษาที่แสดงใหเห็นวา   ความผิดอุฉกรรจ (การฆาผูอ่ืนไมไดเก่ียวพันกับการรักษาทาง
การแพทย)    ผูที่ตอบโตไดตัดสินที่รุนแรงเกินไปตอแพทยซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ที่มีสถานภาพสูง   ผลในทํานองเดียวกันเผยใหเห็นจากการวิจัยโดยสรุปที่เนนถึงพฤติกรรมการ
กระทําผิดโดยนักจิตวิทยากับโทษในทางแพง    ดังนั้น  Shaw  และ  Skolnick  (1996)  ได
รายงานวา  สถานภาพของจําเลยอาจจะไมเก่ียวของกับการตัดสินในกรณีที่ไมเก่ียวของกับบทบาท
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ในทางอาชีพ  (เชน   การทํารายรางกาย)   แตก็ไดเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น  เมื่อการกระทําไป
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่   (การดําเนินการในที่ทํางานกับผูปวย) 
 
 ย่ิงกวานั้น   ยังมีขอเสนอแนะวา  คดีทุกคดีสใน  15 คดี  ไดระบุวา  ผลการวิจัยของ
ประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแตป  1986  รวมทั้ง  8 คดี  เกิดขึ้นในรอบ  5 ปที่ผานมา    ไมมี
พยานหลักฐานจากแหลงใดๆที่ประเทศไทยไดโตแยงแสดงวา  คดีใดๆ  เกิดขึ้นกอนกลางป  
1980  (ดู   Van  Grunsven  1997)   โดยขอเท็จจริงแลว   การวิจารณถึงแนวโนมที่เกิดขึ้นเมื่อ
เร็วๆนี้ตอการกระทําผิดทางอาญาโดยประมาทของแพทยเก่ียวกับการดําเนินการรักษา   สมาคม
การแพทยอเมริกา  (The  American  Medical  Association)  ไดใหขอสังเกตวา _ _ _ “หนึ่ง
ทศวรรษที่ผานมา _ _ _ ไมไดมีการไตสวนสําหรับกรณีแพทยกระทําความผิดในศาลอาญาเลย  
“(Snyder  1998:A1)  การมาตองตรงกันของการฟองรองดําเนินคดีในชวงนี้ช้ีแนะวา  ประเทศ
ไทยกําลังเปนพยานที่ไมไดปรากฎในการสํารวจในจอเรดาร  แตการเริ่มตนของแนวโนมที่ซึ่งจะมี
ศักยภาพที่จะแข็งแกรงมากขึ้น 
 
 ดังที่ประเทศไทยไดใหขอสังเกตในตอนเริ่มตนการเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมของ
การแพทย  อาจจะกัดกรอนสภาวะที่ในอดีตแพทยไดรับการปกปองจากการถูกลงโทษทางอาญา   
โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะยาว   ความสัมพันธแบบตัวตอตัวระหวางแพทยกับผูปวย  จะลดลง
และจะมีผลประโยชนเพ่ิมมากขึ้นจากการวินิจฉัยในการรักษา   ความไววางใจในตัวแพทยของ
ผูปวย   โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อส่ิงตางๆ เลวรายลงในกระบวนการหรือการรักษาในทางการแพทย   
ศักยภาพในการมองแพทยวากระทําผิดทางอาญาก็จะมีเพ่ิมมากขึ้น   การดูแลผูปวยดูเหมือนวา  
จะไมไดลดลงแตเพ่ิมขึ้นในรูปเชิงธุรกิจการคาคลายกับการดําเนินธุรกิจทั่วๆไป   แมกระนั้น  
ความเคลื่อนไหวของวงการแพทยในทิศทางที่จะเปนไปไดในการจัดโครงสรางการรับรูที่วาแพทย
คลายกับนักธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรหรือความสะดวกสบายอยูเหนือชีวิตมนุษย  การพรรณา
ดังกลาว  ซึ่งช้ีแนะใหคํานึงถึงความรูสึกผิดชอบชั่วดี  หรืออยางนอย  การทอดทิ้งคนที่ไมสามารถ
ปองกันตนเองได  (จากโรค)   ก็จะชักนําไปสูการรับผิดทางอาญามากยิ่งข้ึน   (Cullen  et al. 
1987; Kramer 1992;  Swiggert  and  Farrell  1980  รวมทั้ง  ดู  Vaughan  1997) 
 
 บางทีส่ิงที่สําคัญที่สุด    บริบทดังกลาวที่จะนําไปสูการฟองรองดําเนินคดีดูเหมือนวา  
เนื่องจากมันจะเปนตนทุนทางการเมืองสําหรับอัยการ   แมวาพฤติกรรมจะเปนระบบสัญญลักษณ
เปนสวนใหญ   การนําพาเอาแพทยที่เปนฆาตกรเขาไปในศาล   จะเปนศักยภาพที่จะนําไปสู
สาธารณะชนไดรับรูถึงการฟองรองดําเนินคดีมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการเปนปฏิปกษตอผูที่เปน
ฐานคะแนนเสียง  ผูที่ไมไดผูกพันจงรักษภักดีตอ “แพยครอบครัว  (family  doctor)   ดังนั้น
เทาที่คณะลูกขุนอาจจะเตรียมตัวเพื่อการวินิจฉัยการกระทําดังกลาวของจําเลย  คดีที่มีแฟมประวัติ
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ครบถวนสมบูรณดี  อาจจะชนะและอาชีพการงานก็จะกาวหนาในวิถีทางที่ไมเคยเปน/มีมากอน 
(Van  Grunsven  1997: 50) 
 
 โดยความเปนจริงแลว   สมาคมการแพทยอเมริกา (The American Medical  
Association: AMA)  ไดเร่ิมตนที่จะรับรูและวิตกเกี่ยวกับการที่เกิดความเคลื่อนไหวที่นําไปสูการ
กระทําผิดทางคลีนิคของแพทย  ในป ค.ศ. 1995  AMA.  ไดกําหนดนโยบายเฉพาะที่ตอตานสิ่งที่
เรียกวา  “แนวโนมการดําเนินการปจจุบันที่มีตอการตกเปนจําเลยในคดีอาญาจากทุรเวชปฏิบัติ  
“(AMA  Policy  H-160.946)   AMA  ไดดําเนินการอยางแนวแน  ในการตรากฎหมายมาใช  
AMA  ไดออกกฎหมายเพื่อแกไขปญหาในป  1998 ซึ่งการแกไขดังกลาวไมเพียงแตบรรยายถึง
การฟองรองดําเนินคดีอาญาในฐานะที่เปนปญหารุนแรงมาก  (AMA  Resolution 224)  แตก็จะ
สะทอนถึงดานตรงขามของกรกออาชญากรรมตอสุขภาพจากการตัดสินใจในการดูและ  (AMA  
Resolution 227)    ขอแกไขลาสุดของ  AMA  บนหัวเรื่องไดมีการเรียกรองมิให เอาผิดทางอาญา
ใดๆจากการวินิจฉัยทางการแพทย  (decriminalization of  medical  decisions)  AMA  
Resolution  245;  รวมทั้งเพ่ิมเติมขาวของวงการแพทยอเมริกา  (The  American  Medical  
News)   ไดหยิบยกประเด็นที่ปรากฎในบทความตางๆเมื่อเร็วๆนี้  (Prager  1998)  และบท
บรรณาธิการ  (“Clinic  not  Criminal  1998”)   และเมื่อเร็วๆนี้  องคกรทางการแพทยไดนํา
รูปแบบที่  AMA  จัดทําข้ึนในประเด็นทางกฎหมาย  ช่ือ  “An  Act  to  Proghbit  the  
Criminalization  of  Healthcare  Decision-Making”  (AMA  Resolution  227;  Prager  1998) 
 
 อยางไรก็ตามประเด็นสําคัญที่ยังคงอยูตอไป  ก็คือวา   การนําเอาการใชความรุนแรงของ
แพทยเขาสูการปรับเปลี่ยนเปนความผิดอาญา   เปนสิ่งที่ควรชื่นชมหรือไม?    การกําหนดโทษ
ทางอาญาจะนําไปสูการเรียกรองใหมีการชดใชในทางแพง  สําหรับคดีเก่ียวกับการฟองรรอง
แพทยควรไดรับการตรวจสอบโดยละเอียด  หรือไม  แนนอน  มันถูกพิจารณาวาเปนเรื่องของ
ความยุติธรรม  เหตุผลหลักสําหรับการลงโทษทางอาญาดูเหมือนจะสรางความสมมูลย     หาก
ความเสียหายเกิดขึ้นจากเจตนารายหรือโดยความประมาทก็จะเปนเสมือนการลงโทษผูเสียหายที่บ
ริสุทธในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนทองถนน   ดังนั้น ผลของการกระทําผิดก็ควรจะคลายๆกัน   
หลักของความยุติธรรมยืนอยูบนกฎที่วา  การกอคดีอาญาที่ใชความรุนแรงซึ่งกระทําโดยแพทย
สมควรที่จะไดรับโทษและการประนามทางศีลธรรมเชนเดียวกันกับการกออาชญากรรมอุฉกรรจ
อ่ืนๆ  เชนกัน   
 
 เหตุผลทางเลือกประการหนึ่งก็คือวา  มันเปนสิ่งที่ไมเปนธรรมชาติที่จะฟองรองดําเนินคดี
แกแพทยภายใตกฎหมาย  เชน  กฎหมายวาดวยการฆาผูอ่ืนโดยความประมาท  ซึ่งก็ไมเคยระบุ
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ให การวินิจฉัยในทางการแพทยหรือการดูแลรักษาเปนความผิดทางอาญา (Van Grunsven  
1997:50)   ดวยเหตุผลในทํานองเดียวกันกับการฟองรองดําเนินคดีนิติบุคคล(  ดู  Cullen  et al. 
1987)  ในทัศนะที่เก่ียวของ  ฝายที่โตแยงเร่ืองการกําหนดโทษทางอาญาแนะนําวา แพทยขาด  
“เจตนาที่จําเปน  (necessary  intent)”  ที่จะกอใหเกิดความผิดพลาด หรือ  การวินิจฉัยที่ไมได
เร่ือง จนจะระบุไดวา  มีพฤติกรรมกอาชญากรรม  (ดู  ตัวอยาง  Neumayer  and  Van  
Grunsven  1999.)   ประเทศไทยควรใหขอสังเกตวา   การใหเหตุผลดังกลาว  ถูกใชในการตอสู
กับการฟองรองดําเนินคดีที่จะมุงไปสูการดําเนินการกับผูบริหารองคกรหรือนิติบุคคล  (เชน  ดู  
Cullen  et al. 1987)  ในทายที่สุด   การอางการขาดเจตนาก็ไมใชเปนเกราะปองกันการถูก
ฟองรองดําเนินคดี  และตกเปนจําเลย  แตเปนการนําเอาคดีข้ึนสูศาล   ซึ่งนี่ก็อาจจะเปนเหตุผล
หนึ่งที่วาทําไมผูผองจึงมุงที่จะกลาวโทษแพทยที่มีพฤติกรรมผิดแผกออกไปและกอใหเกิดความ
เสียหายมหาศาล   ซึ่งผลจากการที่ผูปวยตองจบชีวิตลง 
 
 อยางไรก็ตามประเด็นในเรื่องประโยชน (Utility)  ก็มีบทบาทสําคัญ  นั่นคือ  คําถามที่วา 
สาธารณะจะปลอดภัยมากขึ้นไหม  หากมีความผิดพลาดจากการรักษาเกิดขึ้นและสังคมและวงการ
กฎหมายมองวา  เปนการกระทําหรือกออาชญากรรมใชความรุนแรงและควรถูกฟองรอง
ดําเนินคดี?  การอภิปรายนโยบายที่ซับซอนเชนนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้น ซึ่งส่ิงที่เก่ียวของประเทศไทย
จะยกเอาประเด็น 2 ประเด็นเปนขอพิจารณา  คือ 
 

1) เร่ืองสวนตัวของแพทยแตละคน 
2) ระบบการควบคุมทางสังคมที่กวางขวางมากขึ้นกวาการเปนเพียงเรื่องสวนตัวแพทย 
ประการแรก   บุคคลที่มีความเห็นตรงขามกับการฟองรองการกระทําผิดของแพทยวา

เปนคดีอาญาจะใหเหตุผลวา  การฟองรองดําเนินคดีจะสงผลใหแพทยไมเพียงแตไมสนใจในการ
หาย  หรือ  อาการดีข้ึนของผูปวยเทานั้น  แตยังรวมถึง การพยายามเลี่ยงความรับผิดทางอาญา
ดวย  (Van  Grunsven 1997)  นั่นคือ  แพทยอาจจะพยายามละทิ้ง  หรือ เล่ียงการดูแลผูปวยที่มี
อาการหนัก และมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต    พวกเขาจะระมัดระวังตัวกันมากยิ่งข้ึนใชเวลาใน
การตรวจวินิจฉัยและรักษามากเกินควรและตรวจบางอยางที่เกินความจําเปน   ในผลลัพธ คือ  
แนวโนมเชนนี้จะเปนเหตุใหมีคาใชจายเพิ่มสูงข้ึนและใชทรัพยากรมากยิ่งข้ึน  ซึ่งจะนําไปสูการัด
สรรที่ไมมีประสิทธิภาพ 

 
 ในทางตรงกันขาม   การจํากัดการฟองรองดําเนินคดีเฉพาะที่เปนคดีเดนๆ  อาจจะเปน
การตักเตือนและใหรับรูหรือขูเตือน  (perceptual  deterrence)  (Nagin  1998; Paternoster  
1987) ซึ่งในปจจุบันก็ยังไมมีอยู   ในอดีต เมื่อไมมีการฟองรองดําเนินคดี   แพทยก็ไมมีความรับ
ผิดทางอาญาที่จะตองกลัว   ไมวาจะเปนการรักษาที่คลีนิค   อัยการ  เมื่อเลือกที่จะฟองรอง
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ดําเนินคดีเฉพาะในคดีที่รุนแรงก็จะไมเลือกฟองการกระทําผิดข แพทย  แตจะสรางใหในดานการ
กระทําโดยประมาทแทน 
 
 ประเทศไทยยอมรับวา   การขยายไปถึงส่ิงที่ผูกระทําผิดที่เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ที่จะถูกกําหนดโดยการดําเนินการทางกฎหมายยังคงเปนสิ่งไมแนนอน   (ดู  ตัวอยาง คดี  
Paternoster  และ Simpson  1996;  Weisburd,  Warning  and  Chayet  1995)  ประเด็น
เหลานี้ดูเหมือนจะมีความซับซอนตอคดีการฟองรองแพทยซึ่งมีพฤติกรรมเปาหมายที่จะขูเตือน 
หากไมไดตั้งใจ หรือขาดเจตนา  แตเปนผลมาจากความประมาท  หรือ ขาดความระมัดระวัง   แม
กระนั้นก็ตาม มีพยานที่ระบุวา อยางนอยการขาดจริยธรรมอยางรุนแรง  เจตนาที่จะกระทําผิดจะ
ลดนอยลงจากการใชโทษทางอาญา  (Paternoster  และ  Simpson  1996)   
 
 ประการที่สอง   ฝายที่ตอตานการนําเอาโทษทางอาญามาใชกับการดําเนินการรักษาของ
แพทยใหเหตุผลวา   การขยายตัวของการฟองรองดําเนินคดีโดยแทจริงแลวอาจจะทําใหระบบการ
ควบคุมในวงการวิชาชีพที่มีอยูออนแอลง  ตัวอยาง  เชน  ในคดีอาญา   ผูฟองคดี  ไดรับการ
อนุญาตใหเขาถึงแฟมขอมูลที่มีการตรวจสอบจากคนในวงการซึ่งตามปกติแลวในแนวทางดั้งเดิม
จะมีการเก็บเปนความลับ  (Van  Grunsven  1997)  ในสถานการณเชนนี้   การตรวจสอบแพทย
ถึงกระบวนการรักษาที่ผิดพลาด   หากพวกเขามีสวนรวมในการตรวจสอบทั้งปวงอาจจะเปนการ
ฝนที่จะระบุวา   การกระทําของคนในวิชาชีพเดียวกันผิดพลาดจนกลัววา  เปนการสงมอบแพทย
มือดีใหเขาสูการถูกฟองรองคดีโดยไมมีหลักประกัน  (Prager  1998)  ยังมีความเปนไปไดอีกทีวา  
เมื่อมีการฟองรอง  และดําเนินคดีเกิดขึ้น  มันจะเปนการสรางวัฒนธรรมที่ตรงกันขามในกลุม
แพทย  ที่พวกเขาไดรวมกันกําหนด  และลักษณะของแพทยที่อาจจะถูกแทรกแซงในทางการเมือง
ได  ถาเปนเชนนั้นแรงตอตานตอการควบคุมจะสรางการขัดขืน  และกอใหเกิดผลในเชิงการ
ทําลาย  (ดู  Braithwaite  1989;  Sherman  1993)  โดยขอเท็จจริงแลว     ดังไดกลาวขางตน
ปฎิกริยาของ  AMA  ตอการดําเนินคดีอาญาแกทุรเวชปฎิบัติทางการแพทยคอนขางเปนสิ่งที่
ตอตาน  สมาคมระบุวา   การประณามและเมื่อไมนานนี้   การใชการไมเลือกปฏิบัติสําหรับการ
ฟองรองดําเนินคดีอาญาแกแพทย  (Resolution  245) 
 
