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งานวิจัยฉบับนี  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องความรับผิดทางกฎหมายของผู้อ้านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับ
การรับรองมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจเพราะเป็นหลักการที่น้ามาสู่การก้าหนดขอบเขตความรับผิด
ทางกฎหมายของผู้อ้านวยความสะดวกฯ อย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมและก้ากับดูแล โดยศึกษาบทกฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบกับแนวทางการ
ก้าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอล เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ เพ่ือให้บริการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แก่คนไทย รวมไปถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
ไทย โดยเข้ามาใช้บริการผ่านตัวกลางให้ค้าแนะน้าประสานงาน คือ บริษัททัวร์ที่มีรายการส่งเสริมการ
ขายหรือแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไข    การให้บริการ
ของธุรกิจดังกล่าวจะพบว่ามีลักษณะของการให้บริการทั งในเชิงการท่องเที่ยวรวมกับการให้บริการ
ค้าแนะน้าทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเฉพาะทางที่จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเข้ามาประกอบการด้าเนินธุรกิจด้วย แต่กรอบของกฎหมายในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
นั นยังเป็นการเปิดประกอบกิจการเป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 อีกทั ง ยังไม่มีกฎหมายก้ากับดูแลในเรื่องของมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการ
ก้าหนดสถานะความรับผิดทางสัญญาและละเมิดอย่างชัดเจน 

ดังนั น เพ่ือให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้
สิทธิเรียกร้องจากการใช้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ   การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงเห็นสมควรด้าเนินการปรับปรุงกฎหมายในการก้ากับดูแลกิจการทัวร์
ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพให้มีมิติทั งทางด้านการให้บริการที่มีคุณภาพและค้านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต  
ร่างกาย อนามัย และจิตใจของลูกค้าเป็นส้าคัญ 
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This research aims to study legal liabilities of Medical Tourism Facilitator from 
damage caused by unqualified operations to the customers and analyze qualifications 
and qualities of such business to create legal standards for business operations and 
scope legal liabilities and supervised agency for such business.  By studying relevant 
laws and regulations currently enacted in Thailand and overseas countries such as 
Republic of Korea and State of Israel to provide suggestions on how to protect foreign 
customers who use Medical Tourism Facilitator services in Thailand and to establish 
legal measures for ensuring international quality and standard of such business and 
create reputations as a highly qualified medical hub country. 

From relevant studies show that Medical Tourism Facilitator rapidly emerging with 
large numbers in Thailand, offer services both to Thai citizens who seek medical 
attention in overseas countries and foreigner who coming to Thailand with purpose of 
receiving Thai medical services both present and alternative medicine as a medical hub 
of the region.  Patients using tour guide operation services company whose offer 
medical facilitation services.  However, considering the conditions of service for such 
businesses are found to have characteristics of both services, including tourism and 
medical advice. This is a sensitive and specific and required legal framework to cover 
business operational which is currently limited.  Such as Tourism Business and Guide 
Act, B. E. 2551 ( 2008)  does not have a legal supervision in matters of operational 
standards and contractual liability and breach status. 

Therefore, law and regulations concerning legal liabilities of Medical Tourism 
Facilitator should be adopted in Thailand to achieve a professionally operating 
processes and protect customers to be able to claim damages from the use of 
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unqualified operation of such business. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินในเอเชียเมื่อช่วงปี พ.ศ.2540 หรือที่เราเรียกกันว่า 

“วิกฤตต้มย้ากุ้ง” ท้าให้หลายประเทศในแถบทวีปเอเชียต้องออกมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างเร่งด่วน โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นหัวใจส้าคัญในการพัฒนานั นก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจ  
ด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนั น ก็ยังมีอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่มี
ความน่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือ กลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลหรือธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยวิเคราะห์ว่าธุรกิจ
ดังกล่าวมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการรักษาพยาบาลเป็นความต้องการขั นพื นฐานที่ส้าคัญของมนุษย์ 
อีกทั ง ยังก้าวข้ามผ่านการให้บริการผ่านระบบสาธารณสุขที่เดิมทีนั นเป็นการให้บริการเพ่ือรองรับ
ความต้องการของคนในประเทศ เปลี่ยนมาเป็นการให้บริการเพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติด้วย สอดคล้องกับการเร่งการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามท่ีได้กล่าวไป
แล้วในข้างต้น ซึ่งการพัฒนากลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลหรือธุรกิจเพ่ือสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกับ   
การท่องเที่ยว จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” โดยกลยุทธ์ในการพัฒนา
ธุรกิจดังกล่าวจะเน้นการสร้างการตลาดโดยใช้จุดแข็งในเรื่องของศักยภาพในการรักษาพยาบาลใน
แขนงสาขาวิชาเฉพาะทาง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหรือ
ประกอบหัตถกรรมทางการแพทย์เฉพาะทาง ประกอบกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงมากเพ่ือดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มักจะอยู่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (Developed Country) ซึ่งในประเทศ
เหล่านั นการเข้าถึ งระบบสาธารณสุขหากไม่มีระบบหลักประกันเพ่ือสุขภาพสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล หรือท้าประกันสุขภาพ จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราที่สูงมากได้เข้ามาใช้
บริการทางการแพทย์ในประเทศที่ก้าลังพัฒนาหรือมีการรักษาพยาบาลในอัตราราคาที่ต่้ากว่า 
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่มีจุดแข็งในเรื่องการท้าศัลยกรรมพลาสติกเสริมความงาม
เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีขึ น สวยงามขึ น เช่น การท้าจมูก เสริมทรวงอก การลบรอยเหี่ยวย่นบน
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ใบหน้า เป็นต้น หรือประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้รับความนิยมจากชาวยุโรปในการเข้ามาใช้บริการทาง
การแพท ย์  เช่ น  การผ่ าตั ด เป ลี่ ยนข้ อสะโพก เที ยม  (Hip Replacements) ก ารดู ด ไขมั น 
(Liposuction) การเสริมจมูก (Rhinoplasty) เป็นต้น1 

ในส่วนของประเทศไทยนั น ได้มีการวางวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเทศ ก็คือ การสร้าง
ชื่อเสียงและจุดแข็งทางการแพทย์และการบริการทางสุขภาพประเภทอ่ืนตามศาสตร์แพทย์ทางเลือก 
เป็นศูนย์กลางสุขภาพ หรือ เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ของภูมิภาค โดยได้มีการน้าหลักการดังกล่าว
บรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลตั งแต่เมื่อปี พ.ศ.2546 และได้ก้าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั งแต่
ช่วงปี พ.ศ.2547-2551 จนถึงช่วงปี พ.ศ.2555-2559  

ทั งนี  ปัจจัยส้าคัญในการก้าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ได้แก่2 

1. การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพของผู้มีส่วนได้ เสียทั งหมดในธุรกิจดังกล่าว 
(Stakeholder) ไม่ว่าจะเป็น สถานพยาบาล ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
และศักยภาพในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล ให้เป็นมาตรฐานสากล เช่น การก้าหนด
รูปแบบการสอบและได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

2. การพัฒนาระบบ Liability รวมไปถึงการยกระดับ Ethical Rules ของผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 

3. การพัฒนาการจัดท้าการตลาดและการด้าเนินธุรกิจประชาสัมพันธ์ผ่านElectronic 
Marketing/Social Media เช่น การสนับสนุนให้มีธุรกิจรูปแบบใหม่เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่
ชาวต่างชาติที่ต้องเข้าการเข้าใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า ผู้อ้านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

ส้าหรับการท้าการตลาด ถ้าเป็นกรณีของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ที่เน้นโปรแกรม
ทางด้านการออกก้าลังกาย การกินอยู่ หรือบ้าบัดรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติ ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องมักจะท้าในรูปแบบโปรแกรมทัวร์ เช่น สปา โรงแรม รีสอร์ท สถาบันสอนโยคะหรือนวดแผน

                                           
1 Patients without Borders: Medical Tourism and Medical Migration in 

Southern Africa Jonathan Crush and etc (S.l.: Southern African Migration Programme 
(SAMP), 2012). 

2 กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์, ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub), ใน การประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub), วันที่ 13 มิถุนายน 2557, ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, หน้า 3. 
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ไทย หรืออาจจะเป็นบริษัททัวร์ที่ได้ใบอนุญาตธุรกิจน้าเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกลางวาง
โปรแกรมทัวร์และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นอีกชั นหนึ่ง เป็นต้น  
โดยโปรแกรมทัวร์ที่มีการด้าเนินการในปัจจุบัน ได้แก่ ทัวร์แพทย์แผนไทยทัวร์อาหารสมุนไพร ทัวร์
โยคะ ทัวร์สมุนไพรชนบท ทัวร์เกษตรธรรมชาติ ทัวร์น ้าพุร้อนและอาบน ้าแร่ ทัวร์ฝึกสมาธิและบ้าเพ็ญ
ภาวนา ทัวร์แหล่งธรรมชาติ ซึ่งทางผู้จัดโปรแกรมทัวร์จะวางก้าหนดเวลาทั งหมดตั งแต่เริ่มออก
เดินทางเพ่ือไปท่องเที่ยวยังจุดต่าง ๆ การบริการอ้านวยความสะดวกระหว่างโปรแกรม เช่น การจัดเตรียม
อาหารมื อหลักระหว่างวัน และการจัดเตรียมที่พักค้างแรมกรณีที่เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ระยะเวลา
หลายวันติดต่อกัน และการเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ท้าให้เห็นว่าความรับผิดชอบของผู้จัดท้า
โปรแกรมทัวร์หรือที่เรียกว่า “สัญญาแพ็คเก็จทัวร์” นั น มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาครอบคลุมไป
ถึงการเดินทางกลับของนักท่องเที่ยวด้วย และเนื่องจากการท่องเที่ยวในลักษณะนี มักไม่มีความเสี่ยงที่
จะเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการ เพราะเป็นการบ้าบัดด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ได้ใช้สารเคมีหรือ
ความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์อันจะท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด ดังนั น  
ตัวสัญญาจึงไม่ได้ก้าหนดเงื่อนไขจ้ากัดความรับผิดเหมือนกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

กลับกัน ในทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โรงพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์จะท้าการตลาดตามความช้านาญและข้อจ้ากัดของโรงพยาบาล โดยมีทั งแนวทางการมุ่ง
เจาะตลาดเชิงลึกที่เน้นตลาดคุณภาพ มีความสามารถในการจ่ายสูง แต่มีจ้านวนผู้ใช้บริการไม่มาก 
เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน การให้บริการศัลยกรรมความงาม เป็นต้น และกลุ่มที่มุ่ง
เจาะตลาดเชิงกว้างที่เน้นกลุ่มผู้ใช้บริการ จ้านวนมากเป็นส้าคัญ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ การ
ให้บริการด้านทันตกรรม เป็นต้น นอกจากนี  โรงพยาบาลเอกชนที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วน
ใหญ่จะใช้ช่องทางตลาดผ่านผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นส้าคัญ และมี
โรงพยาบาลบางแห่งใช้ลักษณะของการท้าการตลาดด้วยตนเอง รวมทั งการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล นอกจากนี  ผู้ประกอบการเกือบทั งหมดให้ความส้าคัญกับช่องทางการบอกต่อ หรือ 
WOM เนื่องจากเป็นช่องทางที่ลงทุนน้อยที่สุด และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลในระยะ
ยาวได้ดีกว่าวิธีการอ่ืน ๆ รวมทั งเป็นสิ่งที่การันตีถึงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลได้ดีอีกด้วย3 

โรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการแทบทุกแห่งจะมีฝ่ายต่างประเทศที่ท้าหน้าที่
ประสานงานและให้ข้อมูลแก่คนไข้ชาวต่างชาติแล้ว ยังมีโรงพยาบาลบางแห่งยังอาศัยผู้อ้านวยความ

                                           
3 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร, อัครพงศ์ อั นทอง และ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, โครงการย่อยที่ 1 

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล) 
(Competitiveness of Thailand’s Health Tourism Industry) (รายงานการวิจัย เสนอต่อ
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), หน้า 38. 
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สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ท้าหน้าที่ติดต่อประสานงานในประเทศของกลุ่มลูกค้า และ
อ้านวยความสะดวกในการน้าลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนั น ๆ ใน
ประเทศไทย ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ถือเป็นช่องทางส้าคัญในการน้าชาวต่างชาติมาใช้บริการสุขภาพ
และท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีบทบาทส้าคัญในการติดต่อประสานงาน รวมถึงให้การดูแลลูกค้า
ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการที่ประเทศไทย ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะมีทั งที่อยู่ในประเทศต้นทางและ
ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี จะมีโรงพยาบาลคู่สัญญาหลายราย (และ/หรือในหลาย
ประเทศส้าหรับบริษัทตัวแทนที่อยู่ในประเทศต้นทาง) ที่พร้อมจะรองรับและให้บริการทางการแพทย์ 
โดยบริษัทจะช่วยจัดการในด้านการเดินทางเข้ามารับบริการสุขภาพ แนะน้าโรงพยาบาลและแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ นัดหมายแพทย์เพ่ือท้าการรักษา อ้านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน บางราย
อาจช่วยจัดหาที่พักและบริการรถรับ-ส่ง ตั งแต่ลูกค้าเดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมทั งรับ-ส่ง จากที่
พักไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย นอกจากนี บางรายอาจมีบริการน้าเที่ยวรอบเมือง (City Tour) หรือ 
พาไปเที่ยวซื อของ (Shopping) ท้าสปา (Spa) ทั งนี ขึ นอยู่กับความต้องการของลูกค้า4  

เมื่อได้ท้าการส้ารวจข้อมูลงานวิจัยทางสถิติของสถาบันการศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับเรื่อง การติดต่อระหว่างผู้ป่วยชาวต่างชาติกับโรงพยาบาลในประเทศ
ไทยเพ่ือใช้บริการทางการแพทย์นั นผ่านการตอบแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 44.66 ใช้บริการบริษัท
นายหน้าท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในการติดต่อกับโรงพยาบาลในประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 25.19 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด มีการใช้บริการทางการแพทย์ โดยไม่ได้มีการจองล่วงหน้า (Walk In) 
และชุดตัวอย่างร้อยละ 18.32 มีการติดต่อใช้บริการทางการแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล5 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ช่องทางส้าคัญที่ท้าให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพในประเทศไทย ก็คือ การติดต่อประสานงานผ่านผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ เพราะการที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในต่างประเทศจ้าเป็นที่ต้องมีข้อมูลพื นฐาน
ประกอบการตัดสินใจ เช่น การคัดเลือกสถานพยาบาล แพทย์ผู้ท้าการรักษา ซึ่งยากท่ีจะท้าการศึกษา
ด้วยตนเอง อีกทั ง ปัญหาในเรื่องอุปสรรคของภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในประเทศปลายทาง 
เพราะฉะนั น บริษัทฯ จึงมีบทบาทส้าคัญที่จะช่วยอ้านวยความสะดวกทุกเรื่อง ท้าให้เห็นว่าบริษัทฯ 
ต้องให้บริการค้าแนะน้าทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเฉพาะทางที่จ้าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการแพทย์เข้ามาประกอบการด้าเนินธุรกิจด้วย เยี่ยงเดียวกันกับ
ธุรกิจคลินิกหรือสถานพยาบาลประกอบเวชกรรม เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดอันจะส่งผลกระทบต่อ
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ ดังนั น กระบวนการที่จะมีส่วนท้าให้บริษัทฯ เกิด

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19-20. 
5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 
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ความตระหนักที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายให้บริษัทฯ มีความรับผิดทางกฎหมายในการปฏิบัติงาน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกรอบของกฎหมายในการประกอบธุรกิจดังกล่าวนั นยังขาด
การบูรณาการกับหน่วยงานก้ากับดูแลทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น กระทรวงสาธารณสุข  
แพทยสภา สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก้ากับดูแลตนเองหน่วยงานอ่ืน
เฉพาะสาขาวิชา (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นต้น ในการให้ข้อแนะน้าหรือประสานงานกับ
นายหน้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือให้เกิดกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและลดความ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในทางทุรเวชปฏิบัติ (Medical Malpractice) เช่น การมีหลักเกณฑ์
ข้อบังคับให้ธุรกิจนายหน้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะต้องส่งต่อชาวต่างชาติไปใช้บริการทาง
การแพทย์ในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล เช่น ผ่านการรับรองจาก Joint 
Commission International (JCI) ซึ่ งเป็นองค์กรอิสระและไม่แสวงหาผลก้าไรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีพันธกิจเพ่ือส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพของการบริการ
สุขภาพในระดับสากล และมาตรฐาน Hospital Accreditation ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลโดยเฉพาะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ซึ่งมี
โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นกลางและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม เป็นต้น และ
แม้ว่าจะเกิดกรณีที่ชาวต่างชาติได้รับความเสียหายในทางทุรเวชปฏิบัติ (Medical Malpractice) ซึ่ง
สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางหลากหลายช่องทาง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา หรือกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ น
และแก้ไขปัญหาแก่ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศไทยมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยเฉพาะ คือ “การไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์ (Medical Mediator)” เพ่ือแก้ไขความ
เสียหายความเสียหายที่ เกี่ ยวข้องจากการใช้บริการทางการแพทย์ทั งหมด เช่น คุณภาพ 
การรักษาพยาบาล อัตราค่าบริการ ทั งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการ
ด้าเนินการไม่เกิน 90 วัน โดยองค์คณะของการไกล่เกลี่ยดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุข 
การต่างประเทศ และธุรกิจประกันภัย6 แต่ถึงกระนั นก็ยังคงพบปัญหาในเรื่องของการก้าหนดหน้าที่
ความรับผิดของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการทั งหมดไม่เว้นกลุ่มผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ เพราะกระบวนการดังกล่าวยังเป็นการไกล่เกลี่ยพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของ 
การปฏิบัติงานรักษาพยาบาลของบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั น ซึ่งเป็นการพิจารณาแค่ในส่วน

                                           
6 “ประดิษฐ” ตั้ง คกก.กลางไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ระดับอินเตอร์ จบใน 90 วัน สร้าง