 โดยทางเลือก  แมวาการใชโทษทางอาญาอาจจะปรับใชไมมากนัก  แตอาจเปนสัญญาณ
ตอแพทยและตอสมาคมแพทยที่วา   ความลมเหลวของแพทยในการที่จะควบคุมตอคนในวงการ
หรือวิชาชีพจะยิ่งทําใหแพทยทั้งหลายทั้งปวงจะตองเขาไปรับผิดทางอาญา  หากเปนเชนนั้นจริง  
การฟองรองดําเนินคดีจะเปนตัวสรางสิทธิประโยชนอยางย่ิงเพ่ิมขึ้นสําหรับแพทยที่จะทํางานอยาง
มืออาชีพมากยิ่งข้ึน   โดยการแสดงใหเห็นวา  ไมตองการใหมีการถูกฟองรองดําเนินคดี  ความ
เปนไปไดดังกลาวไดถูกบรรณาธิการของสมาคมแพทยอเมริกาในป 1998  แนะนําโดยผูเขียนให
รายละเอียดวา  การทําใหผูปวยไดรับอันตรายจะไมไดถูกฟองรองดําเนินคดีอยางงายๆอีกตอไป  
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(Clinical  not  Criminal  1998:16)  แทนที่พวกเขาจะประกาศผลงานชื่อ  “Work  of  The  
National  Patient  Safety  Foundation  at  the  AMA”  จุดหมายก็คือ  การชวยชุมชนแพทยให
เขาใจและปรับปรุงปจจัยที่ซอนเรนวา  เปนสาเหตุใหเกิดความผิดพลาดแกมนุษยและความ
ลมเหลวในระบบอคกรที่ดูแลดานสุขภาพ  (p.16)   กลาวโดยสั้นๆก็คือ  ความเปนไปไดของการ
เกิด “iron  first”  จะสรางให  “velvet  gloves”   มีความแข็งแกรงย่ิงข้ึน  เพ่ือจะปองกันการใช
ความรุนแรงตอแพทยในการรักษาดูแลผูปวย 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 
          กระแสโลกาภิวัฒน และการดําเนินการขององคกรการคาโลก ตลอดจนนโยบาย
เชิงเศรษฐกิจการคาเสรี สงผลใหมีการพัฒนารูปแบบทางดานการคา สินคา และบริการตางๆ 
ขยายตัวมากยิ่งข้ึน  ซึ่งการพัฒนารูปแบบของการบริการดานการแพทยหรือดานการดูแลสุขภาพ 
ทั้งดานการปองกัน การรักษา ทันตกรรม หรือดานอื่นๆ ไดมีการดําเนินการโดยผานทางรูปแบบ
ตางๆ เชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวพรอมการตรวจสุขภาพหรือทันตกรรมโดยไม
เสียคาใชจาย เปนตน ประเทศไทยไดมียุทธศาสตรและนโยบายระดับชาติดานสาธารณสุขในการที่
จะเปดเสรีดานสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเซีย 
(Medical Hub of Asia) พรอมทั้งผนวกเอาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจสปาเขา
ไปดวย เนื่องจากมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดและมีความพรอมในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีชาวตางชาติ
เดินทางเขามารับบริการสุขภาพมากที่สุดใน Asia ในรอบทศวรรษที่ผานมา 
 
         การทบทวนมาตรการทางกฎหมายตางๆที่เก่ียวของกับดานการบริการสุขภาพก็
เปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง เพ่ือไมใหนโยบายการเปดเสรีในดานการบริการสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลไดรับผลกระทบจากมาตรการตางๆทางกฎหมายที่มีอยู ประเทศตางๆในเอเซียที่มี
นโยบายสงเสริมการพัฒนาประเทศเปนศูนยกลางการแพทยของเอเซียหลายประเทศอยางเชน 
สิงคโปร มาเลเซีย อินเดีย ไดดําเนินการตรวจสอบ (Review) มาตรการตางๆทางกฎหมายที่
เก่ียวของและปรับปรุงแกไข อาทิ สิงคโปร ไดผอนคลายกฎหมายดานการคุมครองผูบริโภค 
มาเลเซีย ไดยกเลิกกฎหมายการแพทยและทันตแพทยบางฉบับที่หามแพทยทําการโฆษณา 
อินเดียไดปรับปรุงกฎหมายดานการแพทยโบราณใหเอ้ือตอการที่ชาวตางชาติมาดําเนินการดาน
สุขภาพ เปนตน 
 
                  ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 นั้น คณะรัฐมนตรีกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรไวประการหนึ่ง คือการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได โดยมี
กลยุทธสําคัญประการหนึ่ง คือ การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ การคา และจะพัฒนา
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ แสวงหาลูทางการตลาดใหมๆ ในกลุมธุรกิจดังกลาว  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง บริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาล   ซึ่งประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในธุรกิจบริการ
ประเภทนี้มาก กรณีจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันวา 
เอ้ือตอการพัฒนาบริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใดและจําเปนตองปรับปรุง 
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เพ่ิมเติม  หรือลดมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการ
รักษาพยาบาลของเอเซีย  (Asia  Medical  Hub)  ไดอยางแทจริง 
 

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาโครงสราง   กลไก   และมาตรการ
ทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของกับการใหบริการดานการรักษาพยาบาลของประเทศไทย
ศึกษา ขอดี  ขอเสีย ปญหาอุปสรรคและผลกระทบของโครงสราง    กลไกและมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เก่ียวของและศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการดําเนินการการใหบริการ  
โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายของประเทศอื่นๆ   ที่เอ้ือตอการพัฒนาการใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลและจัดทําเปนขอเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
 

             วิธีการดําเนินการวิจัยใชการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และการ 
การสัมภาษณบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวของโดยตรงที่เปนผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของในหนวยงานของ 
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยและนักกฏหมาย 
 
        ผลการศึกษา พบวา จํานวนแพทยที่ถูกลงทะเบียนไวในแพทยสภาในป พ.ศ. 2539 
มีจํานวน 21,916 คน แตมีเพียง 17,500 คนเทานั้น ที่ทํางานอยูในประเทศ สัดสวนของแพทย
ตอจํานวนประชาการ คือ 1: 3,500 ซึ่งจากจํานวนประชากรไทยจํานวนความตองการแพทยอยูที่ 
27,500 คน โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทมีการขาดแคลนแพทย ในขณะท่ีปจจุบัน ประเทศไทยสามารถ
ผลิตแพทยไดประมาณ 900 คน จากมหาวิทยาลัยแพทยตางๆ จํานวน 10 แหง ดานโรงพยาบาล            
สวนในภูมิภาค มีโรงพยาบาลที่มีฐานะเปนโรงเรียนแพทยอยู 5 แหง โรงพยาบาลในภูมิภาค 24 
แหง และโรงพยาบาลหรือสถาบันที่รักษาโรคเฉพาะทาง 25 แหง หากประเทศไทยจะพิจารณาเปน
ระดับจังหวัด พบวามีโรงพยาบาลทั่วไปรวม 67 แหงครอบคลุมทุกจังหวัด มีโรงพยาบาลเอกชน
จํานวน 473 แหง และคลินิกอีกจํานวน 12,206 แหง 
 
                 จากสถิติจํานวนผูปวยชาวตางประเทศที่เขารับบริการทางการแพทยใน โรงพยาบาล
เอกชนไทยพบวาในป พ.ศ.2544-2547 ไดมีผูปวยจากประเทศในกลุมเอเชียใตเขารับบริการทาง
การแพทยที่ประเทศไทย  โดยในปพ.ศ.2544 จํานวน 34,857 ราย ปพ.ศ.2545 จํานวน 47,555 
ราย ป 2546 จํานวน 69,574 ราย และป พ.ศ. 2547 จํานวน 107,627 ราย โดยมีอัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยรอยละ 46 สําหรับผูปวยชาวบังกลาเทศในป พ.ศ. 2546 มีจํานวน 34,051 รายและในป 
2547 มีจํานวน 40,100 ราย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 14 

                  นโยบาย Medical Hub of Asia ของรัฐบาล เพ่ือสรางระบบการบริการสุขภาพไทย
ใหเปนที่ตองการของชาวตางชาติ ใหชาวตางชาติเขามารับบริการทางการแพทย หรือการดูแล
สุขภาพ นํามาซึ่งรายไดเขาประเทศโดยเฉพาะการบริการทางการแพทย ไดตั้งเปาหมายไวในป 
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2551 มีเงินเขาประเทศทางดานนี้สูงถึง 80,000 ลานบาท นโยบายดังกลาวกําลังเกิดปญหากับ
โรงพยาบาลในภาครัฐ และโรงเรียนแพทยรวมทั้งจะมีผลกระทบกับปญหาดานสาธารณสุขไทย 
ระบบการบริการสุขภาพทางการแพทย 

รัฐบาลก็ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ
ของเอเชีย มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2547-2551) โดยพัฒนาบริการทางการแพทยและสา
ธารสุขไว 3 ดาน คือ กลุมธุรกิจบริการรักษาพยาบาล  เนนความเปนเลิศในการบริการทาง
การแพทย  กลุมบริการสงเสริมสุขภาพ  ไดแกธุรกิจสปา  บริการนวดแผนไทย และทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ  ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพร  

 
                 อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากนโยบาย Medical Hub of Asia 
ตอระบบสาธารณสุขไทยโดยรวม อาจจําแนกไดดังนี้ 
                    1.ผลกระทบตออัตรากําลังของบุคลากรทางดานสาธารณสุขของประเทศ 
                    2.ผลกระทบตอการบริการผูปวยในโรงพยาบาลภาครัฐ เนื่องจากการลาออกของ
บุคลากรดานสาธารณสุข เนื่องจากมีการดึงตัวบุคลากรเหลานี้จากภาครัฐ โดยเสนอฐานเงินเดือน
คาตอบแทนที่สูงกวาที่ไดรับจากภาครัฐที่เปนบุคลากรทางแพทยและพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง หรือมีช่ือเสียงในเปนจํานวนมาก ปญหาท่ีตามมาจะกระทบการใหบริการกับผูปวย
ยากไร โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ประกันสังคม  
 
                       3.ผลกระทบตอการผลิตนิสิตนักศึกษาแพทย และแพทยเช่ียวชาญเฉพาะทางใน
โรงเรียนแพทย เนื่องจากแพทยที่เกงและมีช่ือเสียงเหลานี้ สวนใหญจะเปนอาจารยอยูในโรงเรียน
แพทยเปนกลจักรสําคัญในการสอนนักเรียนแพทย สอนแพทยประจําบาน และการบริการผูปวย
ที่มารักษา 

                         4.ผลกระทบตอคาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทยเนื่องจาก       
ชาวตางชาติเขามารับบริการรักษาสวนใหญมาจากประเทศที่ประชากรมีรายไดคอนขางดีและมี
ระบบประกันที่ดูแลอยางดี ทําใหผูปวยเหลานี้มีทุนทรัพยที่มากพอในการมาจายคาบริการใหกับ
ระบบการบริการของประเทศไทย ทําใหเกิดกระบวนการเพิ่มคาตอบแทนแพทยและคาบริการ
ทางการแพทย ตอผูปวยตางชาติสูงข้ึน ทําลายกําแพงคาตอบแทนและคาบริการทางการแพทยที่
ดําเนินอยูกับผูปวยชาวไทย จะสูงข้ึนตามทําใหผูปวยรูสึกวา "การบริการทางการแพทยเปนธุรกิจ" 
ไมเหมือนความรูสึกที่มีตอการบริการทางการแพทยในวัฒนธรรมแบบไทยๆ ในอดีต 

สําหรับมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลาง
การรักษาทางการแพทย ไดแก  

                1.มาตรการทางกฎหมายในกลุมธุรกิจการรักษาพยาบาล 
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                         1.1 มาตรการทางกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการสถานพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชน 

             ประเทศไทยไดมีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการสถานพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนมาแลว 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 และ 
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล  พ .ศ .  2504 และฉบับที่ ใชบั งคับปจจุบัน  คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  
 

    1.2 มาตรการทางกฎหมายอาญา 
             ความรับผิดทางอาญาที่เก่ียวของกับการรักษาของแพทยมีดังตอไปนี้ 

                       ความรับผิดทางอาญาที่เก่ียวกับการกระทําที่แพทยไดทําการรักษาผูปวยจนเปน
เหตุใหผูปวยถึงแกความตายอันจะถือเปนความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนานั้นมีบทบัญญัติ
กฎหมายอาญาที่เก่ียวของโดยตรงคือมาตรา 288   หรือบทฉกรรจตามมาตรา 289 อยางไรก็ดีโดย
หลักการของความรับผิดทางอาญานั้นตองมีพ้ืนฐานมาจากหลักการที่วาดวยผูกระทําความผิดนั้น
ตองมีเจตนาในขณะกระทําความผิดซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 59และข.การกระทําโดยประมาท 
บทบัญญัติกฎหมายอาญาที่เก่ียวของกับการรักษาโดยแพทยในลักษณะประมาทจนเปนเหตุให
ผูปวยถึงแกความตาย ซึ่งเปนความผิดอาญาฐานทําใหผูอ่ืนตายโดยประมาทนั้น ไดมบีญัญตัไิวโดย
ชัดแจงในมาตรา 291  
 
 
 
 

             อาจแบงกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางทาง
การแพทยและการบริการดานสาธารณสุข ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1.กฎหมายทั่วไปซึ่งเก่ียวกับการคาบริการทุกสาขา 
2. กฎหมายเฉพาะที่เก่ียวกับการบริการดานสาธารณสุข 
 
          กฎหมายทั่วไป ไดแก พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  พ.ร.บ. การทะเบียนคน

ตางดาว พ.ศ.2493 (ปรับปรุง พ.ศ.2538) ป.ว.281 (2515) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ.2521 สวนกฏหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานหรือกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวกับการบริการ
ดานสาธารณสุขไดแก พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 
2537 พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
พ.ศ. 2538 พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
                    หากพิจารณาถึงคําจํากัดความของ “การคาบริการ” ภายใตความตกลง 
GATS ซึ่งหมายถึงการคาบริการ 4 รูปแบบ ซึ่งมี “คนตางชาติ” ในลักษณะของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเขาไปเกี่ยวของกฎหมายทั่วไปจะเกี่ยวของกับการบริการในทุกสาขา ไดแก กฎหมาย
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เก่ียวกับสถานภาพของบุคคลตางดาวในประเทศไทย นับตั้งแตกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  
กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว 

1.พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
           กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการเดินทางเขามาในราชอาณาจักร กลาวคือ คน

ตางชาติที่เขามาในประเทศไทยตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางและ
ไดรับการตรวจตรา หรือ วีซาในหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางโดย  กงศุล
ไทยในตางประเทศ หรือกระทรวงการตางประเทศ การตรวจลงตราหรือวีซา มี 6ประเภท  ไดแก 
การฑูต ราชการ คนอยูช่ัวคราว นักทองเที่ยว คนเดินทางผานราชอาณาจักร และคนตางดาวที่มีถ่ิน
ฐานอยูในราชอาณาจักร 

 ในกรณีประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non-immigrant visa) ระยะเวลาการ
เขาเมืองมาอยูในประเทศไมเกิน 1 ป แตอาจขยายได เชนเขามาเพื่อประกอบการลงทุนภายใต 
พ.ร.บ.  สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ระยะเวลาพํานักอยูในประเทศเปนไปตามที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเห็นสมควร 

 ในกรณีประเภทคนตางดาวที่มี ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร (Immigrant 
Visa) จํานวนคนตางชาติซึ่งมีถ่ินที่อยูภายในราชอาณาจักรเปนรายปจะไมเกินประเทศละ 100 
คน ตอป 

 ดังนั้น  เมื่อพิจารณาในเรื่องการเปดเสรีการคาบริการแลว  กฎหมายฉบับนี้มี
ขอจํากัดหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลา  และจํานวนคนตางชาติที่เขามาในประเทศไทย ซึ่งถือวา
เปนอุปสรรคที่มีอยูในปจจุบันตอการเปดเสรี 

2.พ.ร.บ. การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 2493 (ปรับปรุง พ.ศ. 2538) 
            กําหนดใหคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเปนคนเขาเมือง ตามกฎหมายวาดวย

คนเขาเมืองไปขอใบสําคัญประจําตัวภายในเจ็ดวัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเขาเมือง 
ใบสําคัญประจําตัวมีกําหนดอายุ 1 ปและ 5 ป  ผูขอสามารถขอรับใบสําคัญประจําตัวชนิดใดก็ได  
โดยตองนําหลักฐานการเขาเมืองหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตใหเขามามีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักรไทยได 

3.ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 
            กําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศ โดยหามมิให

คนตางดาวประกอบธุรกิจบางประเภท ไดแก 
                   3.1 ธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชี ก.  หรือบัญชี ข. (ยกเวนมีพระราชกฤษฎีกา
อนุญาต)ธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชี ค. (ยกเวนไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทะเบียนการคา) 

         3.2 ธุรกิจที่ กําหนดไวในบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่ เ ก่ียวกับการคาบริการ 
ประกอบดวย  การลงบัญชี กฎหมาย สถาปตยกรรม โฆษณา นายหนาหรือตัวแทน ขายทอดตลาด 
ตัดผมแตงผมและเสริมสวย (บัญชี ก.)  การนําเที่ยว โรงแรม (ยกเวนการจัดการโรงแรม) 
ถายรูป ลางอัดรูป ซักรีด เส้ือผาและรับจางตัดเย็บเสื้อผา (บัญชี ข.) 
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 ธุรกิจที่กําหนดไวในบัญชี ค. จะเกี่ยวกับการคาบริการอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวใน
บัญชี ก. และบัญชี ข.  ธุรกิจในบัญชี ค. นี้จึงครอบคลุมถึงการบริการที่เก่ียวของกับสุขภาพหรือ
สาธารณสุขตลอดจนการบริการทางการแพทยและการบริการสัตวแพทย คนตางชาติสามารถ
ประกอบการคาบริการนี้ไดหลังจากที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทะเบียนการคาแลว 

 นอกจากนี้แลว  กฎหมายฉบับนี้ไดใหความหมายของ “คนตางดาว” ซึ่งหมายถงึ 
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และกําหนดหลักเกณฑของนิติบุคคลตางดาว 
ดังนี้ 
            -ทุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลเปนของคนตางดาว 
            -มีคนตางดาวถือหุน เปนหุนสวน เปนสมาชิก ตั้งแตก่ึงหนึ่ง 
            -มีหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการเปนคนตางดาว 

         ดังนั้น จะเห็นวา กฎหมายฉบับนี้มีขอจํากัดหรือเง่ือนไข ในการเขามาประกอบ
การคาบริการของคนตางชาติ  โดยกําหนดหามมิใหคนตางชาติประกอบการคาบริการในทุก
ประเทศ หากคนตางชาติจะเขามาประกอบการจะตองรวมทุนกับคนไทย  หรือกอตั้งเปนนิติบุคคล
ข้ึน โดยมีอัตราสวนการลงทุนของตางชาติไมเกินรอยละ 49  ของทุนจดทะเบียน และจํานวนผูถือ
หุนในนิติบุคคลดังกลาวที่เปนคนตางชาติ จะตองนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 

4.พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 
        กําหนดควบคุมการทํางานของคนตางชาติซึ่งเปนบุคคลธรรมดา  กลาวคือ คน

ตางชาติ จะสามารถทํางานในประเทศไทยได หลังจากไดรับอนุญาตแลวเทานั้น (จากกรมการจาง
งานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)  และไมสามารถทํางานบางประเภทที่ระบุไวในบัญชี
ทายพระราชกฤษฎีกา กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาว พ.ศ.2521  (เชน การ
ขายทอดตลาด การบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม มัคคุเทศก  จัดนําเที่ยว  กฎหมาย 
หรืออรรถคดี เปนตน) 

        กฎหมายฉบับนี้จึงสรางขอจํากัด หรือเง่ือนไขในการคาบริการดาน สุขภาพหรือ
สาธารณสุข ดวยเนื่องจาก การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่เก่ียวของใหคนตางชาติตองไดรับ
อนุญาตกอน 
         2.กฎหมายเฉพาะ 

         การบริการที่เก่ียวเนื่องกับสุขภาพ (Health Care Services) หมายถึง  
การบริการที่ดําเนินการโดยโรงพยาบาลหรือบริษัทที่ลงทุนในกิจการ  โรงพยาบาลหรือบริษัทใน
เครือตางๆที่ทําการหรือคลินิกแพทย การบริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ ดานสุขภาพ สถานพยาบาลหรือ
สถานดูแลสุขภาพระยะยาว  สถานการบําบัดฟนฟูสุขภาพ หองปฏิบัติการทางการแพทยหรือทัน
ตกรรม ศูนยวิเคราะหทางการแพทย และ สถานดูแลผูปวยเฉพาะทาง  ดังนั้น กฎหมายเฉพาะ
เก่ียวกับการเปดเสรีการคาบริการดานสุขภาพ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพทัน
ตกรรม วิชาชีพเภสัขกรรม วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภและสถานพยาบาล 

2.1พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
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        กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จากแพทยสภา 

2.2พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
          กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองข้ึนทะเบียน และไดรับอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 
2.3พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
           กําหนดใหใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
2.4พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 
           กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 
           ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล  และผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภจากสภาการพยาบาล 

2.5พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
             กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาลและ

การดําเนินการสถานพยาบาล โดยตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเปนบุคคล
ธรรมดาตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ถาเปนนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตอง
มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

2.6พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
           กําหนดใหผูประกอบโรคศิลปะตองข้ึนทะเบียนและไดรับอนุญาตเปนผูประกอบ

โรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ 
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 5.2  ขอเสนอแนะ 
                    5.2.1ดานการบริหารจัดการทั่วไป 
1. ควรมีการพิจารณานําเอาหลักเร่ือง “การบริหารจัดการควร 
ขอเสนอแนะทางกฎหมาย 

1) ในระยะสั้น  กระทรวงสาธารณสุข ควรจะออกระเบียบสําหรับการดําเนินการ
รักษาผูปวยที่เปนชาวตางชาติ  โดยเฉพาะกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เชน มีการขึ้นทะเบียน 
การตรวจสอบสถานพยาบาล ฯลฯ แมวาจะมีกฎหมายที่เก่ียวของแตก็กระจัดกระจายและบางฉบับ
ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการรองรับการดําเนินการเปนศูนยการแพทย 

2) ควรมีการรวบรวมและประมวลกฎหมายที่เก่ียวของกับ การจัดตั้งและการบริหาร
จัดการศูนยการแพทย  การรักษา และการดําเนินการในการรักษาท่ีเก่ียวของกับกรณีผูปวยเปน
ชาวตางชาติ 

3) มีการจัดตั้งศูนยกฎหมายขึ้นโดยเฉพาะเพื่อดูแลเกี่ยวกับการปองกันและการ
ชวยเหลือกรณีที่แพทยไทยที่รักษาถูกฟองรองดําเนินคดี โดยผูปวยชาวตางชาติ 

4) ควรมีการศึกษากรณี ผูปวยฟองรองแพทยในตางประเทศทั้งในทางแพง และทาง
อาญา เพ่ือนํามาใชเปนตัวอยางในการศึกษา (case study) จะทําใหแพทยผูรักษาไดรับรูและ
ใชความระมัดระวังในการรักษาผูปวยชาวตางชาติมากยิ่งข้ึน  อันจะเปนแนวทางชวยปองกันความ
ผิดพลาดจากการรักษาและการถูกฟองรอง 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  2541วิสัยทัศนประเทศไทย ดานสาธารณสุข 
กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 
 
สมทรง รักษเผา 2540 ความรวมมือดานสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบาน 
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, เอกสารวิจัยสวนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา 
นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 39 พ.ศ.2539-2540 
 
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2541 สรางพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข 
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย วิโรจน ณ ระนอง 2543 เปาหมายและแนวทางในการจัดทําระบบ
บริการสารสนเทศดานสาธารณสุขสําหรับประชาชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 
สุษม  ศุภนิตย 2534 คูมือกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกิจโฆษณา กรุงเทพฯ สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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งานวิจัย 
 
ชนิกุล ภวังคะรีต “กระทรวงสาธารณสุขกับการคุมครองผูบริโภคดานบริการทางการแพทย” 
วิทยานิพนธบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรม 2538. 
 
ยุวดี ชอบพัฒนา. “การบริหารบริการของผูบริหารโรงพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541. “วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร), 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2544. 
วงเดือน หมูพยัคฆ. “มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน.” 
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2538. 
 
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ2542 การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบตอสังคมและระบบ
สาธารณสุขไทยและการเตรียมความพรอมจากการเปดเสรีทางการคาบริการสาธารณสุข 
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สมชาย หาญญานันท 2525 ผลกระทบของกบว.และคณะกรรมการอาหารและยาตองาน
โฆษณา คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ  
 
ปณิฎฐา  จันทรฉาย 2539 การโฆษณาที่ฝาฝน พรบ.คุมครองผูบริโภค พศ.2522ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  
 
 
สวรรณมณฑ อวัยวานนท 2543บริการขอมูลขาวสารดานการแพทยและสาธารณสุขบน
อินเตอรเน็ต กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ (ว.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ชนินทร เจริญกุล 2544 การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพองคกรชุมชน โดยการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในทองถิ่น นครราชสีมา : คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิพุธ พูลเจริญ 2544  สุขภาพ อุดมการณ และยุทธศาสตรทางสังคมนนทบุรี : สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข 
 
  นิตยา นิยมไร   2545    มาตรการปองกันผลกระทบตอสิทธิบัตรยา 
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กรุงเทพฯ :วิทยานิพนธ (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
สุชาติ ศิริวัฒนะ 2540อีเ  อิทธิพลของบรรษัทขามชาติในการกําหนดนโยบายการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทย : ศึกษากรณีการแกไขกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑยา กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ (ศ.ม.)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จีระ อาจสมคํา 2539 ผลกระทบของสิทธิบัตรยาตอผูบริโภคยาในประเทศไทย 
กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกริก 
 
  วาทินี ชมภูเพชร 2537 ปญหาการคาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษาปญหา
สิทธิบัตรผลิตภัณฑยา กรุงเทพฯ :วิทยานิพนธ (ศศ.ม.)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ภัทริน ตั้งบุญธินา  2548  ผลของสิทธิบัตรยาตอการนําเขาและการสงออกยาของประเทศไทย 
กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
วิรัช นารานิติธรรม 2548  การวัดประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณดานสาธารณสุขของ
ประเทศไทย กรุงเทพฯ :วิทยานิพนธ (ศ.ม.)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มัทนา พนานิรามัย สมชาย สุขสิริเสรีกุล 2539 การพยากรณแบบแผนการเจ็บปวยและความ
ตองการแพทยในอนาคต กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

 
นางดวงฤดี  รัตนโอฬาร 2535 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการ
ควบคุมดูแลการโฆษณาทางสื่อมวลชน วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 

 
กฎหมาย 
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ.2484 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
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พระราชบัญญัติทันตกรรม พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 2528 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
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ภาคผนวก 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง กําหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที ่
การบริการ ผูใหบริการ หลักเกณฑ และวิธกีารตรวจสอบเพื่อการรับรอง 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสาํหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 

ตามพระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผูใหบริการ 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ทั้งนี้เพ่ือให
สถานที่ดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตเปนสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการ  
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ (๓) (ข) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.
๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ในประกาศนี้  
   “สถานประกอบการ”หมายความวา สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่
ใชในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริม
สวย ซึ่งกิจการดังกลาวไมเขาขายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
โรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย หรือ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
             “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการ
ดูแลและเสริมสรางสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพและการ
ใชนํ้าเพื่อสุขภาพโดยอาจมีบริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลัง
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กายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพร
หรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่นๆ หรือไมก็ได  
  “กิจการนวดเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการนวดโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการผอนคลายกลามเนื้อ ความเมื่อยลา ความเครียด ดวยวิธีการกด การคลึง 
การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามศาสตรและศิลปะ
ของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ตองไมมีสถานที่อาบน้ําโดยมีผูใหบริการ 
  “กิจการนวดเพื่อเสริมสวย” หมายความวา การประกอบกิจการนวดในสถานที่
เฉพาะ เชน รานเสริมสวยหรือแตงผม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงามดวยวิธีการกด การ
คลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือดวยวิธีการอ่ืนใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย 
ทั้งนี้ตองไมมีสถานที่อาบน้ําโดยมีผูใหบริการ 
  “ผูประกอบการ” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของสถานประกอบการที่
ไดรับใบรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการจากคณะกรรมการ 
  “ผูดําเนินการ”หมายความวา บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้และทําหนาที่ใหบริการโดยควบคุมดูแลการใหบริการทั้งหมดในสถานประกอบการ 
  “ผูใหบริการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้และทําหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการในสถานประกอบการ 
  “ใบรับรองมาตรฐาน” หมายความวา ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย  
  “ผูออกใบรับรอง” หมายความวา อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย แลวแต
กรณี 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลาง หรือคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจํา
จังหวัด แลวแตกรณี 
 

หมวด ๑ 
สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 

 
 
  ขอ ๒  สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามมาตรา ๓ (๓) (ข) แหง 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ 
(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแกสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
  (๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
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  (๓) กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 
  สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะของสถานที่  
การบริการ และผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานของสถานที่ การบริการ และผูใหบริการ 

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

 
  ขอ ๓  มาตรฐานสถานที่ของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตั้งอยูในทําเลที่มีความสะดวก ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไม
อยู 

ใกลชิดศาสนสถาน ในระยะที่จะกอใหเกิดปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๒) ในกรณีที่ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการสปา ในอาคารเดียวกันกับการประกอบ
กิจการอ่ืนซึ่งมิใชกิจการสถานบริการ ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และกิจการอื่นนั้นตองไม
กระทบกระเทือนตอการใหบริการในกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้น 
  (๓) พ้ืนที่สถานประกอบการจะตองไมอยูในพื้นที่ติดตอกับสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (๔) กรณีสถานประกอบการ มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคาร
เดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่
และลักษณะตามมาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 
  (๕) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตา
จนเกินไป 
  (๖) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการสปาเพื่อ
สุขภาพตองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (๗) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 
  (๘) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความ
สะอาดงายและไมล่ืน 
  (๙) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 
  (๑๐) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 
  (๑๑) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
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  (๑๒) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๓) จัดใหมีหองอาบน้ํา หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บ
เส้ือผาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอและควรแยกสวนชาย หญิง  

(๑๔) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเส่ือม
เสีย 

ศีลธรรม หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี   
 
  ขอ ๔  มาตรฐานผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหนึ่งเปนผูควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการดําเนินการสถานประกอบการนั้น ผูดําเนินการจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังนี้ 
              (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
        (ข) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
        (ค) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรในสาขาที่เก่ียวกับสุขภาพ
หรือสาขาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง หรือให
ความเห็นชอบ หรือมีประสบการณทํางานในสถานประกอบการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
        (ง) ผานการประเมินความรู ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการตรวจและ
ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางกําหนด 
        (จ) กรณีเคยเปนผูดําเนินการมากอน แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู
ความสามารถจะตองพนระยะเวลานับแตวันที่ถูกเพิกถอนไมนอยกวา ๒ ป จึงจะขอประเมิน
ความรูความสามารถใหมได 
         (ฉ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (ช) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
     ๓) โรคจิตรายแรง 
     ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการสถาน
ประกอบการ 
        (ซ) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
             (ฌ) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 
   (๒) ผูดําเนินการตองควบคุมดูแลกิจการของสถานประกอบการนั้นไดโดยใกลชิด
และไมเปนผูดําเนินการสถานประกอบการแหงอ่ืนอยูกอนแลว 
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  (๓) ในกรณีที ่มีการเปลี่ยนผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ หรือ
ผูดําเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ผูประกอบการจะตองจัดหาผูดําเนินการใหม 
และตองแจงเปนหนังสือใหกองการประกอบโรคศิลปะสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตทองที ่ ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที ่มีการเปลี ่ยน
ผูดําเนินการ ในระหวางที่ดําเนินการจัดหาผูดําเนินการใหม ใหกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้น
ประกอบกิจการตอไปได แตไมเกิน ๓๐ วัน 
 
  ขอ ๕  ผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการ ใหบริการตามนโยบาย
และคูมือปฏิบัติงานของสถานประกอบการแหงนั้นโดยเครงครัด 

(๒)จัดทําทะเบียนประวัติผูใหบริการและพนักงาน 
  (๓) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม หรือปรับปรุงบริการรายการใดๆ 
ในแบบแสดงรายการ หรือมีการใชผลิตภัณฑใหม จะตองดําเนินการใหมีการจัดทําคูมอืปฏิบตักิาร
สําหรับบริการนั้น หรือจัดทําคูมือการใชผลิตภัณฑ และพัฒนาผูใหบริการใหสามารถใหบริการ
นั้นๆ ไดตามคูมือที่จัดทําข้ึน 

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  (๕) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือส่ือชนิดอื่นๆ เพ่ือให
ผูใชบริการสามารถเลือกผูใหบริการได 
  (๖) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบ หรือมี
การคา หรือรวมประเวณี หรือมีการกระทํา หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและ
ประเพณีอันดี 
  (๗) ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเคร่ืองใชตางๆใหได
มาตรฐานถูกสุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย 
  (๘) หามมิใหผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

(ก) รับผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทํางาน 
(ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติ

วุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 
(ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด 
     ในสถานประกอบการ 
(ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถาน

ประกอบการ โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
ส่ิงเทียมอาวุธปน 
  (๙) ผูดําเนินการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานโดยเครงครัด 
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  (๑๐) ผูดําเนินการตองดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการ
ทํางานของผูใหบริการและพนักงาน และตองมีมาตรการปองกันการถูกลวงละเมิดจากผูรับบริการ 
  (๑๑) ผูดําเนินการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นได
ชัดเจน ณ สถานประกอบการนั้น 
 