ความม่ันใจต่างชาติ, ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จาก http://pr.moph.go.th/iprg/include/ 
admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_ new=57490  
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ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการทางการแพทย์ หาได้พิจารณาไปถึงกลุ่มธุรกิจอ่ืนที่มีส่วนต่อการ
ให้บริการทางการแพทย์ทางอ้อมไม่  

อีกกรณีหนึ่ง คือ การคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกิจน้าเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ 
การคุ้มครองในทางละเมิดและความรับผิดตามสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ยังไ ม่
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของบริการหลังการขายหรือท้าสัญญาใช้บริการผู้อ้านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
ดังกล่าวจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะที่เป็นผู้กลั่นกรองเบื องต้นใน
การแจ้งข้อมูล โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการคัดเลือกสถานพยาบาลที่จะเข้าไปใช้บริการที่มีคุณภาพ 

ดังนั น วิทยานิพนธ์เล่มนี  จึงมุ่งเน้นที่จะท้าการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องความรับผิดทาง
กฎหมายของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในความเสียหายอันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานเท่านั น ไม่รวมถึงกรณีท่ีสถานพยาบาลหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ให้บริการทางการแพทย์เป็น
ผู้ประสานงานกับผู้ป่วยโดยตรง เนื่องจากกรณีนั นมีบทกฎหมาย เรื่องความรับผิดทางสัญญาและทาง
ละเมิดเฉพาะวิชาชีพ รวมไปถึงมาตรฐานในการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ชัดเจนแล้ว ส่วนกรณีที่
ท้าการศึกษานั นจ้าต้องศึกษาเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจเพราะเป็น
หลักการที่น้ามาสู่การก้าหนดขอบเขตความรับผิดทางกฎหมายของกลุ่มธุ รกิจฯ อย่างสมเหตุสมผล 
ประกอบกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการควบคุมและก้ากับดูแลธุรกิจ โดยจะท้าการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประกอบกับมี
มาตรการทางกฎหมายที่มีการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทั งในแถบทวีปเอเชียซึ่งมีบริบททางสังคมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย 
ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลที่ได้รับความนิยมในการใช้บริการจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแถบทวีปยุโรปและอเมริกาที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศ
ค่อนข้างสูง ทั งนี เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็น
ชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพผ่านการแนะน้าจากกลุ่มธุรกิจ ผู้อ้านวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการสร้างมาตรการทาง
กฎหมายในการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือ
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของสถานพยาบาลและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั งหมด 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประเทศที่ต้องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ใน
สายตาอารยประเทศ  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
 1. เพ่ือศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิด และหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ           
การประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์   
 2. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของ
สถานพยาบาลและผู้มีส่วนได้เสียทั งหมดโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ
ประเทศอิสราเอล 
 3. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาสาระบัญญัติบางส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภครวมไปถึงความรับผิดทางกฎหมายในความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้อ้านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
 4. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของกลุ่มธุรกิจผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือ           
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
 

1.3 สมมติฐานในการศึกษา 

  
มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังมี
ความบกพร่องในส่วนของการบังคับให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดกับผู้ป่วยซึ่งเป็นคู่สัญญา 
โดยผู้วิจัยเน้นเฉพาะกรณีของความเสียหายที่ เกิดขึ นจากการรักษาพยาบาลของแพทย์และ
สถานพยาบาลตามที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้ให้ค้าแนะน้า เพราะกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีส่วนในการท้า
ให้เกิดปัญหาผิดพลาดในการรักษาพยาบาลทางอ้อม กล่าวคือ ด้าเนินกิจการโดยไร้จริยธรรมในการ
กลั่นกรองและตรวจสอบมาตรฐานสากลของสถานพยาบาล รวมไปถึงหน้าที่อันควรพึงปฏิบัติตาม
มาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นขั นตอนการให้ค้าแนะน้าชี ชวนจนท้าให้เกิดการตกลงเข้าท้าสัญญา
ดังกล่าว เช่น การแจ้งข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การก้าหนดข้อตกลงในสัญญาที่เป็นธรรม 
เป็นต้น ดังนั น จึงต้องมีกฎหมายในการก้าหนดความรับผิดของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวในกรณีที่เกิดความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาลตามที่ให้ค้าแนะน้าชี ชวนจนเกิดการตกลงเข้าท้าสัญญาระหว่างกัน
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ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ และผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในการด้าเนินคดี
รวมไปถึงการมีกระบวนการเยียวยาชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรม 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 
วิทยานิพนธ์เล่มนี  มีขอบเขตในการวิจัยในเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพของกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และความรับ
ผิดทางกฎหมายของกลุ่มธุรกิจในความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับแนวคิด
ทางกฎหมายดังกล่าวของต่างประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ (Medical Tourism) ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอล เพ่ือหา
เกณฑ์กลางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทั งในส่วนของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก้ากับ
ดูแล การก้าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสิทธิเรียกร้องของผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ เปรียบเทียบกับบริบทของกฎหมายไทยทั งในส่วนของ   
การคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกิจน้าเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551     
การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ความรับผิดทางสัญญาและทาง
ละเมิดของกลุ่มธุรกิจในความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งจะน้าไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของผู้เขียน 
 

1.5 วิธีที่ใช้ในการศึกษา 

 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี  เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยทางเอกสาร (Documentary 
Research) ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือ ต้ารา เอกสารทางวิชาการ หรือ 
ตัวบทกฎหมาย ค้าพิพากษา และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ามาประมวลผลและ
วิเคราะห์หาข้อสรุปและแนวทางเสนอแนะต่อไป 
 
 
(nida, n.d.)  
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 
1. ท้าให้ทราบถึงความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิด และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ       

การประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพผ่านกลุ่มธุรกิจดังกล่าว 
 2. ท้าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของ
สถานพยาบาลและผู้มีส่วนได้เสียทั งหมดโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภาพของต่างประเทศ 
 3. ท้าให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสาระบัญญัติบางส่วนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมไปถึงความรับผิดทางกฎหมายในความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของ
ลักษณะในการประกอบธุรกิจและความเหมาะสมในกระบวนการเยียวยาความยุติธรรมให้แก่ผู้บริโภค 
 4. ท้าให้ทราบถึงแนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์ในการก้าหนดบทกฎหมาย อันจะส่งผลต่อ    
การยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว     
เชิงการแพทย์ 
 



 

บทที่ 2 

 

ความหมาย วิวัฒนาการ ที่มา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดตาม

กฎหมายการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

 

 ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  
ผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาถึง
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ รวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ป่วย
ชาวต่างชาติในแง่ของความรับผิดทางละเมิด  (Tort Liability) ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทาง 
ทุรเวชปฏิบัติ (Medical Malpractice) และการมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ท้าการตกลง
กันไว้ ดังนั น ในบทนี  ผู้เขียนจะขอน้าเสนอความหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ว่ามีลักษณะ
เป็นอย่างไร วิวัฒนาการของการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวที่ท้าให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือ
อ้านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ คือ ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์  รวมไปถึ งการวิ เคราะห์ ถึ งผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย  (Stakeholder) จ ากการท่ อ ง เที่ ย ว 
เชิงการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และสถานพยาบาลแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผู้อ้านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว 
 

2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (MEDICAL TOURISM) 

 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) นั น ได้มีผู้ให้นิยามความหมายไว้หลากหลาย

รูปแบบ อย่างไรก็ดีหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สาธารณสุข และป้องกันภยันตรายจากโรคระบาด คือ World Health Organization (WHO) ได้
กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ คือ เป็นลักษณะของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในด้านบริการ
ทางการแพทย์ได้เลือกที่จะข้ามเขตระหว่างประเทศเพ่ือใช้บริการดังกล่าว เช่น บริการด้านทันตกรรม 
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ศัลยกรรมพลาสติก การผ่าตัดเฉพาะทาง หรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น ทั งนี ได้ตีความจาก
การวิเคราะห์ลักษณะการใช้บริการทางการแพทย์ในแต่ละประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงบริการ
ทางการแพทย7์  

อีกหน่วยงานหนึ่ง คือ องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) ก็ได้ด้าเนินการส้ารวจตลาดการท่องเที่ยว
เชิงบริการทางการแพทย์ทั่วโลก โดยวิเคราะห์ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ว่า นอกเหนือจากการที่นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ยังมี
การใช้บริการเชิงบริการทางการแพทย์หรือที่เรียกว่า “ศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือก(Alternative 
Medicine)” อีกด้วย โดยในบางประเทศจะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเยียวยาหรือรักษา
อาการเจ็บป่วยได้ เช่น บ่อสปาน ้าพุร้อน หรือ การแช่ออนเซนของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น รวมไปถึง
การรักษาโดยใช้ธรรมชาติบ้าบัดและสมุนไพรด้วย ทั งนี  OECD ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
 

2.1.1 HEALTH TOURISM  

Health Tourism คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้แตกต่างให้จาก
ที่เป็นอยู่เดิมที่ช่วยส่งเสริมให้มีสภาพจิตใจและร่างกายที่ดีผ่านกระบวนการเยียวยารักษาตาม
ธรรมชาติ8  
  

2.1.2 MEDICAL TOURISM  

Medical Tourism คือ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ผ่านกระบวนการรักษาของแพทย์แผน
ปัจจุบัน9 ทั งนี  ยังพิจารณาแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตามปัจจัยของอาการผู้ป่วย
ชาวต่างชาติได้ดังต่อไปนี  
 1. ผู้ป่วยที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยทางกายแต่อาจมีความเจ็บป่วยทางจิตใจ จึงมีความ
ต้องการที่จะแสวงหาสถานที่ผ่อนคลาย สามารถลดความตึงเครียดทางจิตใจได้ เช่น การพบจิตแพทย์ 
การตรวจร่างกายและสภาพจิตใจ เป็นต้น10 

                                           
7 Neil Lunt and others, Medical Tourism: Treatments, Markets and 

Health System Implications: A Scoping Review (Paris: OECD, 2011), p. 7. 
8 Ibid., p. 7. 
9 Ibid., p. 7. 
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 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งมีความจ้าเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามารับการ
รักษากับแพทย์ เช่น การผ่าตัด การท้าศัลยกรรม เป็นต้น11 
 3. ผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยทั งทางร่างกายและจิตใจ และไม่ได้มีความต้องการที่จะ
รักษาโรคใด ๆ แต่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาเพ่ือเสริมความงาม และบุคลิกภาพ เช่น 
ศัลยกรรมพลาสติก เสริมหน้าอก ลบริ วรอย และลดน ้าหนัก เป็นต้น12 
 อีกทั ง จะต้องแยกการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ออกจากการรักษา 
พยาบาลในต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cross-border Care)  
ให้ชัดเจน เพราะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั นจะต้องเป็นลักษณะของการช้าระค่ารักษาพยาบาล
ด้วยตนเอง ไม่สามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลได้เหมือนอย่าง Cross-Border Care อย่างในกรณี
ของกลุ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุข European Citizenship13 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ไม่จ้าต้องจ้ากัดแต่เพียงการที่ผู้ป่วย
ชาวต่างชาติจะต้องข้ามประเทศเพ่ือเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลโดยมีแพทย์เป็นผู้ท้า
การรักษาเพียงอย่างเดียวเท่านั น แต่อาจจะเข้ามาในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้าบัดเพ่ือรักษา
สมดุลทางจิตใจน้าไปสู่กระบวนการเยียวยารักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี เป็น
กระบวนการรักษาที่เรียกว่า Mind-Body Medicine เป็นศาสตร์แห่งการรักษาตั งแต่สมัยศตวรรษที่ 16-17 
ราว 300 ปีก่อน โดยแพทย์แผนตะวันตกได้เริ่มแยกองค์ประกอบทางจิตใจออกจากร่างกายโดยสิ นเชิง 
ประกอบกับได้ท้าการวิจัยค้นพบว่าการเกิดโรคภัยหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ นั น ย่อมมีความสัมพันธ์กับ
สภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ ง โดยกระบวนการรักษาในลักษณะดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มของ
การแพทย์ผสมผสาน (Complementary or Integrative Medicine) มากกว่าการแพทย์ทางเลือก 
(Alternative Medicine) เนื่องจากมักจะน้าไปใช้ในการรักษาโดยการผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน14  

ในส่วนของกรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แม้ว่าจะไม่ได้มี 
การให้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไว้โดยตรง แต่ก็ได้มีการตีความในเรื่องของ
การบริการทางสุขภาพและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงท้าให้สามารถสรุปในบริบทของการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ได้ว่า เป็นเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวที่ควบรวมกับการให้บริการทางสุขภาพ ซึ่งก็คือ 

                                           
10 ลลิดา ขุนทอง, แนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในจังหวัดภูเก็ต  

(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), หน้า 20. 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
13 Neil Lunt and others, op. cit., p. 8. 
14 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, “Mind-Body Medicine,” วารสารคลินิก 260 (สิงหาคม 2549): 3. 
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บริการทางด้านการแพทย์จากโรงพยาบาล การตรวจเช็คสุขภาพ การรักษาโรคต่าง ๆ การท้าฟัน  
การท้าศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นต้น หรือการบริการเชิงสุขภาพ ได้แก่ การแพทย์ทางเลือก 
(Alternative Medicine) การแพทย์ผสมผสาน (Integrative Medicine) การให้บริการเชิงสุขภาพ
ด้วยหัตถการ อาทิ การนวดไทย การนวดเท้า การนวดน ้ามัน การนวดกดจุด การขัดตัว การห่อตัว 
การพอกโคลน เป็นต้น15 ของชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเพ่ือใช้บริการดังกล่าวในประเทศไทย
โดยเฉพาะ (Direct Fly-in) รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเพ่ือมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและได้มาใช้บริการทางสุขภาพ (Tourists)16 

ทั งนี  นอก เหนื อจากการวิ เคราะห์ ประเภทการท่ องเที่ ยว เชิ งการแพทย์แล้ วนั น  
ยังจะต้องพิจารณาถึงประเภทระยะเวลาการพ้านักอยู่ในประเทศของผู้ป่วยชาวต่างชาติด้วย โดย 
OECD ได้แบ่งประเภทของผู้ป่วยชาวต่างชาติตามระยะเวลาพ้านักในประเทศที่เข้ามาใช้บริการทาง
การแพทย์ ดังต่อไปนี  
 1. Temporary Visitors Abroad หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแบบปกติ      
แต่ในช่วงระยะเวลาที่พ้านักอยู่ในประเทศปลายทางนั น ได้ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย
ขึ นมาอย่างกะทันหัน17  
 2. Long-Term Residents หมายถึง นักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในช่วงวัยเกษียณการท้างาน
และต้องการที่จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ภูมิล้าเนาเดิม ทั งนี ไม่รวมถึงกลุ่ม
ประชากรในกลุ่มสหภาพยุโรปที่สามารถย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอ่ืนที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และ
ยังสามารถได้รับสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยใช้สวัสดิการ หลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติที่มีอยู่
เดิมในประเทศของตนได้ภายใต้กรอบแห่งความร่วมมือ Directive 2011/24/EU Of The European 
Parliament and of The Council of 9 March 2011 on the Application of Patients’s Rights 
in Cross-Border Healthcare18 

                                           
15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
16 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การวิจัยโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางการตลาด ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2554), หน้า 1. 

17 Neil Lunt and others, op. cit., p. 8. 
18 Ibid., p. 8. 
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3. Common Borders หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาในประเทศซึ่ งได้ท้ า
ข้อตกลงเพ่ือให้ เกิดความร่วมมือทางด้านการเข้าถึงระบบสาธารณสุขโดยใช้สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลที่ตนมีอยู่ในภูมิล้าเนาเดิม19 
 4. Outsourced Patients หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ผ่าน
การติดต่อประสานงานจากกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เนื่องด้วย
เหตุผลที่ว่าหากรอรับการเข้ารักษาพยาบาลยังประเทศของตนอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน ประกอบ
กับในประเทศนั นยังขาดบุคลากรและอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงเลือกที่จะเข้าไป
รักษาพยาบาลยังประเทศที่ใกล้เคียงกันซึ่งมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการรักษาพยาบาล20  
 ดังนั น หากจะวางกรอบแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ก็ย่อมจะมุ่งไปใน
ทิศทางของการจัดการให้เกิดความพึงพอใจหรือเต็มใจที่จะท่องเที่ยวประกอบกับการเข้ามา
รักษาพยาบาล เป็นทิศทางการตลาดแบบใหม่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ โดยใช้
องค์ประกอบของความต้องการทางด้านสุขภาพมาเป็นตัวกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว อ้านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั ง ส้ารวจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการท้าอะไรที่
ไหน อย่างไร แล้วผลกระทบจากการความต้องการดังกล่าวเป็นอย่างไร ซึ่งมองว่าการท่องเที่ยว  
เชิงบริการทางการแพทย์นั นจะไม่ใช่ลักษณะการท่องเที่ยวแบบทั่วไป แต่เป็นการให้ความส้าคัญโดยมุ่ง
การจัดการเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และจะต้องสร้างบทบาทในการประกอบธุรกิจ การท้า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะท่องเที่ยวอย่างแท้จริง21 
 

2.2 วิวัฒนาการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (MEDICAL 

TOURISM) 

 
 รูปแบบของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เพิ่งจะเริ่มเป็นที่รู้จักและ
น่าสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะฟังดูไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันระหว่างการท่องเที่ยวและ
การให้บริการทางการแพทย์ แต่เนื่องด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจนั น หากต้องการที่จะมีความโดด
เด่นหรือสร้างจุดแข็งในการท้าธุรกิจ ก็จะต้องมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีความหลากหลายแปลกใหม่

                                           
19 Ibid., p. 8. 
20 Ibid., p. 8. 
21 Ibid., p. 9. 
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มากขึ น เพ่ือสนองความต้องการของสังคมในแต่ละช่วงระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุด
นิ่ง โดยวัตถุประสงค์แนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวนั นมุ่งเน้นในเรื่องของอิสระที่จะได้รับความพึง
พอใจทั งทางร่างกายและจิตใจ แต่หากจะพิจารณาการเข้าไปใช้บริการในสถานพยาบาลนั น ก็มักจะนึก
ถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันและความทนทุกข์ทรมาน ถ้าไม่มีเหตุการณ์จ้าเป็นก็มักจะไม่มี
ใครต้องการที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียน ณ สถานพยาบาล จนถึงขั นมีค้ากล่าวที่ว่า หากได้นึกถึงบรรยากาศ
ที่มี เก้าอี ท้ าฟันเคล้ากลิ่นยาแก้ปวดในโรงพยาบาล มักจะท้าให้ รู้สึกถึงความเจ็บปวดและ 
ไร้ซึ่งหนทางและไม่เห็นว่าบรรยากาศดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน  
หย่อนใจได้เลย22 
 อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวว่าลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ิงเกิดขึ นมาได้ไม่
นานนั น ก็อาจจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เนื่องด้วยได้มีการปรากฏข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ว่าในช่วง
ระยะเวลาที่เทคโนโลยีทางการแพทย์แม้ว่าจะยังไม่เจริญเหมือนเช่นวันนี  แต่ก็มีการข้ามประเทศเพ่ือ
ไปรักษาพยาบาล ซึ่งแบ่งตามช่วงสมัยได้ ดังต่อไปนี  
 

2.2.1 ช่วงยุคโบราณ (ANCIENT TIMES) 

โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ  
ซึ่งได้มีนักประวัติศาสตร์ท้าการศึกษาพบว่าพลังแห่งการเยียวยาจากแหล่งน ้าแร่ธ รรมชาติมักจะ
เคลื่อนย้ายอยู่ เสมอและมองว่าการอาบน ้าแร่ธรรมชาตินั น  เปรียบเสมือนการได้รับพรจาก 
พระผู้เป็นเจ้า ในช่วงสมัยจักรวรรดิกรีกเรืองอ้านาจผู้ป่วยจากทั่วทุกมุมโลกก็มักจะเดินทางเพ่ือมา
รักษาตัวที่วิหาร ได้แก่ Asclepia Temples ที่เชื่อว่าได้ถูกสร้างโดยพระเจ้าแห่งการแพทย์ Asclepius 
เช่นเดียวกันกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Zeus ในเมืองโอลิมเปีย วิหาร Delphi รวมไปถึงวิหารบางแห่งที่    
ได้มีการสร้างศูนย์ที่คล้ายกับสถานออกก้าลังกายแบบปัจจุบัน และสถานที่ประกอบพิธีการสวดมนต์
ทางศาสนา ดังนั น จึงเห็นได้ว่าในช่วงยุคจักรวรรดิกรีกนั น เน้นการเยียวยารักษาโดยอ้างพลังแห่งพระ
ผู้เป็นเจ้า หรือเทพเจ้าที่ผู้คนในสมัยนั นมีความเลื่อมใสและเทิดทูนบูชา อีกทั ง ในสมัยยุคกรีกโบราณได้
มีการย้ายผู้ป่วยข้ามผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพ่ือเป็นการเยียวยารักษาทางจิตวิญญาณหรือการ
ประกอบกิจกรรมลักษณะอ่ืนเพ่ือเป็นการช้าระล้างบาปด้วย23  

                                           
22 Eric Cohen, “Medical tourism in Thailand,” In Exploration in Thai Tourism 

(Emerald: West Yorkshire, 2008), p. 1. 
23 The History of Medical Tourism, para. 1, Retrieved May 5, 2016 from 

https://www.health-tourism.com/medical-tourism/history/ 
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2.2.1.1 ช่วงยุคกลาง  
เป็นช่วงสมัยที่ยุคจักรวรรดิโรมันเริ่มล่มสลาย ทวีปเอเชียเริ่มเป็นจุดหมายปลายทาง 

ที่น่าสนใจส้าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ จากเดิมที่ต้องไปรักษาที่วิหารเริ่มถูกแทนที่ด้วย
โรงพยาบาลที่เริ่มให้บริการทางการแพทย์ โดยมีการบันทึกข้อมูลทางประวัติ ศาสตร์ดังกล่าวไว้ 
ดังต่อไปนี 24 

ยุคกลางของประเทศญี่ปุ่น ได้มีแหล่งน ้าพุร้อนที่เรียกว่า “ออนเซน” ซึ่งกลายเป็นที่
นิยมและเป็นแหล่งรักษาสุขภาพของประเทศในเวลาต่อมา อีกทั งกลุ่มซามูไรนักรบสมัยนั นได้มีการใช้
แหล่งน ้าพุร้อนมาช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด รักษาบาดแผล และฟ้ืนฟูอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการ 
สู้รบโจมตี25 

ในช่วงต้นของการก่อตัวทางวัฒนธรรมอิสลาม ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีระบบรักษา 
สุขภาพโดยมีการให้บริการลักษณะดังกล่าวกับชาวต่างชาติด้วย ในช่วงปี ค.ศ.1248 ได้มีการก่อสร้าง
โรงพยาบาล Mansuri ในกรุงไคโรซึ่งกลายมาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ขึ นชื่อได้ว่ามีความ
เพียบพร้อมทางด้านการแพทย์ในช่วงยุคนั น ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 8,000 คน จากนั น
โรงพยาบาลก็กลายเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติมุ่งที่จะเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่จ้ากัด  
เชื อชาติเผ่าพันธุ์และศาสนา26 

2.2.1.2 ช่วงยุคเรเนสซองส์  
  ในช่วงสมัยยุคเรเนสซองส์ คือ ช่วงศตวรรษที่ 14-17 ซึ่งไม่ได้มีจุดเด่นแค่การก่อตัว
และเจริญเติบโตทางด้านศิลปวัฒนธรรมในยุโรปและจักรวรรดิอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่เป็นช่วงที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วย สมัยนั นเริ่มมีการใช้น ้าแร่ธรรมชาติบ้าบัด 
ที่มีส่วนส้าคัญในการสร้างสถานที่ที่เรียกว่า “Climatic Resorts” ให้เป็นแหล่งที่ใช้บ้าบัดรักษาและ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ โดยเป็นที่นิยมมากในช่วงศตวรรษที่ 19 แม้ว่าในสมัยนั นจะมีการบ้าบัดรักษาโรค
ด้วยพิธีการทางศาสนาก็ตามการท้าวารีบ้าบัด (Hydrotherapy) นั นมีประโยชน์ในด้านบ้าบัดรักษา
อาการป่วย ได้แก่ โรคผิวหนังที่มีอาการสิวหรือเม็ดตุ่ม โรคหนองใน อาการปวดตามไขข้อหรือ
กล้ามเนื อ และการรักษาอาการทางเส้นประสาท27 
  ปี ค.ศ.1326 ได้มีการค้นพบแหล่งน ้าพุร้อนใกล้กับ Ville d’Eaux (Town of Waters)   
ในประเทศฝรั่งเศส ท้าให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ได้กลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในแง่ของการท้าสปา

                                           
24 Ibid., para. 2. 
25 Ibid., para. 3. 
26 Ibid., para. 3. 
27 Ibid., para. 3. 
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สุขภาพ ทั งนี ได้ปรากฏว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ คือ พระเจ้าปีเตอร์มหาราช และนัก
ประพันธ์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Victor Hugo ได้เข้าใช้แหล่งน ้าพุร้อนในหมู่บ้านดังกล่าวด้วย28 

2.2.1.3 ช่วงหลังยุคเรเนสซองส์ 
  ปี ค.ศ.1720 ประเทศอังกฤษได้กลายมาเป็นแหล่งแช่น ้าแร่ที่มีชื่อเสียง โดยมีเทคโนโลยี 
ที่เป็นระบบท้าลายสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญในการประกอบกิจการท่องเที่ยวสปาเพ่ือสุขภาพ และ
กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในเวลาต่อมา รวมทั งท้าให้เกิดการ
พัฒนาประเทศด้านอ่ืน ๆ เช่น สร้างถนน ไฟจราจร โรงแรม และร้านอาหาร เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น หลังจากนั นจึงเริ่มมีการแพร่ขยายการแข่งขันท้าธุรกิจสปา
เพ่ือสุขภาพมากขึ น เริ่มมีการให้บริการอื่นเพ่ือสร้างความบันเทิงเริงรมย์ในสปา เช่น การเปิดเพลงเต้นร้า
หรือเกมสันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ประกอบการพัฒนาระบบการบ้าบัดรักษาโดยใช้น ้าแร่ให้มีความ
หลากหลายมากขึ นนอกเหนือจากการแช่น ้าแร่แบบดั งเดิม ได้แก่ การอบไอน ้า การอาบน ้า และวิธีอ่ืน ๆ29 
ประเทศฝรั่งเศส ได้ให้ความส้าคัญกับการรักษาในลักษณะดังกล่าว จึงได้ท้าการเปิดหลักสูตรที่ชื่อว่า 
“Medicalized Thermalism” เพ่ือศึกษาและพัฒนาการท้าธุรกิจสปาสุขภาพให้มีคุณภาพใน 
แง่ของการบ้าบัดรักษาและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ปรากฏชัดเจนในช่วง
ยุคสงครามโลกครั งที่ 2 บริการสปาเพ่ือสุขภาพในประเทศฝรั่งเศสได้ถูกบรรจุไว้ในระบบหลักประกัน
เพ่ือสุขภาพแห่งชาติ หลังจากนั น ธุรกิจดังกล่าวก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา30 

ทั งนี  ในช่วงปี ค.ศ.1600 ได้มีการค้นพบสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพชาวยุโรป 
มักจะนิยมไปกัน คือ บ้านไม้รีสอร์ทที่ชาวอาณานิคมอังกฤษและดัตช์ได้สร้างไว้ใกล้กับแหล่งน ้าแร่
ธรรมชาติที่ใช้บ้าบัดรักษาโรค และในช่วงเดียวกันนั นก็ได้พบบันทึกของผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่ง
การบ้าบัดรักษาสัญชาติอเมริกัน กล่าวถึงความนิยมในการใช้สมุนไพรบ้าบัดรักษาโรคในทวีปยุโรป 
เอเชีย และแอฟริกา หลังจากนั นในช่วงศตวรรษท่ี 18 และ 19 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกาก็ได้
นิยมท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์โดยเน้นไปที่แหล่งสปาเพ่ือสุขภาพ และที่บ้าบัดรักษาอาการ
ป่วยเป็นวัณโรค31 
 
 
  

                                           
28 Ibid., para. 3. 
29 Ibid., para. 4. 
30 Ibid., para. 4. 
31 Ibid., para. 4. 
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2.2.2 ช่วงปี ค.ศ.1900-1997  

ประเทศสหรัฐอเมริกาและทางฝั่ งยุ โรปไม่ได้ เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมเท่านั น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านรักษาสุขภาพด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาใช้บริการมักจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่้ารวย ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการทาง
การแพทย์ในระดับ High-End 

ปี ค.ศ.1960 ประเทศอินเดียกลายเป็นจุดหมายปลายทางส้าหรับนักท่องเที่ยว เมื่อประเทศ
สหรัฐอเมริกาก้าลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ เป็นยุคแห่งอิสระของบุปผาชนหรือที่เรียกว่า “ฮิปปี้” บทบาท
ของชนชั นผู้น้าหรือชนชั นสูงอเมริกันและอังกฤษเริ่มลดน้อยลง ในที่สุดก็ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์อย่างจริงจัง เช่น โยคะและอายุรเวทศาสตร์ และเมื่อค่ารักษา     
พยาบาลเริ่มสูงขึ นประกอบกับการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลต้องใช้ระยะเวลารอพบแพทย์นาน
มากในช่วงปี ค.ศ.1980 และ ค.ศ.1990 ผู้ป่วยชาวอเมริกันเริ่มที่จะไปรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ 
เช่น ไปใช้บริการทันตกรรมในแถบอเมริกากลาง จนท้าให้วงการแพทย์อเมริกันเริ่มกังวลกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ในขณะที่ประเทศคิวบาเริ่มดึงดูดนักท่องเที่ยวทางด้านจักษุแพทย์ โรคหัวใจ และ
การแพทย์เพ่ือความงาม ซึ่งมีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่า และใช้ระยะเวลาในการรอพบแพทย์
เพ่ือเข้ารักษาสั นกว่าประเทศของผู้ป่วยเอง ทั งนี  รวมถึงการท่องเที่ยวไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในแถบทะเล
แคริบเบียนด้วย เช่น ประเทศจาไมก้า ประเทศบาร์เบโดส และประเทศเปอร์โตริโก ซึ่งแต่ละประเทศนั น   
ก็สร้างจุดแข็งเฉพาะทางด้านการแพทย์เพ่ือสร้างขีดจ้ากัดทางการแข่งขันทางการตลาดให้แคบลง    
โดยประเทศจาไมก้าจะเน้นเรื่องการศัลยกรรมพลาสติก ประเทศบาร์เบโดสเน้นเรื่องการรักษาภาวะ   
ผู้มีบุตรยาก และประเทศเปอร์โตริโกเน้นเรื่องการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขข้อกระดูก 
ประสาทวิทยา และเนื องอกวิทยา ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ป่วยในแถบอเมริกาเหนือและยุโรปได้เป็นจ้านวน
มาก32 
 

2.2.3 ช่วงปี ค.ศ.1997-2001 

ในปี ค.ศ.1997 เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ระบบเงินตราล้มเหลว รัฐบาลแต่ละ
ประเทศจึงพยายามหาแนวทางเพ่ือแก้ไขสถานการณ์โดยมุ่งไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภาพ โดยประเทศไทยได้สร้างจุดแข็งเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางทางด้านศัลยกรรมพลาสติก  
ซึ่งรวมถึงการศัลยกรรมแปลงเพศ ที่มีค่าธรรมเนียมในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดรักษาเพียงเล็กน้อย 
เช่น การประเมินสภาพจิตใจ เมื่อเทียบกับประเทศแถบตะวันตก อีกทั ง  ยังมีการสร้างศูนย์กลาง

                                           
32 Ibid., para 6 
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อ้านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ ที่มีการจัดหาล่ามแปลภาษาและ
จัดการตั๋ ว เค รื่ อ งบิ น  และในช่ ว งปี  ค .ศ .1997  ก็ ได้ มี ก ารก่ อตั ง  The Joint Commission 
International เพ่ือตรวจสอบและรับรองประสิทธิภาพและมาตรฐานสถานพยาบาลทั่วโลก อีกทั ง  
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลจาก 
The Joint Commission International ด้วย33 
 

2.2.4 ช่วงปี ค.ศ.2001-ปัจจุบัน 

หลังจากเหตุการณ์ 9/11 ในช่วงปี ค.ศ.2006 จะเห็นได้ว่าประเทศในแถบทวีปเอเชียและ
ละตินอเมริกาได้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวแถบ
ตะวันตกซึ่งมีปัญหาในเรื่องการรอพบแพทย์เป็นเวลานาน ค่ารักษาพยาบาลสูง และข้อจ้ากัดทาง
กฎหมายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ชาวตะวันตกได้แสวงหาการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ ในช่วงแรกของการไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศนั น ชาวตะวันตกจะต้องใช้ค่าเดินทาง
ประกอบกับการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง รวมถึงค่าที่ พักที่หรูหรา แต่เมื่อแนวโน้มการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ชนชั นกลางก็มีโอกาสที่จะไปรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศได้เช่นกัน จึงท้าให้ 
The American Medical Association ได้ออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อควรพึงระวังส้าหรับชาว
อเมริกันที่จะไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ประกอบกับธุรกิจประกันภัยก็ได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เกิดธุรกิจนายหน้าตัวกลางตัวแทนรับปรึกษา 
แต่ถึงกระนั น หลักเกณฑ์ของการที่จะให้ผู้ป่วยได้รับค้าปรึกษาก่อนตัดสินใจเดินทางไปรักษาใน
ต่างประเทศก็ยังมีความยุ่งยากซับซ้อน ธุรกิจนายหน้าตัวกลางตัวแทนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะมีการ
ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในประเทศปลายทางเพ่ือติดตามกระบวนการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในประเทศต้นทางจะมั่นใจใน
คุณภาพการรักษาพยาบาลจากต่างประเทศไม่ได้โดยทันที แต่จะต้องคอยประสานงานตรวจสอบและ
ดูแลการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยอย่างสม่้าเสมอด้วย34 

                                           
33 Ibid., para 6. 
34 Hao li and Wendy Cui, “Patients without Borders: the Historical Changes of 

Medical Tourism,” Global Health 83 (Fall 2014): 21. 
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ปัจจุบันมีผู้ป่วยกว่า 28 ประเทศได้ข้ามมายังแถบทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย และ
ยุโรป เพื่อเข้ามารักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 375 แห่ง ใน 47 ประเทศ โดยมีจ้านวนผู้ป่วยทั่วโลกที่
ข้ามประเทศมารักษาพยาบาลประมาณ 12 ล้านคน35  
จะเห็นได้ว่า วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์นั น เริ่มต้นจากความ
ต้องการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ตามความเชื่อและศรัทธา และประเทศปลายทางที่ท้าการรักษาก็ยัง
ไม่ได้ท้าการรักษาที่ต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่สลับซับซ้อนมากนัก แต่ใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น สปาธรรมชาติ หรือแหล่งน ้าพุร้อน ประกอบกับในช่วงยุคสมัยนั นการพัฒนาประเทศยังเป็นใน
ลักษณะของการล่าอาณานิคม (Colonialism) ไม่ใช่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงยัง
ไม่ได้มีแนวคิดเชิงพาณิชย์ในเรื่องของการจัดรูปแบบการรักษาชาวต่างชาติให้เป็นธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ประเภทของโรคภัยไข้
เจ็บนับวันจะยิ่งมีความรุนแรงของอาการและเป็นอันตรายต่อชีวิตมากขึ น ศาสตร์ทางด้านการแพทย์
จึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สามารถรักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
สอดคล้องกับจริยธรรมของแพทย์ที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มก้าลังความสามารถเพ่ือรักษาชีวิต
ของผู้ป่วย กระบวนการแนวคิดในการรักษาพยาบาลเริ่มมีความสลับซับซ้อน เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะ
ความรู้เทคนิคเฉพาะทาง ต้นทุนในการรักษาพยาบาลจึงสูงขึ นกว่าแต่ก่อน ประกอบกับบริบททาง
สังคมที่เริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ค่าครองชีพสูงขึ น ท้าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแถบ
ตะวันตกซึ่งมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เร็วกว่าแถบตะวันออกเริ่มพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานสากล ทั งทางด้านสถานพยาบาล ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ น การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
จึงถูกจ้ากัดแค่กลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงิน ทั งคนในประเทศและผู้ป่วยชาวต่างชาติ จึงท้าให้ประเทศ
แถบทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา อเมริกากลาง อเมริกาใต้ เริ่มพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ใน
อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่จ้ากัดแค่คนที่มีฐานะทาง
การเงินเท่านั น แต่รวมถึงคนชนชั นกลางซึ่งโดยอัตราส่วนของประชากรแล้วคนกลุ่มนี มีจ้านวนมาก 
โดยแต่ละประเทศได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างจุดแข็งในการรักษาโรคเฉพาะทางเพ่ือก้าจัด
คู่แข่งทางการค้าให้เล็กลง กลายเป็นที่มาของการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว 
เชิงการแพทย์ในปัจจุบัน  