  ขอ ๖  ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบวา สถานประกอบการใดมีผูดําเนินการขาด 
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๔ หรือไมดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ๕ 
ใหคณะกรรมการผูตรวจสอบแจงตอคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
กลางเพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบประเมินความรูความสามารถของผูดําเนินการ 
 
  ขอ ๗  มาตรฐานผูใหบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
        (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
        (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ 
สถาบัน หรือสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง
รับรอง หรือเปนผูที่มีประสบการณการทํางานในกิจการสปาเพื่อสุขภาพมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
และผานการทดสอบความรูและประสบการณโดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการกลาง 
        (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
       ๓) โรคจิตรายแรง 
     ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอ 
ในระยะรายแรง 
        (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

     (จ)กรณีเคยเปนผู ใหบริการมากอน แตถูกคณะกรรมการตรวจและ
ประเมิน 

มาตรฐานสถานประกอบการเพิกถอนใบประเมินความรู ความสามารถ จะตองเลยระยะเวลาเพิก
ถอนไมนอยกวา ๒ ป จึงจะขอประเมินความรู ความสามารถใหมได 
  (๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ที่ไดศึกษาอบรมมา 
        (ข) ไมกล่ันแกลง ทําราย หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 
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(ค) เก็บความลับของผูรับบริการ โดยไมนําขอมูลหรือเร่ืองที่ไดยินจาก
ผูรับบริการไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับบริการหรือบุคคลอื่น 
        (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน กระทําลามกอนาจาร หรือพูดจาในทํานองให
ผูรับบริการเขาใจวาผูใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ และตองไมมีเพศสัมพันธกับ
ผูรับบริการหรือคาประเวณี 
        (จ) ไมพูดจาหยอกลอ หรือลอเลน หรือกระทําการใดๆ อันมิใชหนาที่ที่
จะตองใหบริการกับผูรับบริการ โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ ออนโยน 
        (ฉ) ไมดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะ
ใหบริการแกผูรับบริการ 
        (ช) มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของ
ผูรับบริการ 
        (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และไมนํา
โรคติดตอไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 
          (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคา ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน 
            (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
     
  ขอ ๘  มาตรฐานการบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑)ผูประกอบการตองจัดใหมีผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และหามมิ
ใหนําผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ เวนแตผูใหบริการฝกหัด ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผู
ใหบริการที่มี 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการ
บริการแตละประเภท โดยจะตองมีบริการหลักประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพ การใชน้ําเพ่ือ
สุขภาพ เชน บริการอบไอน้ํา อางน้ําวน บอน้ํารอน บอน้ําเย็น เปนตน และใหมีบริการอื่น เชน 
การพอกโคลน การเสริมสวย การออกกําลังกาย อาหารสุขภาพ โยคะ สมาธิและอ่ืนๆ อีก ๓ 
รายการเปนอยางนอย 
  (๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 

(ก) เวลาเปดทําการใหเร่ิมบริการไดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และเวลาปด
ทําการ 

หรือใหบริการไมเกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา  
(ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผูใหบริการ ตามแบบที่กระทรวง 

สาธารณสุขกําหนด 
      (ค) ผูประกอบการตองจัดทําทะเบียนประวัติผูรับบริการ ไวเปนหลักฐานตาม
แบบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบไดไมนอยกวา 
๕ ป นับแตวันที่จัดทํา 
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(ง) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิด 
แกพนักงานผูใหบริการหรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ี 
       (จ) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ การประกอบวิชาชีพอ่ืนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
       (ฉ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบ
กิจการ จะตองไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาว มีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอัน
อาจเปนการฝาฝนกฎหมาย และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปน
จริง 
      (ช) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ และอัตราคาบริการไวในที่เปดเผย
และมองเห็นไดงาย หรือสามารถใหตรวจสอบได 
       (ซ) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการ ที่อาจเขา
ขายหรือฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ เชน การพนัน การ
แสดงดนตรี การขับรอง คาราโอเกะ สนุกเกอร เตนรํา รําวง ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่นๆ เปน
ตน 
     (ฌ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ โดยเปน
เครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงาน และตองมีปายชื่อผู
ใหบริการติดไวที่หนาอกดานซาย 
 
  ขอ ๙  มาตรฐานความปลอดภัยกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลไวในสถานประกอบการ และ
พรอมใชงานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดง หรือเตือนให
ผูรับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 

(๓)ในกรณีที่กิจการสปาเพื่อสุขภาพ มีการจัดใหมีบริการอบความรอน อบ
ไอน้ําอางน้ําวนไวบริการตลอดจนอุปกรณหรือบริการอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไวบริการ 
ผูประกอบการตองจัดใหมีพนักงานที ่มีความรู  ความเขาใจและความชํานาญในการใช
อุปกรณนั้นเปนอยางดี เปนผูรับผิดชอบอุปกรณ และมีหนาที่คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณ
ดังกลาวทั้งในขณะใชงานและหลังการใชงาน 
  (๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อานเวลาไดโดยงายและ
ชัดเจนจากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน อบไอน้ํา และอางน้ําวนอยู ทั้งนี้เพ่ือชวย
ใหผูรับบริการสามารถควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 

(๕)ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน อบไอน้ํา
และอางน้ําวน ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจาก
ภาวะซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูรับบริการ และการเขาถึงเพ่ือใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทํา
ไดโดยงายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
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(๖)ภายในบริเวณที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา อางน้ําวน และบอน้ํารอน 
น้ําเย็น ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลา เพ่ือใหพนักงาน
ผู รับผิดชอบอุปกรณสามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับ
ผูรับบริการตลอดเวลา 
  (๗) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบคัดกรองผูรับบริการ ที่อาจมีความเสี่ยงตอ
การเขาใชบริการในบางแผนก โดยเฉพาะตองไมอนุญาตใหสตรีตั้งครรภ ผูใชยาบางประเภท ที่
อาจเกิดปญหาไดเมื่อเขาใชอุปกรณบางชนิด ผูที่เพ่ิงจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือ
เมาสุรา ผูปวยความดันโลหิตสูง ผูปวยเบาหวานและผูปวยโรคหัวใจเขาใชอุปกรณ หรือบริการที่
เส่ียงตอภาวะนั้น เวนแตจะไดรับการสั่งใหใชอุปกรณจากแพทยผูเก่ียวของ 
  (๘) ผูประกอบการตองดูแลและควบคุมคุณภาพน้ําที่ใชสําหรับใหบริการ ไมวาจะ
เปนอางน้ําวน สระน้ํา หรืออุปกรณการใชน้ําชนิดอื่นใด ใหมีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัย
และไมเปนแหลงแพรเช้ือ 
  (๙) ผา อุปกรณและเคร่ืองมือทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว ตองซักหรือลางทําความ
สะอาดอยางถูกสุขลักษณะ กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป และในกรณีที่การใหบริการมีความ
เส่ียงตอการแพรเช้ือ เชน การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝาเทา 
ตองผานกรรมวิธีการฆาเช้ือที่สามารถฆาและควบคุมเชื้อได ไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุก
ครั้งหลังการใหบริการ 
  (๑๐) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ 
เชน ในการดูแลและนวดบริเวณใบหนา ผู ใหบริการตองสวมอุปกรณที ่ถูกสุขลักษณะเพื ่อ
ปองกันการหายใจรดบร ิเวณใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสู
ผูรับบริการ ในขณะที่มีการใหบริการทุกครั้ง 
  (๑๑) ผูประกอบการตองมีการดําเนินการปองกันการติดเชื้อที่เหมาะสม 
  (๑๒) ตองมีระบบการปองกันอัคคีภัย ในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 
 
 

สวนที่ ๒ 
มาตรฐานกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

 
 
  ขอ ๑๐  มาตรฐานสถานที่ของกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้  
  (๑) ตั้งอยูในทําเลที่มีความสะดวก ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๒) ในกรณีที่ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ในอาคารเดียวกันกับการ
ประกอบกิจการอื่นซึ่งมิใชกิจการสถานบริการ ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และกิจการอื่นนั้นตองไม
กระทบกระเทือนตอการใหบริการในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
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  (๓) พ้ืนที่สถานประกอบการจะตองไมอยูในพื้นที่ติดตอกับสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (๔) กรณีสถานประกอบการ มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคาร
เดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่
และลักษณะตามมาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 
  (๕) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 
  (๖) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อ
สุขภาพตองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (๗) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 
  (๘) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความ
สะอาดงายและไมล่ืน 
  (๙) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 
  (๑๐) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 
  (๑๑) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๒) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๓) จัดใหมีหองอาบน้ํา หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บ
เส้ือผาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอและควรแยกสวนชาย หญิง  

(๑๔) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเส่ือม
เสียศีลธรรม หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี  
 
  ขอ ๑๑  ผูประกอบการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการใหบริการตามนโยบายและ
คูมือปฏิบัติงานของสถานประกอบการแหงนั้นโดยเครงครัด 
  (๒) จัดทําทะเบียนประวัติผูใหบริการและพนักงาน 

 
(๓) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม หรือปรับปรุงบริการใดๆในแบบ

แสดงรายการ หรือมีการใชผลิตภัณฑใหม ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติการสําหรับบริการนั้นๆ หรือจัดทําคูมือการใชผลิตภัณฑ และพัฒนาผูใหบริการใหสามารถ
ใหบริการนั้นๆ ตามคูมือที่จัดทําข้ึน 
  (๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  (๕) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือส่ือชนิดตางๆ เพ่ือให
ผูรับบริการสามารถเลือกผูใหบริการได 
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  (๖) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบหรือมี
การคาหรือรวมประเวณี หรือมีการกระทํา หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและ
ประเพณีอันดี 
  (๗) ควบคุมดูแล บริการ อุปกรณ  ผลิตภัณฑ และเคร่ืองใชตางๆใหไดมาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย 
  (๘) ผูประกอบการตองดูแลมิใหมีการกระทําความผิดตอกฎหมายในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งหามมิใหผูประกอบการ 
                           (ก)รับผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทํางาน  
           (ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวาย 
หรือครองสติไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 
           (ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซึ่งไมมีหนาที่ดูแลสถานประกอบการ
นั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานประกอบการ 
                          (ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถาน
ประกอบการโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
ส่ิงเทียมอาวุธปน 
           (จ) บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงานผู
ใหบริการ หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ีและยาเสพติดทุกชนิด 
  (๙) ผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานโดยเครงครัด 
  (๑๐) ผูประกอบการตองดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการ
ทํางานของผูใหบริการและพนักงาน และตองมีมาตรการปองกันการถูกลวงละเมิดจากผูรับบริการ 
  (๑๑) ผูประกอบการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นได
ชัดเจน ณ สถานประกอบการนั้น 
  ขอ ๑๒  มาตรฐานผูใหบริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
        (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
         (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ 
สถาบัน หรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง
รับรอง หรือเปนผูที่มีประสบการณการทํางานในกิจการนวดเพื่อสุขภาพมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
และผานการทดสอบความรูและประสบการณโดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลาง 
         

       (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
     ๓) โรคจิตรายแรง 
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                ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอใน
ระยะรายแรง 
         (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 
         (จ) กรณีเคยเปนผูใหบริการมากอน แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู 
ความสามารถจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ จะตองเลย
ระยะเวลาเพิกถอนไมนอยกวา ๒ ป จึงจะขอประเมินความรูความสามารถใหมได  
  (๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่ไดศึกษาอบรมมา 
        (ข) ไมกล่ันแกลง ทําราย หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 

(ค) เก็บความลับของผูรับบริการโดยไมนําขอมูลหรือเร่ืองที่ไดยินจาก
ผูรับบริการไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูมารับบริการหรือบุคคลอื่น 
        (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน กระทําลามกอนาจาร หรือพูดจาในทํานองให
ผูรับบริการเขาใจวาผูใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ และตองไมมีเพศสัมพันธกับ
ผูรับบริการหรือคาประเวณี 
        (จ) ไมพูดจาหยอกลอ หรือลอเลน หรือกระทําการใดๆ อันมิใชหนาที่ที่
จะตองใหบริการกับผูรับบริการ โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ ออนโยน 
        (ฉ) ไมดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะ
ใหบริการแกผูรับบริการ 
        (ช) มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของ
ผูรับบริการ 
        (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และไมนํา
โรคติดตอไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 
        (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคาซึ่งจะเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน 
                   (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
 
  ขอ ๑๓  มาตรฐานการบริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีผู ใหบริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ 
และหามมิใหนําผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ เวนแตผูใหบริการฝกหัด ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่ง
หนึ่งของผูใหบริการที่มี 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการ
บริการนวดแตละประเภท  
  (๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 
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(ก) เวลาเปดทําการใหเร่ิมบริการไดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และเวลาปด
ทําการหรือใหบริการไมเกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา 

(ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผูใหบริการตามแบบที่กระทรวง 
สาธารณสุขกําหนด       

(ค) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแก 
พนักงานผูใหบริการ หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ี 
       (ง) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ การประกอบวิชาชีพอ่ืนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
       (จ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบการ 
จะตองไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานท่ีดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปน
การฝาฝนกฎหมาย และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 
      (ฉ) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ และอัตราคาบริการไวในที่เปดเผย
และมองเห็นไดงาย หรือสามารถใหตรวจสอบได 
       (ช) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการที่อาจเขา
ขายหรือฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ เชนการพนัน การ
แสดงดนตรี การขับรอง คาราโอเกะ สนุกเกอร เตนรํา รําวง ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่นๆ เปน
ตน 
     (ซ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ โดยเปน
เครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงาน และตองมีปายชื่อผู
ใหบริการติดไวที่หนาอกดานซาย 
 
  ขอ ๑๔  มาตรฐานความปลอดภัยกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูประกอบการจะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในสถาน
ประกอบการ และพรอมใชงานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดงหรือเตือนให
ผูรับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 

(๓)ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีการจัดใหมีบริการอบ
ความรอนอบไอน้ําไวบริการ ตลอดจนอุปกรณหรือบริการอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไว
บริการ ผูประกอบการตองจัดใหมีพนักงานที่มีความรู ความเขาใจและความชํานาญในการใช
อุปกรณนั้นเปนอยางดี เปนผูรับผิดชอบอุปกรณและมีหนาที่คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณ
ดังกลาว ทั้งในขณะใชงานและหลังการใชงาน 
  (๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อานเวลาไดโดยงายและ
ชัดเจนจากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน อบไอน้ําอยู ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูรับบริการ
สามารถควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 
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  (๕) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน อบไอน้ํา 
ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันที ที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเปน
อันตรายตอผูใชบริการ และการเขาถึงเพ่ือใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงายและ
สะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และตองจัดสถานที่ใหสามารถเคลื่อนยายผูรับบริการไดในกรณี
ฉุกเฉิน 
  (๖) ภายในบริเวณที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ 
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลา เพื่อใหบุคลากรผูรับผิดชอบอุปกรณ
สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูใชบริการตลอดเวลา 
  (๗) ตองระมัดระวังมิใหผูมีความเสี่ยงจากอายุ หรือภาวะโรคประจาํตัวมาใช
บริการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๘) ผา อุปกรณและเคร่ืองมือทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว ตองซักหรือลางทําความ
สะอาดอยางถูกสุขลักษณะ กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป และในกรณีที่การใหบริการมี
ความเสี่ยงตอการแพรเช้ือ เชน การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุด
ฝาเทา ตองผานกรรมวิธีการฆาเช้ือที่สามารถฆาและควบคุมเชื้อไดไมนอยกวาเทคนิคการปลอด
เช้ือทุกครั้งหลังการใหบริการ 
  (๙) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ เชน ใน
การดูแลและนวดบริเวณใบหนา ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกัน
การหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสู
ผูรับบริการ ในขณะที่มีการใหบริการทุกครั้ง 
  (๑๐) ตองมีการดําเนินการตามระบบปองกันการติดเชื้ออยางเหมาะสม 
   (๑๑) ตองมีระบบปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร 
 
 

สวนที่ ๓ 
มาตรฐานกิจการนวดเพื่อเสริมสวย 

 
 
  ขอ ๑๕  มาตรฐานสถานที่ของกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 
  (๑) พ้ืนที่สถานประกอบการจะตองไมอยูในพื้นที่ติดตอกับสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (๒) กรณีสถานประกอบการ มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคาร
เดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่
และลักษณะตามมาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 
  (๓) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 
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  (๔) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อเสริม
สวยตองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (๕) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 
  (๖) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความ
สะอาดงายและไมล่ืน 
  (๗) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 
  (๘) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 
  (๙) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๐) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๑) ตองจัดใหมีหองอาบน้ํา หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตู
เก็บเสื้อผาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอ และควรแยกสวนชาย หญิง 

(๑๒) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเส่ือม
เสียศีลธรรม หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี   
 