ในประเทศไทย ได้เริ่มมีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เมื่อประมาณปี พ.ศ.2540  
เป็นช่วงที่ประเทศไทยเมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ท้าให้โรงพยาบาลเอกชนที่
ลงทุนขยายกิจการหรือขยายการให้บริการในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประสบกับปัญหาอัตราการ

                                           
35 Ibid., p. 21. 
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ครองเตียง (Bed Occupancy Rate) ที่ลดลงต้่ามาก และมีภาวะเตียงว่างจ้านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการลูกค้ากลุ่ม High-End เนื่องจากผู้ป่วยคนไทยที่มีรายได้ค่อนข้าง
สูงและเป็นลูกค้าหลักของโรงพยาบาลมีรายได้ลดลงจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ จึงหันไปรับบริการ
รักษาพยาบาลที่อ่ืน เช่น โรงพยาบาลของรัฐ ท้าให้จ้านวนผู้ป่วยคนไทยที่มารับบริการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชน (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง) ลดลงมาก โรงพยาบาลเอกชนเหล่านี จึงต้องปรับตัว
และหันมาเพ่ิมอุปสงค์ของผู้ป่วยชาวต่างชาติให้มากขึ น โดยเฉพาะจากประเทศที่มีก้าลังซื อสูง 
อย่างเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และตะวันออกกลาง โดยอาศัยความได้เปรียบจากการอ่อนค่าของเงินบาทที่ท้า
ให้ค่าบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยต้่ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว (แม้ว่าจะรวมค่าเดินทางและ
ค่าที่ พักแล้วก็ตาม) ทั งนี โรงพยาบาลบ้ารุงราษฏร์ ถือเป็นผู้น้ าการให้บริการการท่องเที่ ยว  
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย โดยมีการน้าทีมบริหารจากต่างประเทศเข้ามาจัดโปรแกรมการดูแล
ผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะ และสามารถช่วยให้โรงพยาบาลผ่านพ้นปัญหาทางการเงินในช่วงเวลา
ดังกล่าว  

นอกจากนี  ตั งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ เพ่ือดึงดูดให้คนจากทั่วโลกมาใช้บริการสุขภาพ  
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะน้ารายได้เข้าประเทศ โดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศไว้ว่า 
“Thailand as World Class Health Care Destination” โดยมีคณะท้างานจาก 4 กระทรวงหลัก 
คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ 
รวมถึงตัวแทนโรงพยาบาลและธุรกิจที่เก่ียวข้องประชุมร่วมกันในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547-2551) เพ่ือผลักดันนโยบาย
ดังกล่าว การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยนับตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะอยู่ใน
โรงพยาบาลเอกชน จากสถิติที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รวบรวมไว้ ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2555 
พบว่า ในปี พ.ศ.2555 ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ
ทั งหมด 323 ราย รวม 33,608 เตียง มีทั งที่เป็นโรงพยาบาลเดี่ยวและกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล โดย
กลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการณ์ จ้ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโรงพยาบาล 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาล
สมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล ครอบคลุมพื นที่ต่าง  ๆ ทั่วประเทศไทย 
และประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชา บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการณ์  ถือว่าเป็นเครือข่ายโรงพยาบาล
เอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก หรืออันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากบริษัท 
Integrated Healthcare Holdings Sdn Bhd ( IHH) ข อ งม า เล เซี ย  ใน ก ารด้ า เนิ น งาน ข อ ง
โรงพยาบาลเอกชนด้านการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่



 
 

22 

หลายแห่งได้รุกตลาดต่างประเทศมากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ 
และบุคคลากรทางการแพทย์มาตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 
Accreditation) จ้านวน 25 แห่ง  ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในระยะแรกมีเพียงโรงพยาบาลบ้ารุง
ราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพที่ตั งอยู่ในเมือง
ท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ที่ให้ความสนใจและ
ประสบความส้าเร็จในการดึงดูดลูกค้าต่างชาติ แต่ในระยะหลังโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งใน
กรุงเทพมหานครได้หันมาให้ความสนใจกับลูกค้ากลุ่มนี มากขึ นโดยใช้กลยุทธ์ในการดึงลูกค้า
ชาวต่างชาติด้วยการพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการการแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง และศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น มีการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ว่าโรงพยาบาลมีความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการและรักษาในด้านนั น ๆ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นใจแก่ลูกค้า รวมถึง
โรงพยาบาลเอกชนของไทยบางแห่งยังมีโครงการร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในด้านความสามารถในการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ น เช่น 
โรงพยาบาลพญาไทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาฮาร์วาร์ด ในการจัดตั งศูนย์หัวใจพญาไท-ฮาร์วาร์ด เป็นต้น 
จากข้อมูลของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พบว่าปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนจ้านวน 33 แห่ง ที่รับ
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จากจ้านวนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมทั งหมด 218 แห่ง 
นอกจากนี บางโรงพยาบาลยังมีความก้าวหน้าด้วยการขยายคลินิกเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ไปอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการติดต่อ เช่น สนามบิน สนามกอล์ฟ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ 
ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาบริการในด้านการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเน้นการ
พัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้จัดตั งแผนกดูแลผู้ป่วย
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ พร้อมทั งจ้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศไว้ให้บริการ เช่น 
ภาษาอารบิค ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย เป็นต้น รวมถึงมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ตั งแต่การรับส่งผู้ป่วย
ระหว่างสนามบินกับโรงพยาบาล การติดต่อกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศไทย รวมถึง
การปรับปรุงรูปแบบของโรงพยาบาลให้มีความสวยงามคล้ายโรงแรม (Hospitel) มีการแบ่งส่วน
พักผ่อนหย่อนใจออกจากส่วนที่รักษาพยาบาล มีร้านอาหาร ร้านค้าในโรงพยาบาล มีการดูแลคนไข้
พิเศษโดยเฉพาะ เช่น คนไข้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีเมนูอาหารต่างประเทศ อาหารฮาลาล มีสถานที่
ท้าละหมาด รวมถึงอาจมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ส้าหรับเป็นที่พักอาศัยของญาติผู้ป่วย36 

นอกจากโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการแทบทุกแห่งจะมีฝ่ายต่างประเทศที่
ท้าหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลแก่คนไข้ชาวต่างชาติแล้ว โรงพยาบาลบางแห่งยังอาศัยบริษัท

                                           
36 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร, เรื่องเดิม, หน้า 19-20. 



 
 

23 

ตัวแทนบริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ ท้าหน้าที่ติดต่อประสานงานในประเทศของกลุ่มลูกค้า และ
อ้านวยความสะดวกในการน้าลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนั น ๆ 
ในประเทศไทย บริษัทตัวแทนฯ ถือเป็นช่องทางส้าคัญในการน้าชาวต่างชาติมาใช้บริการสุขภาพและ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีบทบาทส้าคัญในการติดต่อประสานงาน รวมถึงให้การดูแลลูกค้า
ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการที่ประเทศไทย บริษัทตัวแทนฯ จะมีทั งที่อยู่ ในประเทศต้นทางและ 
ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี จะมีโรงพยาบาลคู่สัญญาหลายราย (และ/หรือในหลาย
ประเทศส้าหรับบริษัทตัวแทนที่อยู่ในประเทศต้นทาง) ที่พร้อมจะรองรับและให้บริการทางการแพทย์ 
โดยบริษัทจะช่วยจัดการในด้านการเดินทางเข้ามารับบริการสุขภาพ แนะน้าโรงพยาบาลและแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ นัดหมายแพทย์เพ่ือท้าการรักษาอ้านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน บางราย
อาจช่วยจัดหาที่พักและบริการรถรับ-ส่ง ตั งแต่ลูกค้าเดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมทั งรับ-ส่ง จากที่
พักไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย นอกจากนี  บางรายอาจมีบริการน้าเที่ยวรอบเมือง (City Tour) หรือพา
ไปเที่ยวซื อของ (Shopping) ท้าสปา (Spa) ทั งนี ขึ นอยู่กับความต้องการของลูกค้า37 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ประเทศไทยมีการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) อาจแบ่งออกได้ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี 38 

1. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือ   
การเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาท้ากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
แท้จริง ในรูปแบบของทัวร์ อาทิ ทัวร์แพทย์แผนไทย เช่น การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การบริการ
สุวคนธบ้าบัด (Aroma Therapy) การฝึกกายบริหารท่าฤาษีดัดตน โยคะ ทัวร์อาหารสมุนไพรที่
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ทัวร์สมุนไพรชนบท ทัวร์การท้าเกษตรธรรมชาติ ทัวร์น ้าพุ
ร้อนและอาบน ้าแร่ซึ่งเป็นศาสตร์วารีบ้าบัด (Water Therapy) ทัวร์ฝึกสมาธิและบ้าเพ็ญภาวนาตาม
แนวพุทธศาสน์ และทัวร์แหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นการเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือ
สัมผัสวิถีชีวิตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริง ดังนั น การท่องเที่ยวลักษณะนี จึงมักนิยมการ
เดินทางไปท่องเที่ยวในชนบทต่างจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม 

                                           
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
38 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ าพุร้อนธรรมชาติ (กรุงเทพมหานคร: กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ม.ป.ป.), หน้า 2. 
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โดยจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายบรรจุไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยวนั นด้วย และเลือกพัก
แรมในสถานที่พักตากอากาศประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีศูนย์สุขภาพหรือศูนย์กีฬาให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพอย่างแท้จริง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่พัก
แรมนั น ๆ จัดไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ดังนั น ในการให้บริการดังกล่าวแก่นักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการจึงต้องด้าเนินการพัฒนาบริการ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม การท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพจึงถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับการนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก และมี
ประโยชน์ในการสร้างจิตส้านึกต่อการส่งเสริมสุขภาพแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมทั ง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วย 

2. การท่องเที่ยวเชิงบ้าบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็นการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือ   
การเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับบริการ
บ้าบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่าง ๆ การท้าฟันและการรักษา
สุขภาพฟัน การผ่าตัดเสริมความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ และอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยทั่วไปจึงมักมีการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่บรรจุโปรแกรมการเข้ารับบริการบ้าบัดรักษาโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่าง ๆ การท้าฟัน การ
ผ่าตัดเสริมความงามหรือการผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ เป็นต้น โดยเลือกใช้บริการในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง ดังนั น ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการต้องด้าเนินการ
พัฒนาบริการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมบ้าบัดรักษาสุขภาพที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม การท่องเที่ยวเชิงบ้าบัดรักษาสุขภาพจึงเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งประโยชน์ต่อการรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นส้าคัญ 
 

2.3 ผู้มี ส่ วนได้ เสียที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวเชิ งการแพทย์  (MEDICAL 

TOURISM) 

 
เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เริ่มเฟ่ืองฟูขึ น กลุ่มธุรกิจอ่ืนที่มองเห็นช่องทาง

จากการท้ารายได้โดยอาศัยการพ่วงขายจากธุรกิจดังกล่าวก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์หรือให้บริการใน
ลักษณะของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็คือ ผู้ป่วยชาวต่างชาติ รวมไปถึงการสร้างสิ่งอ้านวยความ
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สะดวกให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเดินทาง ซึ่งมากกว่าการท่องเที่ยวปกติทั่วไป 
แต่เป็นการไปใช้บริการทางการแพทย์ ณ ประเทศปลายทางด้วย ที่ต้องมีการศึกษาหาข้อมูล
สถานพยาบาลหรือแพทย์ที่มีชื่อเสียงและมีความช้านาญเฉพาะโรคของผู้ป่วยแต่ละกรณี การติดต่อ
ประสานงานซึ่งอาจจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ดังนั น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หาก
จะมองแค่ผิวเผินอาจมีผู้ที่เกี่ยวข้องแค่ในส่วนของตัวผู้ป่วยชาวต่างชาติ บุคลากรทางการแพทย์และ
สถานพยาบาล แต่จากที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น จะเห็นว่ายังมีกลุ่มอ่ืนที่ เข้ามามีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจดังกล่าวได้ ดังนี  
 

2.3.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET AND 

WEBSITE ADVERTISING) 

การ โฆ ษ ณ าป ระช าสั ม พั น ธ์ ผ่ าน ช่ อ งท าง อิน เท อร์ เน็ ต  ( Internet and Website 
Advertising)เป็นกระบวนการส้าคัญที่ ใช้ เทคโนโลยีขับ เคลื่ อน อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว 
เชิงการแพทย์ เพ่ือให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการทางการแพทย์ และ 
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาบนโลกใบนี เพียงสัมผัสแค่ปลายนิ วผ่าน
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน จะเห็นได้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจ้าเป็นในการหาลู่ทางท้าการตลาด
ของธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดหรือพาณิชยกรรมทางการค้าจึงเป็นหัวใจส้าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ บางส่วนมีการพัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
Web-Based เพ่ือให้ข้อมูลลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ รวมไปถึงใช้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เป็น
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างสถานพยาบาลและผู้อ้านวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทั งนี  ได้มีการจัดกลุ่มของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางใน
การท้าธุรกิจดังกล่าว ดังต่อไปนี 39 

1. Portals เป็ น เว็ บ ท่ าซึ่ ง เป็ น ท างผ่ าน ใน การรวบ รวม ข้ อ มู ล เฉ พ าะ เรื่ อ ง 
ผู้ให้บริการและประเภทบริการทางการแพทย์40 

2. Media Sites ศู น ย์ ร ว ม ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ลู ก ค้ า ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป่ ว ย 
ชาวต่างชาติ41 

                                           
39Neil Lunt and others, op. cit., pp. 18-19. 
40 Ibid., p. 18. 
41 Ibid., p. 18.  
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3. Consumer-Driven Sites แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ช่ ว ย ขั บ เค ลื่ อ น ค ว า ม ต้ อ งก า ร 
บริโภคในธุรกิจ42 

4. Commerce-Related Sites แหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตลาดการค้า43  
5. Professional Contributions แหล่งข้อมูลของสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ 

รวมถึงหน่วยงานก้ากับดูแลของรัฐซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์
เพียงบางส่วน44 

ทั งนี  การบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถแยก
ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ 5 ประเภทด้วยกัน  

1.  เป็นช่องทางของข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ (Gateway)  
2.  เป็นจุดเชื่อมต่อกับการให้บริการทางการแพทย์ (Connectivity)  
3. เป็นการประเมินผลข้อมูลและหรือข้อมู ลส่ งเสริมทางการขาย/การให้บริการ 

(Assessment)  
4.  เป็นลู่ทางการท้าการตลาดหรือพาณิชย์การค้า (Commerciality)  
5.  เป็นการสร้างโอกาสในการติดต่อกับลูกค้า (Communication)  
จะเห็นได้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยในการน้าเสนอข้อมูลไม่ว่ าจะเป็นข้อมูลการ 

แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล การร่วมแบ่งปันประสบการณ์ผ่านระบบเครือข่าย
สังคมที่เป็นการท้าการตลาดที่ได้ผลอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องการประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลว่าจริงเท็จประการใด จึงท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยชาวต่างชาติที่จะใช้
ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และข้อมูลการท่องเที่ยวมา
ประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี การใช้อินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเป็นสิ่ งอ้านวยความสะดวกอีกทางหนึ่งที่
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่จะใช้บริการ45 

 

2.3.2 กลุ่มธุรกิจผู้อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

(BROKERS/INTERMEDIARIES/FACILITATORS) 

                                           
42 Ibid., p. 19.  
43 Ibid., p. 19.  
44 Ibid., p. 19.  
45 Ibid., p. 19.  
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อัตราการเจริญ เติบโตที่มีอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจตัวแทนนาย 
หน้าที่ให้ค้าปรึกษาเรื่องการใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ ประกอบกับการจัดท้า Web-
Based เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติที่จะเลือกรับ
บริการตัวแทนนายหน้ารายใด เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าโดยอาศัยความสัมพันธ์กับธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ โดยแต่ละบริษัทจะต้องมีข้อมูลและท้าการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
ให้บริการส่วนใหญ่ตัวแทนนายหน้ารวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงรายการสนับสนุน
ทางการขาย ซึ่งช่วงนี จะเน้นเรื่องการผ่าตัดศัลยกรรม ให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของ
ตลาด รวมถึงการจัดการตั๋วเครื่องบินหรือการเดินทาง ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ โรงแรม 
และการพักฟ้ืนรักษาตัว ดังนั น นายหน้าตัวแทนจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท้า
การตลาดและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ เช่น ด้านทันตกรรม หรือ
ศัลยกรรมเสริมความงาม และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานและได้รับความนิยม โดย
ข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความพิถีพิถันและเอาใจใส่ตามบทบาทหน้าที่ของตัวกลางในการ
ให้บริการ เช่น จะมีการก้าหนดทิศทางการตลาดอย่างไร การคัดเลือกสถานพยาบาล และเรื่องอ่ืน
ตามล้าดับความส้าคัญเพ่ือให้สามารถแนะน้าหรือให้ค้าปรึกษาที่เหมาะสมได้46 

อย่างไรก็ตาม ได้มีแนวคิดที่มองว่ากลุ่มตัวแทนนายหน้า (Broker and Agents มีความแตกต่าง
กับกลุ่มธุรกิจที่อ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการจัดการ
เดินทางของผู้ป่วยชาวต่างชาติเพ่ือเข้ามารักษาพยาบาลในต่างประเทศ แต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่มักตั ง
เป็นธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ และธุรกิจนี ยังไม่มีการออกกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ในการควบคุม
ก้ากับดูแลที่ชัดเจน ท้าให้ตัวแทนนายหน้ายังขาดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่จ้าเป็นในการ
ให้ค้าปรึกษาทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ ตัวแทนนายหน้าจะท้าหน้าที่เพียงแค่ติดต่อ
ประสานงานกับสถานพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศเพ่ือส่งต่อลูกค้าให้ไปใช้บริการกับทาง
นั น ไม่ได้มีการให้บริการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมแต่อย่างใด ตัวแทนนายหน้าจะได้รับผลประโยชน์จาก
ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติหรือจากตัวแทนของสถานพยาบาลปลายทางที่ส่ง
ผู้ป่วยให้ ตัวแทนและนายหน้าจึงสามารถที่จะหายไปจากตลาดได้อย่างรวดเร็วพอกันกับช่วงเวลาของ
การเปิดตัวในตลาด แต่ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจที่อ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จะมี
ความหมายในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ จะจัดเป็นองค์กรที่ด้าเนินงานโดยกลุ่มคนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ ซึ่งมีมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเวชระเบียนหรือ
ประวัติการรักษาและให้ค้าปรึกษาได้ สามารถจัดให้มีบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและดีที่สุด
ส้าหรับผู้ป่วยได้ กลุ่มธุรกิจดังกล่าวมักจะท้าข้อตกลงกับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

                                           
46 Ibid., p. 20-21.   
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ระดับสากล และจะท้าการประเมินผลโดยการตรวจสอบข้อมูลเบื องหลังเชิงลึกก่อนที่จะให้บริการ  
ส่งตัวผู้ป่วย ทั งนี  รวมถึงการบริหารจัดการ เรื่องแผนการเดินทางของผู้ป่วยทั งหมด และการก้าหนด
วิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ป่วยและสถานพยาบาลด้วยวิธีการใช้อนุญาโตตุลาการที่มีความเป็น
กลางหรือมีความเป็นอิสระ47  
 

2.3.3 กลุ่มธุรกิจประกันภัย (INSURANCE PROVIDERS) 

ตลาดธุ รกิ จป ระกั น ภั ย เพ่ื อการท่ อ งเที่ ย วส้ าห รับนั กท่ อ งเที่ ย ว เชิ งบ ริ ก ารท าง 
การแพทย์เป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่ งเพ่ิงเริ่มขึ นได้ไม่นาน ยังคงมีปัญหาเรื่องความเหมาะสมของ
นักท่องเที่ยวที่จะสามารถซื อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีนักท่องเที่ยวที่ประสงค์
จะใช้บริการท่องเที่ยว   เชิงการแพทย์นั นมักจะมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนที่จะออกเดินทาง ตาม
ประเพณีการท้าธุรกิจสัญญาประกันภัยการท่องเที่ยว จะมีนโยบายคุ้มครองเฉพาะกรณีปัญหาที่เกิด
จากการท่องเที่ยวแบบปกติและปัญหาเรื่องที่พักแรมเท่านั น เช่น ความล่าช้าในการออกเดินทาง 
กระเป๋าเดินทางสูญหาย เป็นต้น ไม่รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริการทาง
การแพทย์ ต่อมาผลิตภัณฑ์ประกันภัยจึงได้มีการพัฒนาขึ นให้ครอบคลุมกรณีนักท่องเที่ยวเชิงบริการ
ทางการแพทย์ด้วย เช่น คุ้มครองกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ น
จากการเดินทางเพ่ือมาผ่าตัด ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้พัฒนาการคุ้มครองรูปแบบใหม่มากกว่าการ
คุ้มครองการท่องเที่ยวแบบปกติ หรือความสูญหายเสียหายของทรัพย์สิน รวมไปถึงมีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่พึงพอใจจากการผ่าตัดในต่างประเทศ ท้าให้เห็นว่า
เป็นความหละหลวมผิดพลาดอย่างร้ายแรงหากไม่ซื อผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนท่องเที่ยวต่างประเทศ 
เว้นแต่นักท่องเที่ยวฯ ได้ท้าการเจรจาตกลงกับสถานพยาบาลไว้แล้ว ให้คุ้มครองผู้ป่วยหากเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้าได้ในทุกกรณี48 
 

2.3.4 กลุ่มธุรกิจสถานพยาบาล (HEALTHCARE PROVIDERS) 

จะเห็ น ได้ว่ า ปั จจุบั นการท้ าธุรกิจสถานพยาบาลนั นมีความหลากหลายมากขึ น  
มีความโดดเด่นทางการตลาดการค้า ข้อได้เปรียบ ทิศทางของการให้บริการทางการแพทย์ของ
ประเทศปลายทางที่สร้างจุดเด่นด้านการการแพทย์เฉพาะทางซึ่งก็คือกลุ่มประเทศที่ก้าลังพัฒนา 
อย่างไรก็ตามไม่ได้มีแค่เรื่องนี เรื่องเดียว หากแต่โครงสร้างการท้างานของสถานพยาบาลก็ได้มีการ

                                           
47 Eva Ruka, Medical Tourism (Brussels: Hope, 2015), pp. 14–15. 
48 Neil Lunt and others, op. cit., p.21. 
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เปลี่ยนแปลง จากเดิมที่มีแค่การปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์เฉพาะองค์กรตนเอง มาสู่การสร้าง
สิ่งอ้านวยความสะดวกในการให้บริการเพ่ิมมากขึ น โดยมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างอ้านาจ
ทางการแข่งขันให้สูงขึ น มีการดึงกลุ่มธุรกิจอ่ืนมาเป็นหุ้นส่วน ได้แก่ กลุ่มบริษัททัวร์ กลุ่มตัวแทน
นายหน้า บริษัทประกันภัย โรงพยาบาลอ่ืน ๆ หรือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศทางด้านการแพทย์เพื่อให้มีแรงดึงดูดและเป็นที่น่าสนใจ ส่งผลให้มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้
บริการมากขึ น การจัดให้มีระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
การให้บริการ ประกอบกับยกระดับความน่าเชื่อถือในบริการทางการแพทย์และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกด้านอ่ืนของประเทศ49  
 

2.3.5 กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (MEDICAL TOURISTS) 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการช้าระค่ารักษาพยาบาล  
และต้องการที่จะใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลภาคเอกชน ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จะมีความสามารถในการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลในประเทศของตนแต่ก็
ยังมีค้าถามต่อว่า ตนเองก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลในประเทศอ่ืนที่ดีกว่าประเทศของ
ตนได้เช่นกัน เมื่อพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ นในประเทศ เช่น สภาพแวดล้อมหรือการให้ข้อมูลที่ไม่มี
ความแน่นอน ความขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ การขาดหลักเกณฑ์การ
ก้ากับดูแลตามมาตรฐานสากล อะไรเป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้ผู้ป่วยคิดว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลที่
ดีกว่าในต่างประเทศ ผู้ป่วยจึงต้องเริ่มประเมินสถานการณ์ในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
จัดล้าดับของสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปยังต่างประเทศ ตลอดจนการสั่งสมข้อมูล
และการตรวจสุขภาพเพ่ือให้ได้รับเอกสารการรักษาของแพทย์ เพ่ือก้าจัดความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ผิดพลาดในการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ และหากจะต้องพิจารณาว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติมีความ
จ้าเป็นต้อง (Have to) หรือ ต้องการจะ (Want to) ใช้บริการทางการแพทย์ 2 ค้านี จะต้องแยกออก
จากกัน อาจมีปัจจัยก่อนหน้านี ที่ท้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการที่จะรับการรักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ เช่น ความไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลในประเทศ เช่น ใช้เวลา
รอพบแพทย์นาน อัตราค่ารักษาพยาบาลสูง ขาดแคลนเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือติดข้อจ้ากัดทาง
กฎหมาย เป็นต้น จนท้าให้ต่อมาได้ตัดสินใจที่จะไปต่างประเทศ ใครเป็นคู่แข่งขันในการให้บริการ  
หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และคุณภาพ 
การรักษาพยาบาลที่ดี การจัดประเภทข้อมูลให้ครอบคลุมทุกขอบเขตและปัจจัยที่ใช้ประกอบการ

                                           
49 Eva Ruka, op. cit., pp. 13-14. 
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ตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาพยาบาล สิ่งที่เป็นเหตุผลที่ท้าให้ผู้ป่วยออกไปรักษาพยาบาลจาก
ประเทศตนเองและสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ดึงดูดผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ผลักและดันปัจจัย
ต่าง ๆ เป็นสององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ป่วย50 
 

2.3.6 บทบาทการก าหนดนโยบายของรัฐ (POLICIES AND GOVERNMENT) 

บทบาทของรัฐ ในการกระตุ้ น  พัฒ นาโครงสร้าง และสนั บสนุน ให้ เป็ นประเทศ 
ปลายทางแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีความแตกต่างซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ
บาง ประเทศได้ให้ความส้าคัญกับการสนับสนุนอุตสาหรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยการริเริ่ม
ท้าเป็นวาระผูกพันแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศ ในทางตรงกันข้าม
บางประเทศเลือกที่จะมองข้ามไป หรือพยายามขัดขวางการท้าธุรกิจดังกล่าว ทั งนี หากจะกล่าวถึง
นโยบายที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเจริญเติบโต สามารถยกตัวอย่างได้ ดังต่อไปนี 51  

 1. กระบวนการออกวีซ่าที่สะดวกรวดเรว็ขึ นหรือการก้าหนดประเภทของวีซ่าขึ นมา
โดยเฉพาะ52 
 2. มาตรการกระตุ้นทางภาษี53 
 3. การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานด้านอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ54 
 4. การก่อตั งหน่วยงานพิเศษขึ นมาโดยเฉพาะเพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโตใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์55 

บางประเทศก็ได้ตั งเป้าหมายที่จะวางต้าแหน่งของประเทศให้เป็นประเทศปลายทาง 
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยมีการก้าหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้เป็นวาระแห่งชาติ มีการแต่งตั ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวหรือองค์กรเฉพาะพิเศษให้ปฏิบัติภารกิจด้านการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยเฉพาะ ท้าการศึกษาวิจัย จัดท้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการ

                                           
50 Ibid., p. 13. 
51 Ibid., p. 17. 
52 Ibid., p. 17. 
53 Ibid., p. 17.  
54 Ibid., p. 17.  
55 Ibid., p. 17.  
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ท่องเที่ยวดังกล่าว โดยมีการรับประกันการท่องเที่ยวดังกล่าวจากรัฐบาลโดยตรง ซึ่งเรียกว่า “State-
Guaranteed”56 

และอีกบทบาทส้ าคัญ ของรัฐ  ก็ คื อ  การตั ง เป้ าหมายที่ จะก้ ากับดู แลและสร้ า ง 
มาตรฐานความโปร่งใสเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยชาวต่างชาติและกฎหมายเกี่ยวกับความผิดพลาด
ด้านทุรเวชปฏิบัติในประเทศปลายทาง คู่ขนานไปกับหลักเกณฑ์ในการก้ากับดูแล Medical Tourism 
Facilitators เสถียรภาพทางการเมืองในการสนับสนุนพัฒนาธุรกิจ รัฐบาลจะต้องท้าการรวบรวม
ข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท้าธุรกิจทั งหมด ธุรกิจภาคเอกชน
จะต้องมีหน้าที่รวบรวมและส่งข้อมูลให้กับรัฐบาลหากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจนั นอยู่ในขอบข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยข้อมูลนั นจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการด้าเนินธุรกิจในตลาดการแข่งขัน
ทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และเจ้าของธุรกิจจะต้องไม่เผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ท้าให้เกิดข้อเสียเปรียบในการท้าธุรกิจของประเทศ57 
 

2.4 ทฤษฎีกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของธุรกิจเพื่อคุ้มครอง

สิทธิของผู้บริโภคจากธุรกิจผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  

 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับนายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ความคาดหวัง

ของผู้ป่วยจากการใช้บริการ จะเห็นได้ว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริการของตนนั นมีผลกระทบในความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกาย
ย่อม หากเกิดความผิดพลาดย่อมพึงคาดหมายได้ว่าเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าอันจะ
ก่อให้เกิดความรับผิดที่จะต้องเยียวยาชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ป่วย ทั งนี การก้าหนดขอบเขตความรับ
ผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ย่อมต้องมีแนวคิดอยู่บนพื นฐานทฤษฎีกฎหมายที่สมเหตุสมผล รองรับ
ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มีดังต่อไปนี  
 
  

                                           
56 Ibid., p. 17.  
57 Ibid., p. 18. 
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2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดสัญญาตัวแทนนายหน้า 

หากจะกล่าวถึงลักษณะของกระบวนการที่ท้าให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดระหว่างผู้ป่วย
ชาวต่างชาติกับกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในเบื องต้นนั นจะเริ่ม
จากการที่ทั ง 2 ฝ่ายได้ตกลงปลงใจที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขที่
ก้าหนดไว้ ซึ่งก็คือ การท้าสัญญา หรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียกว่า “นิติกรรม
สัญญา” ที่จะเข้าร่วมผูกมัดหรือผูกพันตนให้มีความรับผิดหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญานั น โดยองค์ประกอบส้าคัญที่จะท้าให้เกิดสัญญา คือ จะต้องมีการยื่นข้อเสนอไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรียกว่า “ค้าเสนอ” ประกอบกับผู้ที่ได้รับค้าเสนอนั น
จะต้องแสดงเจตนาโดยท้าการสนองรับ ซึ่งเรียกว่า “ค้าสนอง” กลับไปยังผู้ยื่นค้าเสนอ และหาก 
ค้าเสนอนั นมีการระบุระยะเวลาให้ท้าค้าสนองกลับภายในระยะเวลาเท่าใด ก็จะต้องมีค้าสนองภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดนั นด้วย สัญญาจึงจะเกิดขึ นโดยสมบูรณ์58 
 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาอีกชั นหนึ่งจะเห็นว่าปัจจัยส้าคัญในการก่อให้เกิดสัญญาขึ นได้นั น
จะต้องอาศัยการแสดงเจตนาทั ง 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายแล้วแต่กรณีด้วย และการพิจารณาถึง
หลักเกณฑ์ของการแสดงเจตนาอันจะมีผลให้เกิดสัญญาโดยสมบูรณ์นั น จะต้องพิจารณาตามทฤษฏี
ดังต่อไปนี  
  2.4.1.1 หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา (AUTONOMY OF WILL) 
  แนวคิดนี เป็นหลักการเบื องต้นทางด้านนิติปรัชญาที่กล่าวถึงลักษณะการก่อให้เกิด
นิติสัมพันธ์ในทางหนี  ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นั นจะตั งอยู่บนพื นฐานในการแสดงเจตนาของแต่ละบุคคล 
และเจตนานั นจะเป็นตัวก้าหนดให้เกิดเนื อหาของสัญญาที่เป็นการบังคับให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม
เนื อหาที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงการตีความของสัญญา และผลของสัญญา ทั งนี  ไม่ว่าใครก็แล้วแต่
สามารถที่จะมีอิสระที่จะผูกมัดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนตามแต่ความพอใจ ภายใต้หลักการ
ที่ว่าทุกคนมีสิทธิในการต่อรองอ้านาจเท่าเทียมกัน และรัฐจะต้องเคารพถึงความเป็นอิสระของ
ภาคเอกชนตามหลักปรัชญากฎหมายทางด้านความเป็นปัจเจกนิยม ( Individualism) และหลัก
เสรีภาพในการท้าสัญญา Freedom of Contract) ซึ่งจะขอกล่าวอธิบายโดยละเอียดในส่วนถัดไป จึง
ไม่มีอ้านาจที่จะเข้าไปท้าลายหรือแทรกแซงอิสระในการท้าสัญญาของเอกชน เว้นเสียแต่ว่าเป็นเรื่องที่

                                           
58 ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายสัญญา: สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญา

อันไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 8. 
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ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งรัฐมีเหตุผลที่จะเข้าไปแทรกแซงเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศ59  
  ทั งนี รูปแบบของการแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดสัญญานั น จะต้องท้าให้ ปรากฏ
ออกมาชัดเจนว่ามีความประสงค์เช่นไร โดยไม่จ้ากัดว่าจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั น หากแต่
สามารถแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทาง หรือทางวาจาก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีการแสดงเจตนานั น
จะต้องไม่มีความบกพร่องทั งในเรื่องของคุณสมบัติของผู้แสดงเจตนาที่มีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจงในบางกรณี อันเนื่องมาจากรัฐมุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนที่อาจจะยังมี
ความเปราะทางทางด้านวุฒิภาวะและกระบวนการพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลต่อการใช้อ้านาจ
ตัดสินใจ เช่น กรณีของผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น รวมไปถึงลักษณะ
ปัจจัยภายในที่ท้าให้เกิดความผิดเพี ยนต่อการแสดงเจตนา เช่น การถูกข่มขู่ ความส้าคัญผิดในสิ่งซึ่ง
เป็นสาระส้าคัญแห่งสัญญา กลฉ้อฉล เป็นต้น ส่งผลกระทบถึงความยินยอมในการเข้าตกลงท้าสัญญา 
ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญที่จะท้าให้เกิดสัญญาอันมีผลก่อให้เกิด “หนี ” ตามกฎหมายที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติ
ตามท่ีตกลงกันไว้  
  ดังนั น จึงสรุปได้ว่าการเกิดของสัญญา ย่อมมาจากการที่เอกชนมีสิทธิเสรีภาพอย่าง
เต็มที่ที่จะตัดสินใจเข้าไปผูกมัดตนตามข้อตกลงนั น สามารถเจรจาต่อรองหรือไม่ตกลงท้าสัญญาได้
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื อหาของสัญญามีความเพลี่ยงพล ้าหรือไม่เป็นธรรมกับตนเอง อย่างไรก็ดี
เมื่อตกลงกันจนก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่าง
เคร่งครัด จะยกเลิกสัญญาโดยอ้างถึงความเป็นธรรมมิได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่คู่สัญญามีอิสระตั งแต่ต้น
ในการคิดตรึกตรองพิจารณาไปจนถึงขั นตอนสุดท้าย คือ การตัดสินใจที่จะตกลงผูกมัดตามข้อตกลง
ดังกล่าว ตามหลักกฎหมายละตินที่ว่า “สัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sunt Servanda)” และหาก
ผิดสัญญากระบวนการทางกฎหมายจะเข้าไปมีบทบาทในการบังคับคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาให้ปฏิบัติ
ตามหนี ที่ตกลงกันไว้60 
  2.4.1.2 หลักเสรีภาพในการท้าสัญญา (FREEDOM OF CONTRACT) 
  หลักการดังกล่าวจะตั งอยู่บนพื นฐานของระบบเศรษฐกิจนิยมหรือเสรีนิยม กล่าวคือ 
เป็นเสรีภาพที่มีอยู่ในแต่ละตัวบุคคลในเรื่องของการท้าสัญญา ไปจนถึงการวางข้อก้าหนดและเงื่อนไข