  ขอ ๑๖  ผูประกอบการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
    (๑) ผูประกอบการนวดเพื่อเสริมสวยจะตองดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สวัสดิการในการทํางานของผูใหบริการและตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใหบริการถูกลวงเกิน 
ลวนลาม หรือทํารายจากผูรับบริการ 
    (๒) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือส่ือชนิดตางๆ เพ่ือให
ผูใชบริการสามารถเลือกผูใหบริการได 

(๓) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบ 
หรือมีการคาประเวณี หรือมีการกระทํา หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและ
ประเพณีอันดี 

(๔) ควบคุมและดูแลการบริการ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเครื่องใชตางๆใหถูก
สุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย 
  (๕) ผูประกอบการตองดูแลมิใหมีการกระทําความผิดตอกฎหมายในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งหามมิใหผูประกอบการ 

(ก) รับผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทํางาน  
           (ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวาย
หรือครองสติไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 

(ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผู ซึ่ ง ไมมีหน าที่ ดูแลสถาน
ประกอบการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานประกอบการ 

       (ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถาน
ประกอบการโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
ส่ิงเทียมอาวุธปน 
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           (จ) บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงาน  
ผูใหบริการ หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ีและยาเสพติดทุกชนิด 
  (๖) ผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานโดยเครงครัด 
   

(๗) ผูประกอบการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นได 
ชัดเจน ณ สถานประกอบการนั้น  
 
  ขอ ๑๗  มาตรฐานผูใหบริการกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 
       (๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
        (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
        (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ 
สถาบัน หรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง
รับรอง หรือเปนผูที่มีประสบการณการทํางานในกิจการนวดเพื่อเสริมสวยมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
และผานการทดสอบความรูและประสบการณโดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลาง 
        (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
     ๓) โรคจิตรายแรง 
     ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอ 
ในระยะรายแรง 

     (ง) ไม เปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

 (จ) กรณีเคยเปนผูใหบริการมากอน   แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู   
ความสามารถจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ จะตองเลย
ระยะเวลาเพิกถอนไมนอยกวา ๒ ป จึงจะขอประเมินความรู ความสามารถใหมได 
  (๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
        (ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่ไดศึกษาอบรมมา 
        (ข) ไมกล่ันแกลง ทําราย หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 
        (ค) เก็บความลับของผูรับบริการโดยไมนําขอมูลหรือเร่ืองที่ไดยินจาก
ผูรับบริการไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูมารับบริการหรือบุคคลอื่น 
        (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน กระทําลามกอนาจาร หรือพูดจาในทํานองให
เขาใจวาผูใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ และตองไมมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ
หรือคาประเวณี 
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        (จ) ไมพูดจาหยอกลอ หรือลอเลน หรือกระทําการใดๆ อันมิใชหนาที่ที่
จะตองใหบริการกับผูรับบริการ โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ ออนโยน 
        (ฉ) ไมดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะ
ใหบริการแกผูรับบริการ 
        (ช) มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของ
ผูรับบริการ 
 
        (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และไมนํา
โรคติดตอไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 
        (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคา ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน 
        (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
 
  ขอ ๑๘  มาตรฐานการบริการกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีผูใหบริการในสวนบริการนวดเพื่อเสริมสวย ที่มี 
คุณสมบัติตามประกาศนี้และหามมิใหนําผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ เวนแตผูใหบริการฝกหัด 
ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูใหบริการที่มี 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการ
บริการนวดเพื่อเสริมสวยแตละประเภท  
  (๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 

(ก) เวลาเปดทําการใหเร่ิมบริการไดตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และเวลาปด
ทําการหรือใหบริการไมเกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา 

(ข) ผู ประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผู ใหบริการ ตามแบบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด       

(ค) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแก 
พนักงานผูใหบริการ หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ี 
       (ง) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ การประกอบวิชาชีพอ่ืนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
       (จ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบการ  
จะตองไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานท่ีดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปน
การฝาฝนกฎหมาย และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 
       (ฉ) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ และอัตราคาบริการไวในที่
เปดเผยและมองเห็นไดงาย หรือสามารถใหตรวจสอบได 
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       (ช) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการที่อาจเขา
ขายหรือฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ เชน การพนัน การ
แสดงดนตรี การขับรอง คาราโอเกะ สนุกเกอร เตนรํา รําวง ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่นๆ เปน
ตน 
       (ซ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ โดยเปน
เครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงาน และตองมีปายชื่อผู
ใหบริการติดไวที่หนาอกดานซาย 
   

ขอ ๑๙  มาตรฐานความปลอดภัยกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูประกอบการจะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในสถาน
ประกอบการ และพรอมใชงานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดงหรือเตือนให
ผูรับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 
  (๓) ในกรณีที่สถานประกอบการ มีการจัดใหมีบริการอบความรอน อบไอน้ําไว
บริการ ตลอดจนอุปกรณหรือบริการอื่นใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไวบริการ ตองจัดใหมี
พนักงานที่มีความรู ความเขาใจและความชํานาญในการใชอุปกรณนั้นเปนอยางดี เปน
ผูรับผิดชอบอุปกรณและมีหนาที่คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณดังกลาวทั้งในขณะใชงานและ
หลังการใชงาน 
   (๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อานเวลาไดโดยงาย
และชัดเจน จากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน อบไอน้ําอยู ทั้งนี้เพ่ือชวยให
ผูรับบริการสามารถควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 
  (๕) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน อบไอน้ํา 
ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันที ที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเปน
อันตรายตอผูใชบริการ และการเขาถึงเพ่ือใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงายและ
สะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และตองจัดสถานที่ใหสามารถเคลื่อนยายผูรับบริการไดในกรณี
ฉุกเฉิน 
  (๖) ภายในบริเวณที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ 
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลา เพื่อใหบุคลากรผูรับผิดชอบอุปกรณ
สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูรับบริการตลอดเวลา 
  (๗) ตองระมัดระวังมิใหผูมีความเสี่ยงจากอายุ หรือภาวะโรคประจําตัวมาใช
บริการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๘) ผาและอุปกรณทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว ตองซักหรือลางทําความสะอาด
อยางถูกสุขลักษณะ กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป  และในกรณีที่การใหบริการมีความเสี่ยง
ตอการแพรเช้ือ เชน การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝาเทา ตอง
ผานกรรมวิธีการฆาเช้ือ 
ที่สามารถฆาและควบคุมเชื้อไดไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการใหบริการ 
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(๙) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ เชน ใน
การดูแลและนวดบริเวณใบหนา ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการ
หายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสูผูรับบริการ 
ในขณะที่มีการใหบริการทุกครั้ง 
  (๑๐) ตองมีระบบปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ 

เพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 

 
 
  ขอ ๒๐  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง   เรียกวาคณะกรรมการตรวจและประเมิน 
มาตรฐานสถานประกอบการกลาง ประกอบดวย   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   เปน
ประธาน  
ผูแทนกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ผูแทนกรมอนามัย    ผูแทนกรมการ
แพทย    ผู แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ผู แทนกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ 
  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
  
   

ขอ ๒๑  ใหมีคณะกรรมการแตละจังหวัดเรียกวา คณะกรรมการตรวจและ
ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดเปนประธาน นายอําเภอทองที่ที่ตั้งสถานประกอบการหรือผูแทน  ผูแทนที่ทําการปกครอง
จังหวัด ผูแทนงานการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด ผูแทนกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของ เปนกรรมการ  
  ใหหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการ 
และเลขานุการ   
  ขอ ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  
  (๑) พิจารณาคํารองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 
  (๒) ตรวจลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและการบริการและผู
ใหบริการ 
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  (๓) เสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐาน 
  (๔) เสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองเพื่อเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน กรณี
สถานประกอบการมีการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  (๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
  (๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือมิใหประชาชน
หลงเขาใจผิดซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการจัดบริการในสถานประกอบการ 
  (๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือกระทําการใดๆอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประกาศกําหนดไว ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ 
คณะกรรมการ 
  (๙) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือผูออกใบรับรอง
มอบหมาย 
  คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางใหมีอํานาจ
และหนาที่ทั่วราชอาณาจักร สําหรับคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
ประจําจังหวัดใหมีอํานาจและหนาที่เฉพาะในเขตจังหวัด 
 
  ขอ ๒๓  นอกจากอํานาจตามขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการตรวจและประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบการกลางมีอํานาจเพิ่มเติมดังตอไปนี้  
  (๑) สอบความรูข้ึนทะเบียนรับรองผูดําเนินการ 
  (๒) รับรองหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันที่ผลิตพนักงานผูใหบริการ 
  (๓) ใหขอแนะนําตอหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศฉบับนี้ 
  ขอ ๒๔  การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ถาประธานกรรมการไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน 
เสียงชี้ขาด 
 

สวนที่ ๒ 
การออกและการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน 
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  ขอ ๒๕  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการสถานประกอบการประสงคจะขอใบรับรอง
มาตรฐาน การยื่นคํารองขอรับใบรับรองมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ กองการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในสวนภูมิภาคใหย่ืน ณ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสถานประกอบการนั้น การขอ การออกใบรับรองและการประกอบกิจการ
สถานประกอบการประเภทใด ใหเปนไปตามมาตรฐานของสถานประกอบการประเภทนั้นตามที่
กําหนด 
  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาหรือมีผูรองเรียนวาสถานประกอบการใดไมมี
มาตรฐานของสถานที่ ผูประกอบการ ผูดําเนินการ การบริการ ความปลอดภัย หรือผูใหบริการ
เปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี ้ ใหคณะกรรมการดํา เนินการตรวจสอบเพื ่อการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
 
  ขอ ๒๖  ผูประกอบการที่ย่ืนขอใหรับรองมาตรฐานตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังนี้ 
  (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
  (๒) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  
  (๓) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
        (ก) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (ข) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
        (ค) โรคจิตรายแรง 
        (ง) โรคอื่นใดในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน 
  (๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบรับรองมาตรฐาน ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมี 
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
 
  ขอ  ๒๗   ในกรณีที่ ได รับคํารองขอใบรับรองมาตรฐาน  ให เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานและเสนอความเห็นแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอใบรับรองมาตรฐาน 
  คณะกรรมการจะตองทําการตรวจลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการ
และการใหบริการ และเสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอใบรับรองจากเลขานุการคณะกรรมการ 
  ผูออกใบรับรองตองพิจารณาออกหรือไมออกใบรับรองมาตรฐานภายใน ๑๐ วัน  
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ 
  ขอ ๒๘  ในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการของผูออก 
ใบรับรอง จะตองปรากฏวาผูขอใบรับรองมาตรฐานหรือผูประกอบการไดจัดใหมีกรณีดังตอไปนี้  
  (๑) มีสถานประกอบการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
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  (๒) มีผูดําเนินการที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  (๓) มีผูใหบริการที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  
  (๔) มีการใหบริการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  ขอ ๒๙ ใบรับรองมาตรฐานใหมีอายุ ๑ ป นับแตวันที่ออกใบรับรอง สถาน
ประกอบการใดที่ประสงคจะตออายุใบรับรอง จะตองย่ืนคํารองขอใบรับรองภายใน ๓๐ วันกอน
ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ และใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจและประเมินมาตรฐาน เพ่ือพิจารณา
ออกใบรับรองใหม เมื่อไดย่ืนคํารองขอใบรับรองใหมแลว ใหถือวาสถานประกอบการนั้นมี
มาตรฐานเปนไปตามประกาศนี้จนกวาผูออกใบรับรองจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณาพรอม
ดวยเหตุผล และใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของไดทราบดวย 
  ขอ ๓๐  ใหคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการ 
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

สถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลว หากดําเนินการผิดไปจาก
มาตรฐานที่กําหนดหรือดําเนินการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการแจงใหแกไข วากลาว ตักเตือน หรือเสนอเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานตามแตกรณี 

ในกรณีที่มีการแจงใหแกไข ใหกําหนดระยะเวลาตามสมควรแตตองไมเกิน ๙๐ 
วัน 

หากสถานประกอบการใด ไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ตองย่ืนคํารองพรอมเหตุผลความจําเปน กอนวันครบกําหนดตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาผอนผันได  ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน 
  ขอ ๓๑  สถานประกอบการที่ไดรับการรับรองแลวตองแสดงใบรับรองมาตรฐาน 
ไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน ณ สถานประกอบการนั้น ในกรณีที่สถานประกอบการ 
จะขอหยุดกิจการ ใหแจงขอเลิกการรับรองตอคณะกรรมการทราบ ภายใน ๗ วันนับแตวันหยุด
กิจการ แตไมเปนเหตุหยุดการพิจารณาเพิกถอนใบรับรองจากการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นกอน
หนา 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๓๒ ภายใน ๑ ปนับแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ สถานประกอบการที่เคย
ไดรับใบอนุญาตกิจการนวด อาบน้ํา อบสมุนไพรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ .๒๕๓๕ 
และได ข้ึนทะเบียนตอสมาคมหรือชมรมผูประกอบการสปาที่รวมตัวกันภายใตการรับรองของ
กระทรวงสาธารณสุขสามารถออกใบรับรองประสบการณการทํางานใหกับพนักงานได 
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  ขอ ๓๓ ภายใน ๑ ปนับแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ สถาน
ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่เคยไดรับใบอนุญาตกิจการนวดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ สามารถออกใบรับรองประสบการณการทํางานใหกับพนักงานได 

ขอ ๓๔ ภายใน ๑ ปนับแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ สถานประกอบการเสริม
สวยที่เคยไดรับใบอนุญาตกิจการเสริมสวยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
สามารถออกใบรับรองประสบการณการทํางานใหกับพนักงานได 
       
                                                   ประกาศ ณ วันที่    ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
             ลงช่ือ   สุดารัตน    เกยุราพันธุ  

             (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ) 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

         สําเนาถูกตอง 
ลงช่ือ นายธเนตร   บัวแยม 
   (นายธเนตร   บัวแยม) 
เจาหนาที่ทะเบียนวิชาชีพ ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัประกาศทั่วไป  เลม ๑๒๑  ตอนพิเศษ  ๔๕ ง  วันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๗)



 137

 
 
 

สถิ ติ เ ร่ื อ ง ร อ ง เ รี ย น  แล ะก า ร
ดําเนินคดี             

สถิ ติ เ ร่ื อ ง ร อ ง เ รี ย น  แล ะก า ร
ดําเนินคดี             

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 
เรื่องรองเรียน 

รพ คลินิก รวม รพ คลินิก รวม รพ คลินิก รวม รพ คลินิก รวม 
จํานวนการรองเรียน   (ราย) 143 257 400 234 404 638 172 417 589 171 348 519 
                   -   กทม. 0 0 0 189 203 392 117 153 270 146 162 308 
                   -   ภูมิภาค 0 0 0 45 201 246 55 264 319 25 186 211 
เร่ืองที่รองเรียน                          
1. มาตรฐานการรักษา 51 29 80 62 29 91 70 68 138 38 39 77 
2. กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 11 - 11 24 15 39 20 27 47 14 24 38 
3. ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไมไดรับ
อนุญาต - 24 24 12 98 110 2 125 127 11 68 79 
4. ทําการประกอบโรคศิลปะโดยไมใชผูประกอบ
วิชาชีพ - 130 130 14 110 124 5 126 131 4 81 85 
    ตามกฏหมาย                         
5. คาใชจายทางดานการรักษาพยาบาลไมเปน
ธรรม 29 - 29 16 12 28 25 10 35 29 13 42 
6. จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเปน
เท็จ - 7 7 4 2 6 2 6 8 3 2 5 
7. ผูประกอบวิชาชีพไมเปนไปตามกฏกระทรวง 8 - 8 6 4 10 10 10 20 7 3 10 
8. โฆษณาเกินความจริง และหรือที่ทําใหเขาใจผิด
(ฝาฝน ม.38) 7 7 14 18 21 39 - 24 24 3 36 39 
9.ใหบริการผิดประเภท และหรือลักษณะการ
ใหบริการ 0 0 0 - 3 3 10 4 14 1 8 9 
   ตามที่ระบุในใบอนุญาต                         
10.มาตรฐานสถานพยาบาล 0 0 0 0 0 0 10 16 26 31 36 67 
11.ทําแทงเถ่ือน - 6 6 2 5 7 - 17 17 3 6 9 
12.ทําศัลยกรรมเถื่อน         - - - - - - - - 
13. ประกอบวิชาชีพโดยไมไดรับอนุญาต         - - - - - - - - 
14. อื่น ๆ  12 14 26 14 10 24 - 37 37 20 15 35 
      - พิจารณาขอความโฆษณาสถานพยาบาล 25 15 15 - - - 3 27 27 - - - 
      - ใหผูประกอบวิชาชีพอื่นปฏิบัตงานใน
สถานพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      - เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑไม
เปนไปตาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
        กฎกระทรวง                         
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      - ไมชวยเหลือเยียวยาผูปวย / สงตอผูปวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      - ปฏิเสธการใชบัตรประกันสังคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ผลการดําเนินการ                         
1. ไมพบการกระทําผิด 14 49 63 12 37 49 12 52 64 4 70 74 
2. เปรียบเทียบคดี - 10 10 9 3 12 8 26 34 2 8 10 
3. มีมูลความผิดและสงดําเนินคดี 7 73 80 8 61 69 7 53 60 9 38 47 
4. สงสภาวิชาชีพ/คณะกรรมการวิชาชีพ พิจารณา
จรรยาบรรณ 23 33 56 27 15 42 14 15 29 19 12 31 
5. ประนีประนอม แนะนําตักเตือน ใหแกไข
ปรับปรุง 47 9 56 29 82 111 26 111 137 22 77 99 
6. อยูระหวางการพิจารณา 8 2 10 53 51 104 32 46 78 0 78 78 
7. ยุติเรื่อง 0 0 0 7 5 12 32 32 64 10 14 24 
8. ปดสถานพยาบาล 0 9 9 2 2 4 4 9 13 0 11 11 
9. เพิกถอนใบอนุญาต 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 
10. หมดอายุความ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
11. ไมพบการกระทําผิดแตมีพฤติกรรมที่นาสงสัย 
(เฝาระวัง) 0 30 30 0 5 5 1 12 13 5 8 13 
12. สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ - - - - - - - - - - - - 
13. อื่นๆ  12 10 10 0 1 1 0 3 3 3 1 4 
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ขอมูลเกี่ยวกับคดีการฟองรองแพทยในตางประเทศ  (Description  of  Cases) 
 
  คดี  United  States  v.  Billig  (1986)     Cmdr.  Donald  Billig, ในอดีตเคย
เปนหัวหนาแผนกผาตัดหัวใจที่โรงพยาบาล Bethesda  Naval  Hospital, ถูกกลาวหาวา  ฆาคน
ตายโดยประมาท  และกระทําโดยประมาทกอใหผู อ่ืนเสียชีวิตจากการตายของผูปวยหา คน
เสียชีวิตระหวางการผาตัด   อัยการใหรายละเอียดวา   การตายเปนผลมาจากความผิดพลาด  
ประมาทและไมใสใจสงผลใหเสนเลือดใหญจากดานลางซายของหัวใจฉีกขาด  และผาตัดเสน
โลหิตดําที่เขาไปเลี้ยงหัวใจผิด   (“Navy  Surgeon  Convicted”  1986;  Van  Grunsven  1997)  
จากการพิสูจนเผยวา   ตาของบิลลเกือบบอดขางหนึ่งซึ่งเปนผลจากการไดรับบาดเจ็บจากการเลน
เทนนิส  และดังนั้น  เขาไดรับคําส่ังใหผาตัดภายใตการกํากับดูแลของผูอ่ืน  (Engelberg  1986)  
บิลลิกกระทําการใหสามในหาของผูปวยตองตายและถูกจําคุกเปนเวลาส่ีป   (Spolar  1988)  เขา
เปนแพทยทหารเรือคนแรกที่ถูกกลาวหาวาทําใหผูอ่ืนถึงแกความตายจากกระบวนการรักษา
ทางการแพทย  (“Navy  Surgeon  Convicted,  Faces  Prison  in  Death  of  Three  Patients”  
1986)      ศาลอุทธรณของกองทัพเรือไดทําการไตสวนตอมาและกลับคําพิพากษาวา  บิลลิก ไม
ตองรับผิดชอบเบื้องตนสําหรับการเสียชีวิตเหลานั้น  (Van  Grunsven  1997)   
 
  คดี  Utah   v.  Warden  (1988)  David   Warden   ซึ่งเปนสูตินรีแพทยถูก
กลาวหาวาฆาคนตายโดยประมาท  จากการเสียชีวิตของทารกที่เขาทําคลอดกอนกําหนดที่บานของ
ตัวแมคือ  Joanne  Young  อายุ  18  ป  (Van  Grunsven  1997)     ความประมาทของ  
Warden  เปนผลมาจากการที่เขาละเลยไมตรวจถึงกําหนดคลอดของตัวแม   คําวินิจฉัยของเขา
ระบุวา  ตัวแมเปนผูเหมาะสมในการที่จะถูกสงเขาบาน  และ  เขาไมไดจัดเตรียมสิ่งตางๆให
เรียบรอยหลังการเกิด  (Van  Grunsven  1997)   เปนผลใหทารกตายในตอนเชาหลังจากความ
ลมเหลวจากระบบการหายใจที่เกิดขึ้นกอนกําหนด  Warden  ไดออกจากบานของตัวแมไปสี่สิบ
นาทีหลังจากทําคลอดในขณะที่เด็กยังคงเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ และ  ไมสามารถ
ติดตอไดทั้งๆที่ตัวแมพยายามที่จะติดตอ   เมื่อมือและเทาของเด็กมีสีเขียวคล้ําในระหวาง
กลางคืน   (Van  Grunsven  1997)   แมวาการฟองรองดําเนินคดีแก  Warden  ในชวงเริ่มตนจะ
จบลงในการไตสวนในครั้งแรก  แตตอมาเขาถูกกลาวหาในการไตสวนครั้งที่สอง  (Van  
Grunsven 1977) 
 
  คดี California  v.  Kapen  (1988)   Harold   Kapen’s  วิสัญญีแพทยประมาท
เลินเลออยางรุนแรงและไมสามารถใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีอายุ เจ็ดสัปดาหสงผลใหเกิดการ
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เสียชีวิตในระหวางการผาตัดฉุกเฉิน  (“Probation  in  Baby’s  Death” 1988;  Wolfe  et  al.  
1998)   Kapen  ไดทําการประนีประนอมกอนที่จะถูกไตสวนและถูกตัดสินใหพักการดําเนนิงานใน
เร่ืองของการแนะนําในการปฎิบัติงานเปนเวลาสองป  โดยไมใหดําเนินการใดๆในทางการแพทย  
(Probation  in  Baby’s  Death”  1988)   
 
  คดี  California  v.  Klvana  (1989)   Milos  Klvana’s  เปนสูตินรีแพทย
ลมเหลวในการแนะนําเก่ียวกับการทําคลอดใหผูหญิงที่โรงพยาบาล   ซึ่งเปนกรณีการตั้งครรภที่มี
ความเสี่ยงสูงสงผลใหเขาถูกฟองรองดําเนินคดีในครั้งที่  9   เก่ียวกับการฆาตกรรมในระดับสอง   
คดีดังกลาวเริ่มมาจากการเสียชีวิตของทารก  (Jason  Friel (Omstad  1986 )   สงผลใหแมตอง
คลอดกอนกําหนด และคดีดังกลาวก็เกิดความยุงยากเนื่องจากตัวแมมีภาวะโรคเบาหวานแทรก
ซอน   การละเลยจากสัญญลักษณที่ดูเหมือนมีอันตรายเหลานี้  Klvana  ซึ่งทําคลอดดวยความ
ยากลําบากในคลีนิคเอกชนของเขา   เด็กเกิดขึ้นมาดวยเนื้อตัวซีด   Klavana   ไ ด ส ง ตั ว
แมและเด็กไปยังโรงพยาบาลหลังจากสี่ช่ัวโมงตอมาหลังจากคลอดไดสิบสี่ช่ัวโมงเด็กก็เสียชีวิตจาก
ภาวะปอดลมเหลวเนื่องจากไมสามารถหายใจได   จากการสืบสวนตอมา  พบวา   เด็กคนอื่นอีก
แปดคนเสียชีวิตจากการทําคลอดของ  Klvana  ซึ่งเปนการทําคลอดอยางเสี่ยงๆ   นอก
โรงพยาบาล    อัยการฟองและระบุพฤติกรรมของเขาวาเหมือนคนขับรถที่เมาสุราแมวาเขาจะขาด
เจตนาในการกออาชญากรรมแตก็สรางความเสี่ยงโดยไมจําเปนซึ่งโดยนัยยะเทากับการกระทําโดย
มีเจตนารายตอผูปวย  Klvana  ไดถูกตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิตจากอายุหาสิบสามปที่เหลืออยู    
เขาเปนแพทยคนแรกในประเทศที่ดําเนินการทางการแพทยและกอใหเกิดการเสียชีวิตเนื่องจาก
การดูแลไมดี  (Van  Grunsven  1997)   
 
  คดี   Oklahoma  v.  Reynolds  (1990)   Dr.  Joe  Reynolds  ซึ่งถูกกลาวหา
วาฆาคนตายโดยถูกฟองรองวาอยูในระดับสอง   ตายในระหวางการผาตัด  Liposuction  ซึ่ง
เกิดขึ้นในสํานักงานของ  Reynold  เอง  (Wolfe  et  al. 1998;  “Oklahoma”  1990)    ซึ่งผูปวย
เปนภรรยาเขาเอง    อยางไรก็ตาม   นายแพทย  Joe  ก็ไมไดถูกกลาวหาวาเปนการฆาภรรยาโดย
ไตรตรองไวกอน   เขาถูกกลาวหาวา   กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนเสียชีวิต  (Clay  1991)  
นอกจากนั้น  อัยการของจําเลยไดใหเหตุผลในขอกลาวหาวา   พวกเขาไดเห็นรายงานใน  
Oaklahoma  ซึ่งแพทยที่ไดรับใบประกอบโรคศิลปไมเคยถูกกลาวหาเชนนี้มากอน  เก่ียวกับการ
ฆาตกรรมในระดับสองที่กอใหเกิดการเสียชีวิตของผูปวยในระหวางการผาตัด  (Clay  1991) 
 
  คดี   People  v.  Einaugler  (1993)   Dr.  Gerald  Einaugler  ถูกกลาวหาวา  
กระทําโดยประมาทและเจตนาที่จะละเมิดกฎขอบังคับดานสุขภาพ   เนื่องจาก เขาไดทําการรักษา
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ผูปวยที่สถานดูแลคนชราชาเกินเหตุ  (Crane  1994)   Alida  Lamour  เปนหญิงชราตาบอดวัย  
72  ปซึ่งมีสุขภาพย่ําแยมาก  เธอถูกรับเขารักษาที่สถานดูแล Booklyn’s  Interfaith  Nursing  
Home     ระหวางที่ทําการรักษาพยาบาลกอนเปนเวลาสองเดือน  สําหรับภาวะไตลมเหลว   
แพทยไดสอดสายยางเขาไปในชองทองเพื่อชวยใหเกิดการรักษา  ในการตรวจสอบในเริ่มแรกเขา
ไมไดวินิจฉัยตรวจในชองทองเก่ียวกับการใหอาหารทางสายยางอยางละเอียด  กอใหเกิดความ
ผิดพลาดทําใหผูปวยไดรับอาหารทางชองทอง   หลังจากเสียชีวิตไดส่ีวันตอมาพบวา   เกิดการ
อักเสบในกระเพาะเนื่องจากสารเคมีซึ่งกอตัวจากการใหอาหาร  ซึ่งขอมูลนี้อยูในเวชระเบียน  
(Cohen และ  Shapiro  1995)   เมื่อลูกขุนคณะใหญปฎิเสธที่จะระบุวาเขาเจตนาฆา อัยการฟอง
วาเปนการประมาทที่จะกอใหเกิดอันตรายและไมเช่ือฟงกฎเกณฑดานสุขภาพ   เนื่องจากเขาสง
ผูปวยไปยังโรงพยาบาลชาจนเกินไปทั้งๆที่หลังจากเกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดจากการตรวจสอบ  
นายแพทย Gerald ถูกกลาวหาวากระทําผิดและถูกจําคุก หนึ่งป  (Green 1997)  ตอมาคํา
พิพากษาใหเขาทํางานเปนเวลาหาสิบสองวัน   (“Doctor  in  Negligence  Case  Has Sentence  
Eased”  1997) 
 
  คดี   People  v.  Hyatt  (1993)   Dr.  Abu  Hyatt’s  ทําแทงที่ผิดกฎหมายและ
กอใหเกิดอันตรายนําไปสูการฟองรองดําเนินคดีทางอาญา   ในการดําเนินการเขาไดส่ังใหผูปวย  
Marie  Moise  ออกจากสํานักงานของเขาหลังจากการทําแทง  เมื่อเธอปฎิเสธความตองการก็มี
การจายเงินเพิ่มหารอยดอลลาร    เขานําตัวออนซึ่งอยูในระยะ  fetus  ออกจากผูปวยในคดีที่สอง    
Hyatt  ทําแทงโดยผิดกฎหมายแตบรรลุผล  ผูปวยคือ  Rosa  Rodriquez  และเด็กมีชีวิตรอดทั้ง
คู  แมวาเด็กจะสูญเสียแขนในระหวางการดําเนินการ  (Ambramovsky  1995)    Hyatt  ถูก
กลาวหาวาทํารายรางกายและทําแทงที่ผิดกฎหมาย   หลังจากดําเนินคดีเสร็จสิ้นลง  ผูปวยรายอื่น
อีกสามสิบรายไดรองเรียนถึง  การกระทําที่กอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาท
เลินเลอของเขา   เขาถูกจําคุกเปนเวลายี่สิบเกาป  (Ambramovsky  1995) 
 
  คดี   Wisconsin  v.  The  Chem-Bio  Corporation  (1995)    The  Chem-
Bio  Corporation   ไดใหบริการทางหองปฎิบัติการแก  Family  Health  Plan  ซึ่งเปนองค
สงเสริมดานสุขภาพ  ไดถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญาจากการลมเหลวที่จะสืบคนถึงความ
ผิดปกติในการสมัครเขามาในองคกรของ  Karin  Smith  (DeBlieu  1996)   Smith  ไดพิจารณา
ถึงแพทยในองคกรสงเสริมสุขภาพเปนเวลาสิบหาครั้ง   เมื่อไดทดสอบเพื่อจะคนพบถึงการที่
เลือดออกในมดลูกที่เกิดขึ้นอยางเร้ือรังซึ่งตอมาบริษัท  Chem-Bio   ไดรายงานวาผลการตรวจ
ปกติแตยังมีเลือดออกเรื้อรังหลังการวินิจฉัยจากการทดสอบเปนเวลาสามป   Smith  ได
ดําเนินการรักษาทุกที่   การรักษาไดกระทําซ้ําและเกิดมะเร็งที่ลําคอลุกลาม   Smith มีโอกาสเกา
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สิบถึงเกาสิบหาเปอรเซ็นตสําหรับการที่จะพบวาถาหองปฎิบัติการขององคกรสงเสริมสุขภาพได
ปองกันมะเร็งที่เกิดขึ้นในระยะแรกได   การเปนโรคในระยะสุดทายทําใหเกิดการเสียชีวิต 
   

            จากการสืบสวนดําเนินคดีไดขอเสนอแนะวา  แพทยของ  Smith  ถูกฟองรอง
ดําเนินคดีทางอาญาแตอัยการที่ไดรับเลือกไดติดตามและกลาวหาบริษัท   Chem-Bio ดวยขอหา
วาฆาคนตายโดยประมาทอัยการระบุวาบริษัท   ไดตัดงบประมาณคาใชจายโดยเฉพาะ  คาใชจาย
ในการที่จะตองจายใหแกเจาหนาที่เทคนิคในการวินิจฉัยโรค  โครงการ  The  Family  Death 
Plan   เปนบริษัทที่ตบแตงยอดและถูกกลาวหาวากระทําการโดยประมาท  สําหรับการตายของ  
Smith รวมทั้งการตายของ  Delores  Geary  ภายใตสถานการณที่คลายคลึงกัน (“Pap  Smear  
Death  Draws  $20,000  Fine” 1996)  บริษัท  Chem-Bio  ไดถูกปรับ หนึ่งหมื่นเหรียญอเมริกัน
สําหรับการตายหนึ่งครั้ง  ซึ่งเปนอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด 
 
  คดี   People  v.  Benjamin  (1995)   Dr.  David  Benjamin  ถูกกลาวหาวา
กระทําผิดฐานฆาตกรรมในระดับสอง  หลังจากการทําแทงซึ่งสงผลใหผูปวยเสียชีวิตคือ   
Gaudalupe  Negron  (Holloway  1995)   เขาเปนหมอคนแรกที่เคยถูกกลาวหาในมลรัฐนิวยอร
คดวยขอหาวาทําการฆาตกรรมที่เก่ียวของกับการเสียชีวิตของผูปวย  ระหวางการรักษาทาง
การแพทย  (Cohen  and  Shapiro  1995: 4)  Benjamin  คํานวนระยะการตั้งครรภผิดพลาด
เนื่องจากเขาไมไดส่ังตรวจคลื่น  Sonogram  เขาประมาณอายุของฟตัสวาสิบสามสัปดาหและทํา
การดูดแต Negron  โดยขอเท็จจริงแลวเธอตั้งครรภไดสิบเกาสัปดาหและขนาดของฟตัสก็ขัดขวาง
ตอการดูด  เกิดการฉีกขาดถึงสามนิ้วที่บริเวณมดลูกของผูปวยมีผลใหเธอตกเลือดและเสียชีวิตใน
หองพักฟนในคลีนิคของ Benjamin  ในขณะที่ตัวเขาไปทําแทงใหกับผูปวยรายอื่นในหองถัดไป   
(Holloway  1995)  การไตสวนเชื่อมโยงกับการตายของ Negron วาเปนกระบวนการทําแทงที่ขาด
ความเหมาะสม  Benjamin  ยังถูกกลาวหาวาหลบเลี่ยงหมายเรียกในการใหคําใหการซึ่งพยายามที่
จะบอกเลาถึงการดําเนินการจากผูปวยคนอื่นที่ไดรับความทรมานจากการเปนโรคหัวใจอยาง
กระทันหันและไมไดลงในเวชระเบียน   ในความผิดดังกลาว Benjamin  ไดถูกตัดสินจําคุกตลอด
ชีวิตในระยะเวลา 25  ปที่เหลืออยู    
 