                                           
59 กนกวรรณ ถินปวัติ, ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศัลยกรรม (สารนิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2551), หน้า 16. 
60 รัตติกร วิริยะพาณ, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณี

การประกอบธุรกิจจัดส่งบุคคลเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2549), หน้า 25-26. 
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ในสัญญา รัฐจะเข้าไปแทรกแซงมิได้เว้นเสียแต่ว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อสงบความเรียบร้อยและศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หากมีการวางข้อก้าหนดและเงื่อนไขที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน สัญญานั นจะต้องตกเป็นโมฆะ61 
  อย่างไรก็ตาม แนวคิดระบบเศรษฐกิจนิยมหรือเสรีนิยมเกิดจากการได้รับอิทธิพล
จากการปรับตัวในเรื่องของการพัฒนาประเทศจากเดิมที่มีทิศทางการพัฒนาในรูปแบบของการสู้รบ     
เพ่ือขยายอาณาเขตประเทศให้กว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งเรียกว่า “การล่าอาณานิคม (Colonialism)” มาสู่
การพัฒนาประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจ โดยจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าว เกิดจาก
การค้าขายสินค้าทั งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งลักษณะการท้าธุรกิจดังกล่าวนั นปราศจากซึ่ง
ขอบเขตใด ๆ ทุกคนมีอิสรเสรีที่จะท้าการค้าขายให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งโดยหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์มองว่า แม้จะไม่มีการควบคุมกรอบวัตถุประสงค์แห่งการค้าขาย แต่อย่างไรเสียทุกสิ่งทุก
อย่างก็จะเข้าสู่กระบวนการของตลาดการแข่งขันในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเท่ากับว่าด้วยกิจกรรมของ  
มันนั น เมื่อถึงจุดหนึ่ง ๆ จะเกิดกลไกบางอย่างที่ท้าให้ถูกจ้ากัดด้วยตัวของมันเอง ซึ่งหลักการนี เรียกว่า 
“Laissez-Fair”62 
  จะเห็นได้ว่า การแสดงเจตนาที่ว่าสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระตามหลักการแห่ง
เสรีภาพที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั น แท้จริงแล้วยังคงต้องอยู่ในกรอบแห่งความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เพ่ือมิให้การแสดงเจตนาภายใต้เสรีภาพดังกล่าวไปกระทบกระเทือนสิทธิ
ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติบ้านเมือง63  
  อีกกรณีหนึ่งที่จะต้องพิจารณา คือ ปัญหาในเรื่องของอ้านาจต่อรองในการท้าสัญญา 
(Bargaining Power) ที่ต้องยอมรับว่ายังมีไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความไม่
เท่าเทียมกันนั น อาจจะพิจารณาได้จากสถานภาพของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา ทั งฐานะทาง
การเงิน ชื่อเสียง ต้าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น คู่สัญญาที่มีสถานภาพที่ด้อยกว่าอาจจะต้องถูกเอา
รัดเอาเปรียบและตกอยู่ในสภาพบังคับให้ต้องตกลงตามสัญญา เหตุการณ์นี เกิดขึ นตั งแต่ในช่วงเวลาที่
เรียกว่า “การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)” ทางฝั่งยุโรป จากปัญหาดังกล่าวจึงท้า
ให้เกิดทฤษฎีกฎหมาย คือ กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม เพ่ือคุ้มครองมิให้เกิดความ
เสียหายแก่สังคมและประชาชนโดยรวม 
  

                                           
61 กนกวรรณ ถินปวัติ, เรื่องเดิม, หน้า 21-22. 
62 ทิวา เงินยวง, เศรษฐศาสตร์การเมืองส าหรับนักกฎหมาย, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: 

ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2541), หน้า 28. 
63 กนกวรรณ ถินปวัติ, เรื่องเดิม, หน้า 21-22. 
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  2.4.1.3 หลักอิสระในทางแพ่ง (PRIVATE AUTONOMY) 
  หลักการนี ย่อมมีความสัมพันธ์กับหลักเสรีภาพในการท้าสัญญาตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ในข้างต้น กล่าวคือ บุคคลมีสิทธิจะใช้อิสรเสรีภาพในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง การหมั น การสมรส ไปจนถึงการจัดการทางเศรษฐกิจ เช่น การตกลงเข้าท้านิติกรรมสัญญา เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ด้วย64  
  2.4.1.4 หลักสุจริต (GOOD FAITH; BONA FIDE) 
  เป็นหลักการส้าคัญอันเป็นหัวใจของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเริ่มมีตั งแต่สมัย
โรมัน ซึ่งโรมันได้ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับอิสระและเสรีภาพในการแสดงเจตนาของบุคคลเป็นอย่างมาก 
อีกทั ง เมื่อได้มีการแสดงเจตนาแล้วนั น บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามสัญญาตามหลักแห่งความ
สุจริตซึ่งเป็นพื นฐานแห่งความยุติธรรม คือ สัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sunt Servanda) รวมทั ง
การตีความตามสัญญาจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาด้วย65 
  อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ น 
ทั งในส่วนของลักษณะกิจกรรมที่จะท้าให้สามารถด้าเนินกิจการให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ 
คน ๆ เดียวไม่สามารถที่จะบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองได้อีกต่อไป  
อย่างในกรณีนี  คือ การเกิดธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ที่ช่วยอ้านวย
ความสะดวกให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ต้องการไปรักษาพยาบาลต่างประเทศ เนื่องจากการแสวงหา
ข้อมูลที่จ้าเป็นและส้าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ผู้ป่วยชาวต่างชาติอาจไม่สามารถด้าเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนั น กลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท้าธุรกิจการท่องเที่ ยวเชิงการแพทย์
เพ่ือให้คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยลักษณะการด้าเนินธุรกิจดังกล่าวจะอยู่ใน
รูปแบบของการให้กลุ่มธุรกิจฯ เป็น “ตัวแทน” ของผู้ป่วยชาวต่างชาติและสถานพยาบาล ณ ประเทศ
ปลายทาง เพ่ืออ้านวยความสะดวกและช่วยเหลือเกื อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน  
  อย่างไรก็ดี หากจะพิจารณาถึงปริมาณของการประกอบธุรกิจตัวแทนนายหน้า ก็จะ
พบว่าได้มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวเพ่ิมมากขึ นในสังคม รัฐจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมของ “ตัวแทน” โดยได้ให้หลักการส้าคัญที่จะพิจารณาถึง
การกระท้าของตัวแทนว่า หากตัวแทนได้เข้าท้าสัญญากับบุคคลอื่นในนามของตัวการแล้วนั น ถือได้ว่า

                                           
64 จ้าปี โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายกฎหมายลักษณนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั งที่ 6 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 8.  
65 รัตติกร วิริยะพาณ, เรื่องเดิม, หน้า 25-26. 
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เป็นการกระท้าที่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างตัวการและบุคคลนั น ๆ แล้ว และตัวแทนก็จะหลุดพ้น
จากความรับผิดจากสัญญานั นโดยทันที เว้นแต่ในกรณีที่ตัวการไม่ท้าการเปิดเผยชื่อ จะเห็นได้ว่า
หลักการของสัญญาตัวการตัวแทนนั นจะไปยกเว้นหลักการเบื องต้นตามทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดของ
สัญญาตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น กล่าวคือ ตัวแทนสามารถเข้าไปผูกพันในสัญญาในเบื องต้นและ
ปลดเปลื องภาระความรับผิดของตนเองได้ในท้ายที่สุด66 
  ทั งนี  แนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาตัวการตัวแทนนั น เริ่มมีตั งแต่สมัยโรมัน
แล้ว แม้ว่าสมัยนั นอาจจะยังไม่มีปัญหาทางธุรกิจ แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่ไป
สอดเข้าจัดการแทน หรือที่เรียกว่า “การจัดการงานนอกสั่ง (Negotiorum Gestio)” ในฐานะที่คิดว่า
ตนนั นเป็นคนสนิทหรือมีความเกี่ยวข้องกันฉันท์เครือญาติ ต่อมาในสมัยพระเจ้าจัสติเนียนได้มีการ
พัฒนาออกมาโดยแบ่งเป็นประเภทของสัญญาว่ามี 2 ลักษณะคือ67 
  1. สัญญาสมยอม (Consensual Contract) คือ เป็นลักษณะที่ตัวการยอมให้
ตัวแทนท้าโดยปริยาย68 
  2. สัญญาที่มีการมอบหมายเป็นกิจลักษณะ (Mandatum)69  
  ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวเข้ามาใช้ในกฎหมายอังกฤษ จนเป็นหลัก
กฎหมายที่มีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี  โดยมีหลักการว่า สัญญาดังกล่าวเกิดจากความตกลงยินยอมของ
คู่สัญญาทั ง 2 ฝ่าย ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาว่าตัวการจะให้ตัวแทน
เข้าด้าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในสัญญาเพ่ือให้เกิดผลทางกฎหมาย และกฎหมายจะเข้ามา
รับรองความสัมพันธ์ดังกล่าว อันส่งผลก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาในเวลาต่อมา70 
  ส่วนกรณีของ “นายหน้า” นั น เมื่อพิจารณาตามแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่
ของนายหน้า จะเห็นว่านายหน้าต้องกระท้าการในลักษณะที่เป็นการชี ช่อง อันก่อให้เกิดการท้าสัญญา
ระหว่างบุคคลที่ท้าการชี ช่องให้กับบุคคลภายนอก โดยอาศัยความสามารถของตนที่มีความได้เปรียบ
กว่าบุคคลที่ท้าการชี ช่องให้ กล่าวคือ บุคคลนั นไม่ทราบ หรือไม่สามารถติดต่อบุคคลภายนอกให้ท้า
สัญญากับตนได้ นายหน้าไม่ได้เข้าท้าสัญญาในนามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงมีความแตกต่างกับ  
“ตัวแทน” ที่ท้าไปตามขอบเขตอ้านาจของตัวการซึ่งเป็นคู่สัญญาที่แท้จริงได้ให้อ้านาจไว้ นายหน้าจึง

                                           
66 ณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการตีความสัญญานายหน้า 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552), หน้า 5. 
67 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
68 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
69 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
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ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับบุคคลภายนอกเลย จึงไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ได้ท้าไปเพ่ือ
การเข้าชี ช่องนั น เว้นเสียแต่ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือมีการท้าข้อตกลงไว้ในสัญญา 
เช่น การรับประกันความส้าเร็จของงาน ซึ่งคนละกรณีกับเรื่องที่ไม่สามารถท้าการชี ช่องให้เกิดการท้า
สัญญาได้ ดังนั น จึงอาจจะกล่าวได้ว่านายหน้าเปรียบเสมือนคนกลางที่ประสานประโยชน์ให้กับคน
สองฝ่าย โดยมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพ่ือช่วยเหลือให้เกิดการท้าสัญญาตกลงกันระหว่าง
กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ท้าความรู้จักกัน โดยนายหน้าจะได้
ได้รับค่าบ้าเหน็จเป็นการตอบแทนที่ช่วยเหลือ71 
  จะเห็นได้ว่า กฎหมายลักษณะตัวแทนและนายหน้า มีบทบาทส้าคัญต่อการด้าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน เพราะตัวแทนและนายหน้าจะเป็นตัวกลางที่มีส่วนก่อให้เกิดสัญญาหรือท้ากิจการอ่ืน
ใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่บุคคลทั ง 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างตัวการและบุคคลภายนอกตามหลักของ Transmissible 
Contract เช่น สัญญาซื อขาย สัญญาจ้างท้าของ เป็นต้น72  
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวคิดและหลักกฎหมายละเมิด ในส่วนของ
ความรับผิดของตัวการ เหตุที่ท้าให้ตัวการจะต้องรับผิดจะมีแค่เฉพาะแต่ในกรณีของ “ตัวแทน” 
เท่านั น ถ้าตัวแทนกระท้าความผิดต่อบุคคลอ่ืน ตัวการจะต้องรับผิด หากความผิดที่ตัวแทนได้กระท้า
ลงไปนั นอยู่ภายใต้ขอบเขตอ้านาจที่ตัวการได้ให้ไว้ และตัวการได้รับประโยชน์จากการกระท้านั น หรือ
ตัวการได้เข้าไปเข้าให้สัตยาบันในภายหลัง ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าว ตัวการก็ไม่ต้องรับผิดซึ่งความรับ
ผิดของตัวการนั น ถือว่าเป็นความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) โดยไม่จ้าต้องพิจารณาว่าตัวแทน
นายหน้าจงใจหรือประมาทหรือไม่ หากตัวแทนได้กระท้าความผิดฐานละเมิดแล้ว และแม้ว่าตัวการจะ
ไม่สามารถที่จะน้าสืบโต้แย้งเพ่ือให้หลุดพ้นจากข้อสันนิษฐานความรับผิดตามกฎหมายได้ แต่ก็
สามารถใช้สิทธิไล่เบี ยค่าเสียหายจากตัวแทนเพ่ือก่อเหตุละเมิดได้ ต่างจากกรณีของ  “นายหน้า”
เนื่องจากว่านายหน้ามีหน้าที่แค่ชี ช่องให้เกิดการท้าสัญญาเท่านั น และได้ค่าบ้าเหน็จเป็นการตอบแทน
จากการด้าเนินการ ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับ“ตัวแทน”ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว 
ในข้างต้น73 
  ดังนั น การเกิดของสัญญาระหว่างผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ ยว 
เชิงการแพทย์ จึงเป็นนิติสัมพันธ์ที่ท้าให้มีลักษณะของการกระท้าที่จะต้องปฏิบัติกันตามสัญญา การที่
ผู้บริโภคได้เข้ามาท้าสัญญากับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ตามหลักค้าเสนอค้าสนองถูกต้องตรงกันตาม

                                           
71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
72 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
73 ณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ, เรื่องเดิม, หน้า 12-13.  
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หลักเสรีภาพในการเข้าท้าสัญญา ในการปฏิบัติกันตามสัญญาหากมีการกระท้าใด ๆ ที่ผิดจากที่ตกลง
กันไว้ในสัญญา การกระท้านอกเหนือจากขอบเขตที่ตกลงกันไว้นั นก็มักจะกระทบสิทธิ์ของผู้บริ โภค
ด้วย เพราะฉะนั นการเกิดของสัญญานั นจึงกระทบสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 2.4.2 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
การที่จะประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั น  สิ่งส้าคัญ

ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่พึงมีกับลูกค้า ซึ่งก็คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ, สิ่งจ้าเป็นทางด้านที่พัก, การให้ค้าแนะน้าหรือ
การเตรียมการจองสิ่งอ้านวยความสะดวกล่วงหน้า เช่น ตั๋วเครื่องบิน คิวการเข้ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ, การเตรียมการในเรื่องการผ่าตัดในสถานพยาบาลต่างประเทศ, การติดต่อประสานงาน
กับสถานพยาบาล ณ ประเทศปลายทาง, การแปลเอกสารประวัติการรักษาทางการแพทย์ของ
นักท่องเที่ยว, การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว และเอกสารที่จ้าเป็นต่อการส่งตัวลูกค้าไปใช้บริการ
ทางการแพทย์ในต่างประเทศ ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีบทบาทส้าคัญทางด้านการอ้านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน, การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการรักษาคุณภาพของการ
ให้บริการในภาพรวมทั งหมดโดยการประเมินจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ ได้แก่ ด้านชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของสถานพยาบาลในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเท่านั นที่เลือกจะใช้
บริการของผู้อ้านวยความสะดวกฯ จากที่ตัวแทนนายหน้าพบมา กล่าวคือ ในบางกรณีตัวผู้ป่วยอาจจะ
ท้าการแสวงหาข้อมูลด้านการใช้บริการจากตัวแทนนายหน้า แต่ก็ไม่ได้ตั งใจที่จะใช้บริการทาง
การแพทย์ผ่านตัวแทนนายหน้าอย่างแท้จริง74 

จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาตามบทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
ในการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั น จะไม่ใช่ลักษณะรูปแบบธุรกิจเดี่ยว และตามที่ปรากฏในข้อเท็จจริง
ก็ได้พบว่าศักยภาพในการให้บริการของผู้อ้านวยความสะดวกฯ แต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน เช่น 
บางรายสามารถแนะน้าผู้ป่วยให้ใช้บริการได้หลายประเทศปลายทาง ในขณะที่บางรายสามารถอ้างถึง
สถานพยาบาลต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือได้แค่ 1-2 แห่ง บางรายสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้

                                           
74  J. Snyder, V. A. Crooks, A. Wright and R. Johnston, “Medical Tourism 

Facilitators: Ethical Concerns about Roles and Responsibilities,” In Risks and 
Challenges in Medical Tourism: Understanding the Global Market for Health 
Services.  Praeger J. Hodges, L. Turner, and A. Kimball, eds. (Burnaby, B.C.: SFU 
Medical Tourism Research Group, 2013), p. 1. 
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จ้านวนหลายร้อยคนต่อปี ในขณะที่บางรายมีจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการไม่เกิน 20 คนต่อปี 
บางรายสามารถให้ค้าแนะน้าในบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง หรือบริการทางการแพทย์หลายด้าน 
จะเห็นได้ว่ามีไม่กี่เรื่องซึ่งเป็นพื นฐานส้าคัญที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทตัวแทนนายหน้า โดยหลักก็คือ 
ลักษณะการด้าเนินธุรกิจ ดังนั น แต่ละบริษัทฯ จึงเริ่มที่วางกลยุทธ์ทางการตลาดของตนเอง เช่น บาง
บริษัทฯ เลือกที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการให้บริการแก่ผู้ป่วยรวมไปถึงพิจารณาในปัจจัยส้าคัญที่
ท้าให้ผู้ป่วยเลือกที่จะเปลี่ยนผู้อ้านวยความสะดวกฯ พัฒนาการด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อประสานงานเพ่ือดูแลผู้ป่วย และการถ่ายทอดความต้องการที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินธุรกิจลงไปใน
ระบบการปฏิรูปการสาธารณสุขของประเทศ บางบริษัทฯ ก็ตีกรอบบทบาทและหน้าที่ที่ต้องด้าเนินธุรกิจ
อย่างมีขีดจ้ากัด อย่างไรก็ตาม ควรจะต้องมุ่งความส้าคัญไปที่ความปลอดภัยของระบบโลจิสติกส์ใน
การรักษาพยาบาลต่างประเทศ ปัจจุบันธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ ยังไม่มีการก้าหนดถึงกรอบแห่ง
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่แน่นอน ไม่มีองค์กรทางวิชาชีพโดยเฉพาะที่จะควบคุมก้ากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทผู้อ้านวยความสะดวกฯ75 