  คดี   Colorado  v.  Verbrugge  (1996)   Joseph  Verbrugge  ซึ่งเปนวิสัญญี
แพทยถูกกลาวหาวาฆาคนตายโดยประมาทจากการตายของ  ริชารด  ลีโอนารด  ที่มีอายุ  8 ปใน
ระหวางการผาตัดตา  (Lindsay  1996)   คดีดังกลาวเปนคดีแรกที่เกิดขึ้นในมลรัฐโคโลราโดที่
แพทยถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาจากการทําใหผูปวยเสียชีวิต  (Lindsay  1997)  การ
ดําเนินการเกิดขึ้นอยางผิดๆ เมื่อการเตนของหัวใจของเด็กสงสัญญาณเตือนหลังจากที่เขาไดวาง
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ยาสลบ    ในระหวางการผาตัด  การเตนของหัวใจของคนไขผิดปกติ  อุณหภูมิสูงข้ึนถึง  107 
องศา     อัยการระบุในสํานวนวาเขาผิดพลาดที่จะตอบสนองตอสัญญาณอันตรายที่เตือนเนือ่งจาก
เขารูสึกงวงนอนในระหวางการผาตัด    ผูปวยไดเสียชีวิตหลังจากการผาตัด  3  ช่ัวโมง  เนื่องจาก
การขาดอากาศและระดับคารบอนมอนนอกไซดในเลือดสูงเกินกวาปกติถึง  4 เทา   อยางไรก็ตาม   
ตัวเขาเองปฎิเสธวา  เขาไมไดงวงนอนระหวางการผาตัดแตไดนอนหลับ 4 ช่ัวโมงกอนการผาตัด   
จําเลยอางวาการตายเปนผลมาจากสภาวะที่ไมแนนอนซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปจากการวางยาสลบ    
อยางไรก็ตาม  คณะลูกขุนลงความเห็นวาเปนการฆาผูอ่ืนแตกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืน
เสียชีวิต  (“Ar.esthesiologist  Accused  of  Dozing  in  Surgery  Found  Negligent” 1996)    
ศาลอุทธรณแหงโคโลราโดไดกลับคําพิพากษาในเวลาตอมา   เนื่องจากอัยการไมสามารถพิสูจน
ขอกลาวหาวาทําใหเด็กเสียชีวิต  (Ensslin  1999) 
 
  คดี   California  v.  Schug  (1998)   Wolf  gang  Schug   เปนแพทยประจํา
หองฉุกเฉินถูกกลาวหาและระบุวา  ทําการฆาตกรรมในระดับสองในการตายของ  Cody  Burrows  
ซึ่งมีอายุ  11  เดือน  Doland  1998   เด็กไดถูกนําตัวมาสงโรงพยาบาลชุมชนที่ Red  Bud   
เนื่องจากการสูญเสียน้ําและอาเจียนอยางรุนแรง   หมอ  Schug ไดวินิจฉัยปญหาวา  เกิดจากการ
ติดเชื้อที่หูและใหยาปฎิชีวนะ  (Van   Grunsven  1997)  พอแมของเด็กไดกลับมาที่โรงพยาบาล
อีกครั้ง  เมื่อ 2  วันถัดมาเมื่อเด็กมีอาการดังกลาวอีก  อัยการนําหลักฐานเขาแสดงวา  หมอไดใช
เวลานานเกินไปที่จะสอดสายยางใหอาหารและผิดพลาดในการที่จะเรียกใหผูอ่ืนชวยเมื่อรูวาผูปวย
กําลังตกอยูในอันตราย  (Van  Grunsven 1997)   เขายังไมไดเรียกรถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร
เพ่ือสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลที่มีอุปกรณการแพทยพรอม  พอแมของเด็กตองขับรถถึง หนึ่ง
ช่ัวโมงกับยี่สิบนาทีเพ่ือนําเด็กไปสงโรงพยาบาลเด็กที่ใกลที่สุด   (Van  Grunsven  1997)   เด็ก
เสียชีวิตในวันตอมาจากการริเร่ิมวามีการติดเชื้อในหู     อยางไรก็ตาม  ผูเช่ียวชาญทางการแพทย
ใหความเห็นในทางที่ระบุวา   นายแพทย  Schug  สมควรที่จะถูกลงโทษ   อยางไรก็ตาม  ศาล
ตัดสินใหเขาพนผิดเนื่องจากอัยการไมสามารถที่จะแสดงหลักฐานที่จะพิสูจนไดวา   มีการกระทํา
ความผิดทางอาญา   (Dolan  1998)  
 
  คดี   California  v.  Falconi  (1998)   Guillermo  Falconi’s   .ซึ่งมีทักษะใน
การผาตัดที่ปฎิบัติงานอยูในแผนกเสริมความงาม   ทําใหผูปวยไดรับความทรมานอยางที่สุด  เธอ
คือ  Barbara  Rojas   โดยที่  Falconi  ไดตัดเนื้อเย่ือสวนไขมันจากแขนของ  Rojas   ระหวางที่
ทําการผาตัด   ศัลยแพทยที่ไดรับการฝกหัดชาวบราซิลไดเสนอลดคาใชจายใหแกเธอและเขาไมได
แจงขอเท็จจริงวา  เขาไมไดรับอนุญาตใบประกอบโรคศิลปในสหรัฐอเมริกา  (Dirmann  1997)   
การผาตัดไดถูกตั้งขอสังเกตุวาไดดําเนินไปอยางขาดความรูความสามารถและไมไดดําเนินการใน
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ลักษณะเปนวิชาชีพ   เขาไมไดทําการฆาเช้ือที่เตียงกอนที่จะผาตัด  เขาแคลางมือ จากลูกสาว
ผูปวยที่อายุ  14 ป  เนื้อเย่ือไขมันที่ถูกตัดออกถูกทิ้งที่ถังขยะ  ผูปวยตกเลือดหลังจากการผาตัด
อยางเนื่องและหมดสติ เธอเสียชีวิตสามสัปดาหตอมา  ซึ่งเปนผลจากการผาตัดที่กอใหเกิดการ
เสียเลือดอยางมาก  (Dirmann  1998)   Falconi  ถูกกลาวหาวากระทําความผิดดวยขอหาวา
ฆาตกรรมในระดับสอง   โดยกําจัดของเสียอันตรายโดยวิธีการที่ผิดกฎหมายและประกอบวิชาชีพ
แพทยเถ่ือน  เขาถูกตัดสินจําคุกเปนเวลา  15  ป    
 
  คดี   California  v.  Steir  (1998)   Dr.  Bruce  Saul  Steir   ถูกกลาวหาวา  
ประกอบอาชญากรรมในระดับสอง    โดยการฆาคนตายหลังจากผูปวยคือ  Sharon  Hamptlon  
ตกเลือดจนถึงแกความตายจากการทําแทง    อัยการระบุวา  แพทยไดดูดเอารกของผูปวย
หลังจากเขารูวา  มดลูกของเธอทะลุในระหวางดําเนินการ  (Smith  1998)   คดีนี้คางอยูเพ่ือรอการ
วินิจฉัยของศาลสูงของแคลิฟอรเนีย   Steir  โตแยงวาการฟองรองดําเนินคดีฝาฝนบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญจากการเลือกปฎิบัติ และมีแรงกระตุนจากทางการเมือง  ในการที่พยายามที่จะจํากัด
การทําแทง (“No  Hearing  on  March  3  for  Dr.  Bruce  Steir” 1999)    
 
            คดี   Polk  (PA)  Medical  Center  Cases  (1999)   Polk  Center  เปนศูนย
การแพทยที่ดําเนินการโดยรัฐที่ใหญที่สุดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย    ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อรักษาผูปวยโรค
จิต  (“One  Doctor  is  Cleared  in PA  Case” 1999)   อัยการไดเร่ิมตนระบุวา  แพทยหกคนที่
ทํางานที่โรงพยาบาลศูนยดังกลาวไดฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนา   ทอดทิ้งผูปวยและกระทําการโดยใช
อํานาจที่ไมถูกตองกอใหเกิดอันตราย    Dr.  Cesar  Miranda  และ  Dr.  Hyunchel  Shin  ทั้งคู
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดฐานทําใหผูอ่ืนเสียชีวิตจากการปลอยทิ้งผูปวยทําใหเสียชีวิตอยาง
รุนแรง  (Roddy  and  Hernan 1999)   แพทยที่เหลือถูกกลาวหาวาทํารายรางกายจากการใชลวด
เย็บแผลในขณะทําศัลยกรรมในการเย็บบาดแผลผูปวยใหติดกันโดยไมไดวางยาสลบ  (  Roddy  
and  Hernan  1999)   ขอกลาวหา  Dr.  Shin  ไดถูกยกฟองเนื่องจากขาดพยานหลักฐาน  (“One  
Doctor  is  Cleared  in  PA  Case” 1999)     
 
  คดี   Arizona  v.  Biskind  (1999)  Dr.  John  Biskind   ถูกกลาวหาและถูก
ระบุวาฆาผูอ่ืนตายจากการทําใหผูหญิงคนหนึ่งตกเลือดจนถึงแกความตายจากการเจาะมดลูกจาก
การทําแทง  (Steckner  and  Snyder  1999)   คดีอยูระหวางการพิจารณา   
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การโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ   
 
  การโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ หมายถึง  การโฆษณาโดยตรงกับ
แพทย เภสัชกร ทันตแพทย สัตวแพทย ซึ่งกอนที่ผูประกอบการโฆษณาในรูปแบบของโปสเตอร 
แผนพับ หรือโฆษณาในวารสารเพื่อกลุมเปาหมายดังกลาว จะตองขออนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากอนเชนเดียวกัน โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี
หลักเกณฑ ดังนี้ 
 

1. การโฆษณาสรรพคุณของยา ใหยึดถือในเอกสารกํากับยาเปนหลัก 
2. การโฆษณาเชิงเปรียบเทียบในดานตางๆ ของยากระทําไดตอเมื่อใชช่ือทั่วไป

ของยา (Generic Name ) ในการเปรียบเทียบ โดยมีเอกสารอางอิง (Reference)ที่เช่ือถือได
ประกอบการเปรียบเทียบ 

3. การโฆษณาวายานั้นๆ เปนผลิตภัณฑใหมจะทําไดเมื่อผลิตภัณฑนั้นไดข้ึน
ทะเบียนตํารับยามาแลวไมเกิน 1 ป 

4. การโฆษณาทางโปสเตอร จะอนุญาตไดดังนี้ 
4.1 โปสเตอรโฆษณายาใหระบุวาติดที่ใด (โดยทําหนังสือรับรองสถานที่ปด

โปสเตอร เชน หองพักแพทย , หองเภสัชกร ,สถานที่ประชุมวิชาการที่จัดขึ้นสําหรับผูที่มีใบ
ประกอบโรคศิลปะ) 

4.2 โปสเตอรใหความรู จะอนุญาตเฉพาะชื่อยาและชื่อบริษัทโยมีหนังสือ
รับรองการติดโปสเตอร 

5. การโฆษณาลงในวารสารตางๆอนุญาตเฉพาะวารสารทางการแพทยที่โฆษณา
โดยตรงตอผูประกอบการโรคศิลปะเทานั้น 

6. หามแสดงภาพที่ไมสุภาพโฆษณา เชน การแสดงภาพเปลือยของคน (ในขณะ
ที่ภาพนั้นไมเก่ียวกับสรรพคุณยา) หรือภาพอาการของโรคในบริเวณอวัยวะเพศ (ถาสามารถ
แสดงอาการบริเวณอื่นได) 

7. หามแสดงภาพที่แสดงอาการทุกขทรมานโยเนนพิจารณาการแสดงออกทางสี
หนาของคนเปนสําคัญ 

8. การโฆษณายาเสพติดใหโทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จะโฆษณา
ไดโดยใหทําหนังสือรับรองการโฆษณาตอบุคคลที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาไดเทานั้น ไดแก 
ผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม เภสัช
กรรม หรือผูประกอบบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง 
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9. ตัวอยางคําที่ถือวาเปนเท็จหรือเกินความจริง EXTREMLY , EXCELLENT , 
IDEAL , NONTOXIC , NO-SIDE EFFECT หรือขอความทํานองเดียวกัน เชน ดีเลิศ , ดีที่สุด , 
THE BEST  , BROADESTและอ่ืนๆ    

- คําวา MAXIMUM (หรือคําในทํานองเดียวกัน) ใหใชคําวา HIGH (หรือคํา
ในทํานองเดียวกันแทน) 

- คําวา MINIMUM (หรือคําในทํานองเดียวกัน) ใหใชคําวา LOW (หรือคําใน
ทํานองเดียวกันแทน) 

 
คําเตือนในการโฆษณายาแกปวดลดไข 
เนื่องจากยาแกปวดลดไขเปนยาที่ประชาชนหาซื้อรับประทานไดเองโดยไมผาน

การตรวจจากแพทยผูเช่ียวชาญ หรือมีการรับประทานโดยไมระมัดระวังอาจกอใหเกิดอันตรายได 
เพราะยาบางตัวมีขอจํากัดในการใช เชน ยาพาราเซตามอล ไมควรกินยาติดตอเกิน 5 วัน และผูที่
เปนโรคตับ โรคไต ไมควรซื้อมารับประทานเองโดยไมปรึกษาแพทยกอนเปนตน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงกําหนดหลักเกณฑการโฆษณายาแกปวดลดไขวาตองแสดงคําเตือน
ในการโฆษณาดวย 

1. การแสดงคําเตือนโฆษณายาบรรเทาปวด ลดไข สําหรับเด็ก ใหแสดงคํา
เตือนดังนี้ 

 ยากลุมซาลิไซเลท 
- ควรอานวิธีใชและขนาดรับประทานใหเขาใจกอนใชยา ถาใชยาเกินขนาดจะ

ทําใหเกิดอันตราย 
- ควรรับประทานยาหลังอาหารทันทีแลวดื่มน้ําตามมากๆ 
- กอนใชยาควรอานฉลากและเอกสารกํากับยาใหละเอียด 

 ยากลุมพาราเซตามอล 
-  ควรอานวิธีใชและขนาดรับประทานใหเขาใจกอนใชยา ถาใชยาเกินขนาดจะ

ทําใหเกิดอันตรายและไมควรกินยาติดตอเกิน 5 วัน 
- ผูที่เปนโรคตับ โรคไตควรปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร กอนใชยานี้ 

ยากลุมซาลิไซเลทและพาราเซตามอล 
-  ควรอานวิธีใชและขนาดรับประทานใหเขาใจกอนใชยา ถาใชยาเกินขนาดจะ

ทําใหเกิดอันตรายและไมควรกินยาติดตอเกิน 5 วัน 
- ควรรับประทานยาหลังอาหารทันทีแลวดื่มน้ําตามมากๆ 
- ผูที่เปนโรคตับ โรคไตควรปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร กอนใชยานี้ 
- กอนใชยาควรอานฉลากและเอกสารกํากับยาใหละเอียด 

 ในการโฆษณาทางสื่อส่ิงพิมพ จะตองแสดงขอความคําเตือนทั่งหมด สวนการโฆษณา
ทางสื่อวิทยุใหแสดงคําเตือนดังนี้ 
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1. ควรอานวิธีใชและขนาดรับประทานใหเขาใจกอนใชยา ถาใชยาเกินขนาดจะ
ทําใหเกิดอันตราย 

2. ถามีตัวยากลุมยาพาราเซตามอล ใหเพ่ิมคําเตือน “ผูที่เปนโรคตับ โรคไต
ควรปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร กอนใชยานี้” และ “ไมควรกินยาติดตอเกิน 
5 วัน” 

3. ถามีตัวยากลุมซาลิไซเลท ใหเพ่ิมคําเตือน “ควรรับประทานยาหลังอาหาร
ทันทีแลวดื่มน้ําตามมากๆ” “กอนใชยาควรอานฉลากและเอกสารกํากับยา
ใหละเอียด” “หามใชยานี้ในเด็กและวัยรุนที่ปวยเปนโรคไขหวัดใหญ 
อีสุกอีใส และไขเลือดออก” 

 
 สําหรับการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน ก็ใหแสดงคําเตือนทั้งที่เปนภาพและเสียง ดังนี้ 

1. ควรอานวิธีใชและขนาดรับประทานใหเขาใจกอนใชยา ถาใชยาเกินขนาดจะ
ทําใหเกิดอันตราย 

2. ถามีตัวยากลุมยาพาราเซตามอลใหเพ่ิมคําเตือน “ผูที่เปนโรคตับ โรคไตควร
ปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร กอนใชยานี้” และ “ไมควรกินยาติดตอเกิน 5 
วัน” 