ในส่วนของประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
สามารถก้าหนดขอบเขตแห่งประเด็นได้ 5 ประเด็นใหญ่ ๆ ด้วยกัน จากท่ีได้พิจารณาจากบทบาทและ
หน้าที่ต้องปฏิบัติในการท้าธุรกิจ ได้แก่ 
  2.4.2.1 กระบวนการฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มธุรกิจตัวแทน
นายหน้า  

ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ค่อนข้างจะสร้างความยุ่งยาก 
ให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ ทั งในเรื่องของการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย์ ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการเชิงการแพทย์ในต่างประเทศ ผู้ป่วย
มักจะสับสนเกี่ยวกับการจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัยที่จะต้องถูกควบคุมดูแล ระบบการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จะได้รับจากการใช้บริการหรืออาจจะเป็นเรื่องสถานที่
ที่ต้องการจะใช้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น จนท้าให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพในการให้บริการของ
บริษัทผู้อ้านวยความสะดวกฯ แต่ละราย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยจะต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากตัวแทน
นายหน้า กล่าวคือ ตัวแทนนายหน้าจะต้องให้ค้าแนะน้าและช่วยพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เลือกใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ โดยผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะด้าเนินการตามหลักการที่
ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น เพ่ือช่วยขจัดความยุ่งยากให้ผู้ป่วยสามารถประเมินคุณภาพของการ

                                           
75 lbid., p. 2. 
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รักษาพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับในต่างประเทศได้ แต่ถึงอย่างไรก็ดี ตัวผู้ป่วยชาวต่างชาติก็ยังคงมี
ความยุ่งยากในการที่จะต้องประเมินคุณภาพของบริษัทผู้อ้านวยความสะดวกฯ ด้วยตนเอง76 

หากจะพิจารณาถึงเรื่องที่ควรจะต้องจัดให้มีการอบรมให้แก่บริษัทผู้ อ้านวย 
ความสะดวกฯ ก็คงจะเป็นเรื่องที่ตัวแทนนายหน้าต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะ
สามารถให้ค้าแนะน้าโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านการประเมินความน่าเชื่อถือมาแล้ว สามารถอ้านวย
ความสะดวกให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติตามที่ต้องการได้ จะต้องมีการก้าหนดกรอบมาตรฐานสากลใน
หลักสูตรการจัดฝึกอบรมและการรับรองมาตรฐานคุณภาพโดยสมาคมประกอบวิชาชีพเป็นการเฉพาะ 
เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นหัวใจส้าคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ใน
ต่างประเทศ ในเมื่อผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีบทบาทส้าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ป่วย และบทบาท
หน้าที่ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ จ้าต้องมีการก้าหนด
ทิศทางของการให้บริการทั งเรื่องการให้ค้าแนะน้าที่ถูกต้องเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการทาง
การแพทย7์7 

อย่างไรก็ดี  ยังมีข้อสั งเกตบางประการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนักท่องเที่ ยว 
ชาวต่างชาติให้ได้รับทราบถึงระดับการเข้าอบรมของผู้อ้านวยความสะดวกฯ หากเห็นว่าเป็นประเด็นที่
ไม่ส้าคัญ เรื่องดังกล่าวก็ไม่อาจเป็นตัวชี วัดถึงระดับคุณภาพการให้ค้าแนะน้าบริการทางการแพทย์ของ
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ แต่ละรายได้ ทั งนี ต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ นั นมี
ลักษณะการด้าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบริการทางการแพทย์ ตามที่ปรากฏในข้อเท็จจริง
ถึงเง่ือนไขการให้บริการที่เป็นตัววัดระดับความส้าเร็จ ซึ่งก็คือ กระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของการ
ให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และบทบาทของผู้อ้านวยความสะดวกฯ
ในการให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งบทบาทหน้าที่นี เป็นเรื่องส้าคัญที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่
เข้าใจ ดังนั น จึงต้องการผู้ช่วยให้ค้าแนะน้า อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยไม่ต้องการได้รับค้าแนะน้าจากผู้
อ้านวยความสะดวกฯ หรือจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
ทัศนคติของผู้ป่วยที่ต้องการจะใช้บริการผู้อ้านวยความสะดวกฯ ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปและเริ่มสนใจ
อีกทางเลือกหนึ่งที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า78 

ทั งนี  เมื่อกล่าวถึงสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ 
คลินิกส่วนตัว ก็ได้มีการวางกฎเกณฑ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานว่าจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือให้โทษแก่ผู้ป่วย จึงได้มีการถกเถียงกันว่ากลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ ก็

                                           
76 lbid., pp. 4-5. 
77 lbid., pp. 5-6. 
78 lbid., p. 6. 
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ควรจะต้องยึดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้ใกล้เคียงกันกับสถานพยาบาลด้วย ส่วนเนื อหาที่จะต้องมี
การรับรองมาตรฐานคุณภาพก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น ยังไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องของวุฒิการศึกษาหรือหลักสูตรบังคับฝึกอบรมให้แก่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ หรือเรื่องข้อก้าหนด
ในการให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง ทั งนี สิ่งที่
น่าสนใจที่สุด คือ ปัจจัยที่จ้าเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และยังไม่มีข้อก้าหนดที่ชัดเจนใน
เรื่ององค์กรหรือส่วนงานที่จะเข้ามาก้ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ และ
ด้าเนินการกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าว79 

2.4.2.2 ผลประโยชน์ทับซ้อนที ่อาจจะเกิดขึ  นกับกลุ ่มธุรกิจผู ้อ้านวยความ
สะดวกฯ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องช้าระค่า
รักษาพยาบาลด้วยตนเอง จากข้อเท็จจริงนี ท้าให้กลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากการให้ค้าแนะน้าดังกล่าวแก่ผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมควรจะต้องเป็นอย่างไร และผู้ป่วยจะไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมนั นให้แก่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
โดยตรงแต่จะจ่ายในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาล ณ ประเทศปลายทางหรือจ่าย
แบบเหมาจ่ายแพ็คเกจที่ไม่ได้มีการระบุยอดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บให้ชัดเจน ดังนั น โครงสร้างของ
อัตราค่าใช้จ่ายของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ จึง
ยังไม่มีความโปร่งใสแก่ผู้ป่วยมากนัก เมื่อผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้
ค้าแนะน้า จุดนี จึงเป็นประเด็นส้าคัญที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ
กับผู้ป่วย แม้ว่าจะมีผู้อ้านวยความสะดวกฯ บางรายที่ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ป่วยโดยตรง รวมไปถึง
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ ที่ได้รับโดยตรงจากผู้ป่วยด้วย แต่ก็ยังมีบางรายได้รับจากสถานพยาบาลหรือ
บุคลากรทางแพทย์ ณ ประเทศปลายทางที่ได้แนะน้าให้ผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการ ดังนั น จึงท้าให้เกิด
แรงจูงใจให้ตัวแทนนายหน้าคัดเลือกและแนะน้าสถานพยาบาลที่ให้ผลประโยชน์มากที่สุด ให้แก่
ผู้ป่วย80 

อีกสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ นได้ คือ การให้ค้าแนะน้าให้ไปใช้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ 
สามารถท้าได้หรือผิดกฎหมายในประเทศต้นทาง ไปท้ายังประเทศปลายทาง ผู้อ้านวยความสะดวกฯ
หวังแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากค่าธรรมเนียมอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาเลยว่าบริการดังกล่าวนั นผิด
กฎหมายในประเทศต้นทางหรือไม่ อย่างไร เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

                                           
79 lbid., p. 6. 
80 lbid., p. 7. 



 
 

42 

จะเห็นว่าได้มีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ให้บริการทางการแพทย์ที่ผิดกฎหมายแก่ผู้ป่วย
ในต่างประเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงเขตอ้านาจรัฐประเทศต้นทาง เป็นการหย่อนประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศต้นทาง ท้าให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีประเด็นปัญหาในเรื่องของจริยธรรมใน
การรักษาของแพทย์ที่ต้องการคัดเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย หรือประเด็นเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายที่ต้องการควบคุมความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น 
เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งมองว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของพลเมืองให้ได้รับ
ความปลอดภัยและบริการสาธารณสุขที่ดี บางรัฐได้มีกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยใน
เรื่องของการได้รับการรักษาพยาบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้รับผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อน หรือ
ภัยคุกคามอ่ืน ๆ ทางด้านสุขภาพ เมื่อผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ  
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่จะได้รับจากการใช้
บริการทางการแพทย์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในระบบสาธารณสุขของประเทศต้นทาง รวมทั งไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลดังกล่าวในประเทศต้นทางได้ด้วย เป็นการกระท้าที่ผิดกฎหมาย หรือ
อย่างในกรณีของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาโดยวิธีการใช้ Stem Cell ซึ่งถึงแม้ว่า
ผลการทดลองจะออกมาอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังมีข้อมูลอีกทางที่เห็นว่าการรักษาด้วย
วิธีการดังกล่าวยังมีความเสี่ยงอยู่ หรือในกรณีอ่ืน ๆ ที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีบทบาทส้าคัญในการ
ตัดสินใจที่จะรับการรักษาพยาบาล81 

2.4.2.3 ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและความยินยอมของผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
ที่เข้ารับความเสี่ยงภัย 

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีส่วนท้าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ได้เช่นกัน  
เช่น การเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดหลังจากผ่าตัดในช่วงที่ ขึ นเครื่องบินกลับประเทศต้นทาง 
ภาวะติดเชื อ การรักษาพยาบาลที่ไม่มีคุณภาพ และการรักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับประวัติการรักษา
ของคนไข้ เป็นต้น ทั งนี  ความยินยอมของผู้ป่วยที่จะเข้ารักษาพยาบาลนั นขึ นอยู่กับการที่ผู้ป่วยท้า
ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับมาอย่างถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา ระดับความส้าเร็จจากการ
รักษา ความเสี่ยงที่จะพบหลังจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับค้าเตือน
ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อความยินยอมเพ่ือรักษาพยาบาลที่ อาจจะเกิด
ปัญหายุ่งยากในอนาคตได้82 

จากการส้ารวจพบว่าตัวแทนนายหน้าส่วนใหญ่จะจัดท้าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมี

                                           
81 lbid., pp. 8-9. 
82 lbid., p. 9. 
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ปัญหาในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะได้รับจากการไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไปพิจารณาเฉพาะเรื่องราคาให้บริการที่ถูกท่ีสุด ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั นจะมีความเก่ียวข้อง
กับคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่ด้อยคุณภาพได้ ดังนั น กลุ่มพวกตัวแทนนายหน้าทางอินเทอร์เน็ต
จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยประเด็นส้าคัญที่จะต้อง
พิจารณา ก็คือเรื่องอัตราค่าใช้บริการที่มีราคาถูกมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการ
รักษาพยาบาล ทั งนี  เมื่อพิจารณาถึงข้อความที่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์จะพบว่าโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องการมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมทาง
การแพทย์จากแถบทวีปอเมริกาเหนือหรือยุโรป ในการให้บริการให้ค้าแนะน้า และระบุถึงคุณลักษณะ
พิเศษเพ่ิมเติมที่ท้าให้เห็นถึงคุณภาพในบริการทางการแพทย์ที่จะได้รับในต่างประเทศ เช่น เป็น
เครือข่ายสถานพยาบาลในระดับนานาชาติ หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางการแพทย์ อีกทั ง
สถานพยาบาลดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก Joint Commission International 
(JCI) ด้วย แต่อย่างไรก็ดี ในทางกลับกันจะเห็นว่าประเทศปลายทางนั นจัดอยู่ในกลุ่มของประเทศที่
ก้าลังพัฒนา ซึ่งประเทศต้นทางนั นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงมีข้อสังเกตว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่
ประเทศปลายทางนั นจะมีความเพียบพร้อมในเรื่องสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ท้าให้เห็นว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ มุ่ง
แต่จะแสดงถึงข้อความที่ท้าให้ผู้ป่วยรู้สึกเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพในการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว 
แต่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยอาจจะได้รับจากการรักษาพยาบาลในต่างประเทศเลย ท้าให้
ผู้ป่วยไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นสิ่งส้าคัญต่อการให้ความยินยอมรักษาพยาบาล จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการท้าธุรกิจในแง่ของการให้ข้อมูลที่ส้าคัญกับผู้ป่วย83 

ทั งนี  เมื่อได้ไปตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่ามีการกล่าวถึงความเสี่ยงที่จะ 
ได้รับจากการรักษาพยาบาลต่างประเทศในอัตราส่วนที่น้อยมากและไม่ได้น้ามาเผยแพร่ในหน้าแรก
ของเว็บไซต์ แต่ไปอยู่ในหน้าอ่ืนที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เช่น Facts, Disclaimer และ 
Terms and Conditions โดยข้อมูลที่อาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นค้าเตือนด้านความเสี่ยง ได้แก่ การดูแล
หลังการผ่าตัดหรือท้าศัลยกรรม, ความยุ่งยากและความเสี่ยงในกระบวนการรักษาพยาบาล, 
กระบวนการร้องเรียนหรือเรียกร้องตามกฎหมาย84 

ดังนั น จึงสามารถสรุปได้ว่าเว็บไซต์ผู้อ้านวยความสะดวกฯ โดยส่วนใหญ่มักจะ 
พยายามสื่อข้อความให้ผู้ป่วยมีความเชื่อใจและเชื่อถือที่จะใช้บริการกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ เช่น 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาล, การฝึกอบรม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ

                                           
83 lbid., pp. 9-10. 
84 lbid., p. 11. 
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บุคลากร, เทคโนโลยีทางการแพทย์ และจะพยายามระมัดระวังถึงการใช้ข้อความที่จะท้าให้ผู้ป่วยรู้สึก
ถึงความไม่ปลอดภัยหรือความรู้สึกในแง่ลบ รวมไปถึงการกล่าวว่าการรักษาพยาบาลในประเทศของ
ผู้ป่วยนั นไม่มีคุณภาพด้วย กลายเป็นการใช้เรื่องความเสี่ยงจากการรักษาพยาบาลมาเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดไป 

2.4.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่อง (CONTINUITY OF CARE ) และการ
ติดตามอาการของผู้ป่วย (FOLLOW-UP CARE) 

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อาจจะท้าให้ไม่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้ 
ในกรณีที่ได้รับการรักษาและกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว ซึ่งมีสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่
การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษาท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยเหล่านี ท้าให้เกิด
ความยุ่งยากในการดูแลต่อเนื่องหลังจากที่ผู้ป่วยได้มารับการรักษาแล้ว รวมถึงการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง
ตามประวัติของผู้ป่วยด้วย เพราะความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานระหว่างผู้ที่ดูแล
ผู้ป่วยในประเทศต้นทางกับประเทศปลายทาง85 

นอกจากกรณีปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการติดตามอาการของผู้ป่วย
หลังจากที่ได้รับการรักษาด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความจ้าเป็นอย่างมากเพ่ือติดตามอาการที่ไม่พึง
ประสงค์หรือเหตุร้าย ๆ ที่ไม่สามารถคาดหมายไว้ล่วงหน้าได้ สถานพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ประเทศต้นทางอาจจะไม่คุ้นเคยกับการดูแลผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวจากต่างประเทศ หรือมองว่าไม่ใช่
หน้าที่ของตนที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องท้าหน้าที่นั น จะท้า
หน้าที่เฉพาะผู้ป่วยที่รับการรักษาในประเทศเท่านั น ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะไม่มีบริการที่สนับสนุน
หรือช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับบริการการดูแลต่อเนื่องและการติดตามอาการ กล่าวคือ ไม่ได้ท้าการขอ
ข้อมูลจากแพทย์ในประเทศท่ีรักษาผู้ป่วยอยู่ให้ด้าเนินการจัดเอกสารทางการแพทย์เพ่ือส่งตัวผู้ป่วยไป
รักษาในต่างประเทศและประสานงานให้แพทย์คนดังกล่าวนั นติดตามอาการของผู้ป่วยหลังจากกลับมา
พักฟ้ืนในประเทศแล้ว ไม่มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่จากประเทศปลายทางให้มาท้าการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดูแลผู้ป่วย แต่ก็ยังมีบางแห่งที่ให้ผู้ป่วยเข้าไปปรึกษาแพทย์ที่ท้าการรักษาตนอยู่เดิมทั ง
ก่อนและหลังจะได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยก็มักจะไม่ค่ อยไปปรึกษา
แพทย์ของตนเองเก่ียวกับแนวทางที่จะไปรักษาต่อในต่างประเทศสักเท่าไรนัก เพราะคิดว่าแพทย์คงจะ
ไม่อนุญาตให้ด้าเนินการดังกล่าว ดังนั น จึงจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยมักจะไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
การติดตามอาการผู้ป่วย ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ นหลังจากได้รับการรักษา ไม่มีอะไรเป็น

                                           
85 lbid., pp. 11-12. 
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หลักประกันว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับค้าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั งก่อนและหลังการรักษาหรือผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ จะเป็นผู้ด้าเนินการนั น86 