3. ถามีตัวยากลุมซาลิไซเลทใหเพ่ิมคําเตือน “ควรรับประทานยาหลังอาหาร
ทันทีแลวดื่มน้ําตามมากๆ” 

 
2. การแสดงคําเตือนในการโฆษณายาบรรเทาปวด ลดไข สําหรับผูใหญให

แสดงคําเตือน ดังนี้ 
 ยากลุมซาลิไซเลท 

- ควรรับประทานยาหลังอาหารทันทีแลวดื่มน้ําตามมากๆ และไมควรใชยานี้ 
 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทํางานหนัก 

    -  ขณะใชยาหามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมา 
    - กอนใชยาควรอานฉลากและเอกสารกํากับยาใหละเอียดกอนใชยา 
    - ควรรับประทานตามขนาดที่บรรจุและไมควรกินยาติดตอเกิน 5 วัน 
 ยากลุมพาราเซตามอล 

- ไมควรใชยานี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทํางานหนัก 
- ขณะใชยาหามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมา 
- ผูที่เปนโรคตับ โรคไตควรปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร กอนใชยานี้ 
- ใหอานคําเตือนบนฉลาก และเอกสารกอนใช 
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-  ควรรับประทานตามขนาดที่บรรจุและไมควรกินยาติดตอเกิน 5 วัน 
 
 

สินคาประเภทยา 
 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 88-90 ทวิ กําหนดการควบคุมโฆษณายาไว
ดังนี้ 
มาตรา 88 การโฆษณายาจะตอง 
1.ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด บรรเทา 
รักษาหรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวดไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาดหรือใชถอยคําอ่ืนใดที่มี
ความหมายทํานองเดียวกัน 
2.ไมแสดงคุณภาพยาอันเปนเท็จ หรือเกินความจริง 
3.ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยา หรือเปนสวนประกอบของยา ซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือ
สวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ 
4.ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 
5.ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 
6.ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
7.ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 
8.ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรือปองกันโรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต 
วัณโรค โรคหรืออาการของโรคของสมอง ปอด ตับ มาม ไต 
ความใน (5) และ (6) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากับยา  และความใน (1) 
(4) (5) (6) (7) และ (8) ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอ ผูประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 
มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉาย
ภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาจาก
ผูอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด 
มาตรา 89 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลงหรือแสดงความทุกข
ทรมานของผูปวย 
มาตรา 90 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลาก 
มาตรา 90 ทวิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจสั่งเปนหนังสือระงับการโฆษณา
ขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ได 

 
วิธีการควบคุม 
ตองเสนองานโฆษณาเพื่อขออนุญาตกอนทําเปนโฆษณา (Pre-censor) หากฝาฝนขืนทาํ

โฆษณาโดไมขออนุญาตกอน มีโทษทางอาญา แนวในทางการวินิจฉัยโฆษณายา ยาเปนสินคาที่มี
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ความจําเปนตอการดํารงชีวิต ยามีคุณอนันตและโทษมหันต การโฆษณาขายยาตองไมแสดง
สรรพคุณยาหรือสวนประกอบของยาวาสามารถรักษาใหหายขาด นอกจากนั้นยังตองควบคุมมิ
ใหประชาชนใชยาตามคําโฆษณาที่ ช้ีแนะในทางที่อาจกออันตราย เชน ยาที่ตองใชอยาง
ระมัดระวังในความคุมครองของแพทย อาจอนุญาตใหโฆษณาไดเฉพาะตอแพทย ยารักษาโรค
เฉพาะบางโรคหามโฆษณาโดยเด็ดขาด เชน โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคหรือ
อาการของโรคของสมอง ปอด ตับ มาม ไต 

 การโฆษณายาจะใชวิธีแถมพกหรือออกสลากไมได เพราะเทากับเปนการกระตุนหรือจูง
ใจใหบริโภคยาโดยไมมีเหตุผล 
 ยาก็เปนสินคาอีกประเภทหนึ่งที่มีการควบคุมการโฆษณาที่เขมงวด หลักเกณฑที่ อ.ย. 
ใชในการพิจารณาโฆษณายากอนการเผยแพรทางสื่อ ที่แสดงไว ณ  ที่นี้เปนเพียงตัวอยางของ
เกณฑที่มีการกําหนดขึ้นเวลาหนึ่งซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ดังนั้นจึง
ขอใหศึกษาเปนตัวอยางประกอบเทานั้น 
 
 
หลักเกณฑพิจารณาคําขอโฆษณายา 

* การโฆษณาทางสื่อทั่วไป *   
 ผลิตภัณฑยาเปนผลิตภัณฑที่กอนจะทําการโฆษณาทางสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน 
ส่ิงพิมพ) ตองย่ืนขออนุญาตกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน จึงจะทําการโฆษณาได  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคําขอโฆษณายาไว ดังนั้น  
 1.การแสดงชื่อยา จะตองตรวจตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ถาในใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยา ถาในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาไมมีช่ือยาเปนภาษาไทย ใหใชช่ือ
ยาตามฉลากหรือเอกสารกํากับยา 

2.ยาที่มีช่ือซ้ํากันแตมีสรรพคุณหรือวิธีใชตางกัน ใหระบุชนิดของยาใหชัดเจน เชน 
ออริโอมัยซินและ ยาออริโอมัยซินชนิดขี้ผึ้งทาแผล เปนตน 
 3.การแสดงชื่อยาในสวนที่เปนภาพ ขนาดของตัวอักษรแสดงชื่อยาจะตองเทากัน 
ตลอดขอความ ถาเปนการออกเสียง จะตองออกเสียงชื่อยาใหชัดเจนสม่ําเสมอตลอดขอความ 
 4.การโฆษณายามากกวา 1 ชนิด  ในคําขอโฆษณาจะตองสงมอบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณายาทุกชนิดใหครบถวน และการโฆษณานั้นจะตองไมทําใหผูบริโภคเกิดความ
สับสนหรือสําคัญผิดในสรรพคุณยา 
 5.ยาชื่อพองกันแตวิธีใชตางกัน ใหโฆษณาแยกจากกันเพื่อปองกันการสับสนชองผูใช 
เชน ซีมาโลชั่น 
 6.ในกรณีช่ือยาตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยามีความยาวหลายพยางคซึ่งผูขอโฆษณาไม
ประสงคจะโฆษณาชื่อยาเต็มตามที่ข้ึนทะเบียนทุกครั้ง ก็ใหเรียกชื่อเต็มของยาในครั้งแรกและครั้ง
สุดทายของขอความในโฆษณาก็ได 
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 7.การแสดงสรรพคุณตองเปนไปตามขอความที่ไดรับอนุญาตไวในเอกสารกํากับยา
และฉลาก ยกเวนการแสดงสรรพคุณที่หามโฆษณาตามกฎหมาย คือ ขอความบํารุงหัวใจ 
 8.การโฆษณาถึงขนาดของการใชตองระบุอยางชัดเจน ไมใหขอความคลุมเครือ เชน 
กินมากเปนยาถาย กินนอยเปนยาระบาย 
 9.แนวการโฆษณาจะตองไมเปนการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอ่ืน 
 10.ไมใหโฆษณายาในลักษณะที่ทําใหเขาใจวามีการวินิจฉัยโรคกันเอง 
 11.ไมใหโฆษณาแนะนําใหซื้อยาโดยไมจําเปน เชน ซื้อยาเปนของฝากสําหรับญาติ
มิตร 
 12.การโฆษณาจะตองไมชักชวนใหผูบริโภคใชยาอยางพร่ําเพรื่อเกินความจําเปน 
 13.การโฆษณาจะตองไมทําใหผูบริโภคสําคัญผิดวาผลิตภัณฑนั้นเปนอาหาร 
 14.ไมอนุญาตใหโฆษณายาที่มีตัวยาเสพติดใหโทษเปนสวนผสมอยูดวย 
 15.การโฆษณายาแผนโบราณ จะตองมีขอความแสดงใหชัดเจนวาเปนยาแผนโบราณ 
การแสดงคําเตือนในการโฆษณายา 
 ตํารับยามีคําเตือนในฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ใหแสดงคําเตือนใน
การโฆษณาดังนี้ “กอนใชยา ใหอานฉลากและเอกสารกํากับยาใหละเอียดดวย” 
 ถาเปนยาบรรจุเสร็จ ที่ไมเปนยาอันตราย จะตองปรากฏขอความตามที่กําหนด ดังนี้ 
“บรรจุแผงละ......เม็ด เปนยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ”  “กอนใชยา ควรอานคําเตือนในฉลาก” 
 16.การโฆษณาจะตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักภาษาไทย 

 
การใชช่ือสามัญทางยา 
ช่ือสามัญทางยา หมายถึง ช่ือที่ใชเรียกอยางเปนทางการของสารออกฤทธิ์ตัวใด จึง

อาจกอใหเกิดปญหาการบริโภคยาซ้ําซอนโดยรูเทาไมถึงการณ  กระทรวงสาธารณสุขจึงมีคําส่ังให
ยาแผนปจจุบันที่เปนยาบรรจุเสร็จ ซึ่งไมชายาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหมีช่ือสามัญทางยา
ใยฉลากและเอกสารกํากับยา นอกจากนี้การโฆษณายาบรรจุเสร็จซึ่งไมชายาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษที่มีตัวยาสําคัญชนิดเดียว ตองมีการแสดงชื่อสามัญทางยาอยางชัดเจนอยางนอย 1 
ชนิด (สูตรผสม) จะแสดงชื่อสามัญทางยาในการโฆษณาทางสื่อตางๆไดกําหนดไวดังนี้ 

ส่ือวิทยุ จะตองออกเสียงชื่อสามัญทางยาอยางนอย 1 ครั้งตอการโฆษณา 1 เร่ือง  
ส่ือโทรทัศน เปนสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง จะตองแสดงชื่อสามัญทางยาในสวนภาพ 1 

ครั้งและในสวนเสียง 1 ครั้ง 
ส่ือส่ิงพิมพ ซึ่งรวมถึงใบปลิว ปายโฆษณา จะตองแสดงชื่อสามัญทางยาเปนภาษา

เดียวกับชื่อทางการคาอยางนอย 1 ครั้งตอการโฆษณา1เร่ือง หากมีการแสดงชื่อทางการคาใน
ลักษณะโดดๆ ตองมีช่ือสามัญทางยาภาษาเดียวกันกับชื่อทางการคาอยูใตช่ือทางการคาดวย 
 
คําหรือขอความที่ไมอนุญาตใหใชในการโฆษณายามี ดังน้ี 
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ยอด      พิเศษ ,วิเศษ    ดีเลิศ 
เด็ดขาด      หายขาด     หายหวง 
ทันใจ      ฉับพลัน     ศักดิ์สิทธิ์ 
ปลอดภัย      ไมทําใหเกิดอาการแพ   ปลอดภัยที่สุด 
ไมเปนพิษเลย     เหมาะสมที่สุด    ไมตองทนรําคาญ 
เปนหนึ่งมาตลอด    โปรดระวังยาเทียมและเลียนแบบ  เหนือกวา 
โอกาสดีๆ อยางนี้ไมบอยนัก โปรดเรียกใช    จงจําช่ือ 
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สินคาประเภทเครื่องมือแพทย 
 

 การโฆษณาสินคาที่เปนเครื่องมือแพทยอาจเปนของใหมในวงการโฆษณา ดวยเหตุที่
สินคาประเภทนี้นาจะเปนสินคาที่จํากัดกลุมเปาหมายเฉพาะผูที่เปนแพทยเทานั้น แตเหตุที่มีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย ในป พ.ศ. 2531 ก็เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับการนํา
ผลิตภัณฑที่อางวาสามารถบรรเทาและบําบัดรักษา ปองกันโรคไดออกสูตลาดมากขึ้น อ.ย. ไม
สามารถควบคุมไดเนื่องจากไมใชยา เชน ที่นอนแมเหล็กที่อางวาชวยรักษาโรคกระดูกได กําไลมือ
ที่อางวาชวยใหหายปวดเมื่อยได เมื่อผูบริโภคหลงเขาใจผิดหรือเช่ือวาเปนจริงอาจมีความเสียหาย
เกิดข้ึนได จึงตองกําหนดวิธีการจําหนายสินคาประเภทดังกลาวนี้ใหอยูภายใตการควบคุมของอ.ย. 
ในเรื่องการโฆษณากําหนดใหมีการโฆษณากําหนดใหมีการอนุญาตกอนการโฆษณา ทั้งนี้โดยมี
เกณฑในการพิจารณาซึ่งกําหนดขึ้น ดังนี้ 
 
 หลักเกณฑการพิจารณาคําขอโฆษณาเครื่องมือแพทย 

1. หามใชขอความโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณมาตรฐาน  หรือ
แหลงกําเนิดของเครื่องมือแพทยอาจเปนเท็จ หรือเปนการหลอกลวง 

2. หามใชขอความที่เปนการโออวด เชน ยอด หายขาด วิเศษ หายหวง หรือ
ขอความอื่นๆที่คณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการฯเห็นวาไมสมควร 

3. ใชภาษาไทยให ถูกตองตามหลักภาษาไทย ตัวสะกดที่ถอดความมาจาก
ภาษาตางประเทศ ตองถูกตองตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

4. หามโฆษณาในเชิงทาทาย หรือเปรียบเทียบกับการเครื่องมือแพทยอ่ืนในชนิด
และประเภทเดียวกัน 

5. ถาเปนเครื่องมือแพทยที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศควบคุม 
เชน ประกาศใหตองมาขออนุญาต ประกาศใหตองมาแจงรายการละเอียด ผูประกอบการจะตอง
ไปดําเนินการตามประกาศใหเรียบรอยกอน แลวจึงนําหลักฐานมาประกอบการยื่นคําขอโฆษณา 

6. เครื่องมือแพทยที่กฎหมายใหมีคําเตือน  และขอควรระวังในการใชตองแสดง
ขอความดังกลาว หรือขอความที่ควรอนุกรรมการ/คณะทํางาน เห็นวาเหมาะสมในการโฆษณา
ดวย แตเครื่องมือแพทยที่กฎหมายมิไดกําหนดใหมีคําเตือนในการโฆษณาตองจัดใหมีคําเตือน
ตามที่คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เห็นวาเหมาะสม 

7. ในการโฆษณาเครื่องมือแพทยที่กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศควบคุมตองใช
เครื่องมือแพทย ฉลาก ซอง กลอง ใหถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตหรือไดแจงรายการละเอียดไว 

8. ขอความโฆษณาซึ่งระบุถึงเคร่ืองมือแพทยตองชัดเจน และไมใชขอความที่
คลุมเครือ ซึ่งอาจทําใหผูใชเขาใจผิดได 

9. การอางช่ือบุคคล วิชาชีพ หรือสถาบันตางๆ จะกระทําไดตอเมื่อมีหลักฐาน
ชัดเจน แตตองไมทําใหเขาใจวาเปนการรับรองหรือยกยองผลิตภัณฑนั้นๆ 
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10. การโฆษณาโดยอางถึงขอความตางๆ เชนขอความที่เก่ียวของกับสถิติตองมี
หลักฐานทางวิชาการรับรอง 

11. การโฆษณาโดยใชขอความ “ทั่วโลก” ตองมีหลักฐานแสดงวา มีการจําหนาย
เครื่องมือแพทยนั้นๆ อยางนอยใน 20ประเภท และตองอยูอยางนอย 3 ทวีป 

12. หากตองการโฆษณาเครื่องมือแพทย โดยใชขอความโฆษณาซึ่งแสดงวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแลวใหใชขอความในลักษณะเดียวกันคือ “ไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะอนุกรรมการอาหารและยา” 

13. การโฆษณาเครื่องมือแพทยที่ใชเฉพาะในสถานพยาบาล เชน เครื่องเอกซเรย 
คอมพิวเตอร เครื่องสลายนิ่ว ซึ่งจะตองใชผูชํานาญการเฉพาะดานในการควบคุมการทํางานของ
เครื่องเหลานี้อนุญาตใหทําการโฆษณาไดโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และการผดุงครรภ ผูประกอบโรคศิลปหรือการบําบัดโรคสัตวและขอความที่นํามา
ประกอบการโฆษณาหากมีการกลาวอางถึงบุคคลหรือสถานที่จะตองมีหลักฐานการ ยินยอมของ
บุคคล โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหรือคลินิก วาอนุญาตใหโฆษณาได ถาเปนโฆษณาตอบุคคล
ทั่วไปใหโฆษณาไดเฉพาะช่ือเทานั้น 

14. การโฆษณาเครื่องมือแพทยทางสื่อทั่วไป ควรแสดงรายละเอียดที่เปนประโยชน
ตอผูบริโภคเชน  

- ช่ือ ชนิดของเครื่องมือแพทย 
- คุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน แหลงกํานิดของเครื่องมือแพทย 
- วิธีการใช 
- ช่ือและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูขาย 
- ขอควรระวังในการใชเครื่องมือแพทย 

 15.    การโฆษณาเครื่องมือแพทยควรมีช่ือสามัญในขอความอยางนอย 1 ครั้ง 
ขอความภาพและเสียงที่นํามาโฆษณาตองมีคุณภาพ ไมเขาขายลามกอนาจาร หรือย่ัวยุกามารมณ 
 
 