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ได้ท้าการส้ารวจลักษณะการให้บริการดูแล 
ต่อเนื่องและการติดตามอาการผู้ป่วยของผู้อ้านวยความสะดวกฯ พบว่ามีการให้บริการหลากหลาย
รูปแบบ เช่น จะมีบริการจัดท้ารายงานการติดตามอาการก็ต่อเมื่อมีค้าขอจากลูกค้าเท่านั นและมี
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ บางแห่งจะท้าการติดต่อกับลูกค้าหลังจากท่ีได้กลับมาพักฟ้ืนในประเทศแล้ว
อย่างสม่้าเสมอ โดยผู้อ้านวยความสะดวกฯ ให้เหตุผลว่าแม้บริษัทฯ จะพยายามติดตามอาการผู้ป่วย
เพียงใด แต่ก็ไม่สามารถด้าเนินการได้เพราะติดข้อจ้ากัดของแพทย์ที่ท้าการรักษาไม่ต้องการให้
ด้าเนินการ หรือไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการติดตามไปจนถึงประเทศต้นทางรวมไปถึงกระบวนการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามอาการ และเมื่อส้ารวจเว็บไซต์ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เกี่ยวกับเงื่อนไขการ
ให้บริการ พบว่าบางแห่งมีการให้บริการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ จัดท้ารายงานไปยังแพทย์ที่ท้าการ
รักษา ให้บริการฟ้ืนฟูรักษาตัว และตอบข้อซักถามและให้ค้าปรึกษาทั งทางโทรศัพท์และช่องทางอ่ืน ๆ 
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษหรือต้องมีค้าขอใช้บริการโดยเฉพาะ ซึ่งบริการดังกล่าวก็ยังไม่เป็น
บริการหลักท่ีแพร่หลายในธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ มากนัก87 

2.4.2.5 ความรับผิดตามกฎหมายในความเสียหายที่เกิดขึ น 
ผู้ป่วยที่ไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบข้อมูลทางด้าน 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานความรับผิดทางการแพทย์ ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ การซื อแพ็คเกจประกันสุขภาพที่มีการช้าระเบี ยประกันภัยในอัตราที่ต่้ามากและได้
ราคาค่ารักษาพยาบาลที่ถูก แต่ก็มักจะได้รับความคุ้มครองที่ต่้าเช่นกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะหา
ตัวช่วยด้วยวิธีการขอค้าแนะน้าหรือปรึกษาจากบริษัทผู้อ้านวยความสะดวกฯ อย่างไรก็ดี ผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ ก็ไม่อาจที่จะแก้ปัญหาได้ทั งหมด อันเนื่องมาจากมาตรฐานสากลที่ยังไม่มีความแน่นอน
ในเรื่องของสถานะทางธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ และการด้าเนินธุรกิจ88 

บางบริษัทฯ จึงได้มีการก้าหนดข้อสัญญาระหว่างตนกับผู้ป่วยเพ่ือยกเว้นความรับผิด 
ของตนเองหากเกิดกรณีผิดพลาดทางการรักษาพยาบาลของแพทย์ เป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าหากเกิด
กรณีปัญหาดังกล่าวทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ น และแนะน้าให้ไป
ด้าเนินการทางกฎหมายกับแพทย์ที่ท้าการรักษาแทน อีกทั งบริษัทฯได้พยายามที่จะระบุถึงสถานะ
ความรับผิดของตนเองโดยกล่าวว่าตนนั นเป็นแค่ตัวกลางที่มีหน้าที่ชี ช่องให้ผู้ป่วยกับแพทย์ในประเทศ

                                           
86 lbid., pp. 12-13. 
87 lbid., pp. 13-14. 
88 lbid., p. 14. 



 
 

46 

ปลายทางมาเจอกันเท่านั น หลังจากทั ง 2 ฝ่ายติดต่อกันได้แล้ว บริษัทฯก็หมดภาระหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบการกระท้าใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลทั ง 2 ฝ่าย จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ พยายามที่จะผลักภาระ
ความรับผิดทั งหมดไปให้แพทย์ผู้ท้าการรักษารับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่เกิดการผิดพลาด
จากการรักษาพยาบาล (Medical Malpractice) หรืออีกกรณีหนึ่งคือจะมีการระบุค้าเตือนในสัญญา
ให้ผู้ป่วยรับทราบชัดเจนเลยว่าหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายประการใดที่เกิดขึ นจาก   
การรักษา บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น89  

ดังนั น จะเห็นได้ว่าบริษัทผู้อ้านวยความสะดวกฯ พยายามที่จะตีกรอบหาช่องทาง
เพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดทางกฎหมาย ให้ผู้ป่วยไปด้าเนินคดีทางกฎหมายกับแพทย์ที่ท้าการรักษาใน
ประเทศปลายทาง อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยจะต้องด้าเนินคดีในต่างประเทศก็มักจะมีความยุ่งยากในเรื่อง
ของค่าใช้จ่าย ภาษาที่ใช้ติดต่อประสานงาน รวมไปถึงข้อกฎหมายในประเทศปลายทางที่ท้าการรักษา
ซึ่งอาจจะไม่มีการคุ้มครองในเรื่องความผิดพลาดทางการรักษาของแพทย์ก็ได้ และจากการส้ารวจการ
ให้บริการของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์พบว่ามีการระบุข้อมูลเรื่องประโยชน์ทางกฎหมายของผู้ป่วยน้อย
มาก บางรายมองว่าตนเองมีหน้าที่ที่จะจัดหาสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุดตาม
ศักยภาพที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ จึงไม่อาจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคทาง
การแพทย์เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานพยาบาลดังกล่าวได้ แต่สามารถที่จะคัดเลือกโดย
ใช้วิธีการเข้าไปตรวจดูสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลแห่งนั นเพ่ือที่จะวิเคราะห์ในภาพรวมจาก
สภาพแวดล้อมที่เห็นจากสถานที่จริง90 
 

2.4.3 ทฤษฎีกฎหมายละเมิดทั่วไป 

ในกรณีที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจจากการ 
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ (Medical Malpractice) โดยผ่านการแนะน้าหรือชี ช่องจากบริษัทผู้
อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หากจะพิจารณาถึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่
ผู้ป่วยควรจะได้รับจากบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องพิจารณาถึงสิทธิเรียกร้องตามทฤษฎีกฎหมายละเมิดเป็น
ล้าดับแรกเพราะมูลเหตุแห่งหนี หรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ
สถานพยาบาล แพทย์ และบริษัทฯ ที่มีส่วนให้เกิดกระบวนการรักษาพยาบาล และในภาวะเช่นนั น
หากได้ใช้ความระมัดความระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยและพฤติการณ์ ความเสียหายคงจะไม่เกิดขึ น  
ดังนั น จะเห็นได้ว่าความรับผิดของบริษัทฯ โดยหลักแล้วจะเริ่มต้นจากการหามูลเหตุให้ผู้กระท้าต้องรับ

                                           
89 lbid., pp. 14-15. 
90 lbid., pp. 15-16. 
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ผิดแห่งความเสียหายที่เกิดขึ นกับผู้ป่วย นั่นก็คือ “มูลละเมิด”อันเกิดจากการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด
ในต่างประเทศ (Medical Malpractice) ซึ่งเป็นหัวใจที่จะน้าไปสู่การพิจารณาต่อไปว่าบริษัทฯ 
จะต้องรับผิดในมูลเหตุดังกล่าวในสถานะใดบ้างตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทั งหมด 

ทั งนี  แนวความรับผิดทางละเมิดนั นเริ่มมีขึ นตั งแต่ยุคก่อนคริสตวรรษที่ 19 เดิมทีไม่ได้น้า
องค์ประกอบทางด้านจิตใจเข้ามาพิจารณา ดูแค่เพียงว่าได้มีความเสียหายเกิดขึ นแล้ว เป็นกฎหมายที่
มุ่งคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ต่อมาได้มีการน้าองค์ประกอบทางด้านจิตใจเข้ามา
พิจารณา คือ ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทั งนี เพราะได้น้าอิทธิพลทางด้านศาสนาและศีลธรรม
จรรยาเข้ามาเป็นตัวชี วัดอีกชั นหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าบุคคลนั นไม่ได้มีเจตนาหรือจงใจให้ในการกระท้านั น 
ก็แปลว่าบุคคลนั นไม่ได้ท้าชั่ว จึงไม่ต้องรับผิด เป็นแนวคิดความรับผิดที่ตั งอยู่บนพื นฐานของความผิด 
(Liability Based on Fault) ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่โลกอยู่ในระบบการค้าแบบเสรี
นิยม ที่ทุกคนมีอิสรเสรีภาพในการท้าสัญญาค้าขายหรือประกอบธุรกิจ ที่ควรจะต้องมีหลักการทาง
กฎหมายนี เพ่ือขับเคลื่อนวงจรการส่งเสริมการลงทุน และในปัจจุบันหลักการดังกล่าวได้มีอยู่ในระบบ
กฎหมายทุกประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วย91 

อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่ส้าคัญในความรับผิดทางละเมิด คือ องค์ประกอบของการกระท้า
และองค์ประกอบทางด้านจิตใจ ซึ่งหมายถึง ตัวผู้กระท้าความผิดนั นได้กระท้าความผิดด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่อย่างไร และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแห่งการกร ะท้า 
(Causation) โดยโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดฐานละเมิดจะต้องมีภาระการ
พิสูจน์ให้เห็นถึงองค์ประกอบความผิดดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการกระท้าเพียงอย่างเดียว
เท่านั น แต่เป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วย เช่น การละเว้นหรืองดเว้นหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ตามหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหาย
เดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืน ซึ่งผู้ที่กระท้าความผิดหากได้ใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและใช้ความระมัดระวัง
เยี่ยงวิญญูชน ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ เช่นนี  ประกอบกับการกระท้าความผิดดังกล่าวจะต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดที่ได้กระท้าลงกับความเสียหายที่เกิดขึ นกับผู้เสียหายด้วย หรือท่ีเรียกว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causation) หรือ “เหตุแห่งความใกล้ชิดกับความรับผิดละเมิด” 

                                           
91 ธีระรัตน์ จีระวัฒนา, นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์, มณฑิรา อาชวานันทกุล และเอมผกา เตชะ

อภัยคุณ, การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการช าระค่าสินค้าและบริการ
ล่วงหน้า (รายงานการวิจัย เสนอต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 12. 
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ซึ่งหลักการดังกล่าวนี ก็ได้น้าไปใช้ในระบบกฎหมายทั งคอมมอนลอว์และระบบลายลักษณ์อักษร    
(Civil Law)92 

หากเข้าองค์ประกอบทั งหมดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น สิ่งสุดท้ายที่จะต้องพิจารณาก็คือ 
ความเสียหายที่เกิดขึ นนั นเป็นความเสียหายที่กฎหมายได้คุ้มครองหรือไม่อย่างไร โดยส่วนใหญ่ความ
เสียหายที่กฎหมายคุ้มครอง มักจะเป็นเรื่อง ความเสียหายที่เกิดจากการขู่เข็ญประทุษร้ายหรือการท้า
ร้ายร่างกาย ความเสียหายทางจิตใจอันเกิดจากการละเมิดเสรีภาพ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวอาจ
ค้านวณเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ได้ ทังนี คุ้มครองได้ทั งความเสียหายที่เกิดขึ นในปัจจุบันและที่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ นอย่างแน่นอนในอนาคต93 

หลักการความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) เป็นหลักการที่พัฒนามาจาก “ทฤษฎี
เสี่ยงภัย (Responsibility for Risk) กล่าวคือ หลักการที่ให้ตัวผู้กระท้าความผิดรับผิดโดยเด็ดขาดตาม
ข้อสันนิษฐานแห่งกฎหมาย โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าบุคคลนั นกระท้าการด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อหรือไม่อย่างไร รู้แต่เพียงว่าบุคคลนั นเป็นผู้ก่อให้เกิดความผิดฐานละเมิด แม้ว่าการกระท้า
ดังกล่าวจะเป็นกระท้าที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม อย่างไรก็ดี บุคคลนั นก็สามารถที่จะน้าสืบ
หักล้างข้อสันนิษฐานแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ หลักการนี ได้ถูกพัฒนามาเป็นกฎหมายคุ้มครองความรับ
ผิดทางละเมิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยในหลายประเทศ94 
 

2.4.4 ทฤษฎีกฎหมายละเมิดเฉพาะ  

นอกเหนือจากความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปแล้ว ถ้ากล่าวถึงความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย
อนามัยทรัพย์สินที่เกิดจากนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้ประกอบวิชาชีพ อีกหน้าที่พิเศษของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ส้าคัญ คือ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งจะมีความเคร่งครัดและมีรายละเอียดการปฏิบัติงานทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงกว่าหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติเฉกเช่นวิญญูชนคนทั่วไปหรือตามความสัมพันธ์พิเศษระหว่างบุคคลที่พึงคาดหมายได้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (Special Relationship) และหากเกิดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานเพราะการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว ก็จะมีความรับผิดอีกทางหนึ่ ง

                                           
92 ประยูร กันไพเราะ, ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับ

ความเสียหายล าดับสอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2554). 

93 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-22. 
94 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23-25. 
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นอกเหนือจากความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไป คือ ความรับผิดทางละเมิดเฉพาะอันเกิดจากการ
ประกอบวิชาชีพ (Professional Negligence) 

ทั งนี  การประกอบธุรกิจอ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ ยวเชิงการแพทย์นั น  
ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดหาข้อมูลเพ่ือแนะน้า หากแต่ว่าความจ้าเป็นของการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือก้าหนดกรอบในการควบคุมธุรกิจหรือประกอบอาชีพ ก็ต้องพิเคราะห์ว่าถึงขนาดเป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ ซึ่งขึ นอยู่กับว่าความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะต้องมีถึงขนาดว่าเป็น
ความรู้ทางด้านเทคนิคการรักษาพยาบาลเฉกเช่นเดียวกันกับแพทย์หรือเป็นแค่บุคคลซึ่งประกอบ
อาชีพที่ไม่ถึงกับต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Quasi-Professional) โดยผู้ที่ประกอบ
อาชีพเหล่านี ย่อมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าคนทั่วไป แต่ไม่ถึงกับอยู่ในเกณฑ์ของผู้ประกอบ
อาชีพ เพราะถ้าไม่ได้อยู่ ในขั นของผู้ประกอบวิชาชีพ ก็ไม่ สามารถปรับใช้หลัก Professional 
Negligence เพ่ือให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความรับผิดทางละเมิดเฉพาะในการประกอบวิชาชีพได้  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ อ้านวยความสะดวกฯ มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพราะมีการชี แนะแนวทางการรักษาพยาบาลในประเทศปลายทาง ดังนั น
ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาหลักความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือให้ทราบถึงขอบเขต  
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่
ผิดพลาดอันจะน้าไปสู่การเชื่อมโยงวิเคราะห์ขอบเขตความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ใน
ประเด็นความเสียหายอย่างเดียวกัน ซึ่งมีขอบเขตดังต่อไปนี  
  2.4.4.1 หลักความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  ผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมถือได้ว่าเป็นผู้ที่ มีค วามเชี่ยวชาญเป็นพิ เศษใน
กระบวนการรักษาพยาบาล ซึ่งมาจากการฝึกฝนเล่าเรียนจากสถาบันทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลออกมารับใช้สังคมทางด้านสาธารณสุข 
  อย่างไรก็ดี ในกระบวนการรักษาพยาบาลนั นก็มักอาจจะเกิดความผิดพลาดใน 
การรักษาพยาบาลได้ โดยความผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ ความเร่งด่วนในการรักษาพยาบาล 
วิวัฒนาการความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี ล้วนเป็นสาเหตุที่ท้าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ทั งสิ น ดังนั น แม้จะถือได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลในสังคม มีความ
คาดหวังในผลของการรักษาพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงย่อมมีความรับผิดได้เสมือนบุคคล
วิญญูชนทั่วไป ทั งนี สามารถแบ่งความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ ดังต่อไปนี  
   1) ความรับ ผิ ดท างแ พ่ ง  ใน ส่ วนของความรับ ท างแ พ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับผู้ป่วยหรือทายาทของผู้ป่วย ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบ
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วิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานด้วยความผิดพลาด ผู้ป่วยหรือทายาทก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
อันเกิดแต่การปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพได้ โดยแบ่งความรับผิดออกเป็น 2 กรณ ี
    (1) ความรับผิดทางสัญญา 
    ส่วนใหญ่การรักษาพยาบาลระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับ
ผู้ป่วยมักจะไม่ค่อยท้ากันเป็นสัญญาแบบลายลักษณ์อักษร แต่มักจะเกิดขึ นเป็นสัญญาโดยปริยายที่
อาศัยค้าเสนอและค้าสนองเกิดขึ นถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ป่วยกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็น
ส้าคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ยอมตกลงที่จะรับรักษาอาการเจ็บป่วยนั น ซึ่งอาจจะพิเคราะห์จาก
ลักษณะของสัญญาได้ว่าอยู่ในลักษณะของสัญญาจ้างท้าของที่มุ่งผลส้าเร็จของงานเป็นส้าคัญที่ผู้ว่าจ้าง
มิได้มีสิทธิในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแต่อย่างใด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะตัวที่ตนมีอยู่นั นเพ่ือให้ เกิดผลส้าเร็จในการงานที่จ้าง และนอกจากจะมี
ความสัมพันธ์ที่ท้าให้เกิดความรับผิดในทางสัญญาแล้ว ยังมีความรับผิดในรูปแบบของหนี และนิติกรรม
ด้วย ดังนั นเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่พิสูจน์ได้ว่า
เกิดจากการไม่ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดทาง
สัญญาที่ผู้ป่วยสามารถเรียกร้องความเสียหายให้มีความรับผิดทางสัญญาได้ 
    (2) ความรับผิดทางละเมิด  
    จัดได้ว่าเป็นความรับผิดทางแพ่งที่มักจะเกิดขึ นกับผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอยู่บ่อยครั ง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท
เลินเล่อ มิได้ใช้ความระมัดระวังอันเหมาะสมตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพจนท้าให้เกิด  
ความเสียหายขึ น ที่จะท้าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีความรับผิดทางละเมิด 
   2) ความรับผิดทางอาญา 
   นอกเหนือจากความรับผิดทางแพ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องรับ
ผิดอันเกิดจากการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาดแล้วนั น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ยังต้องมีความรับผิด
ทางอาญา โดยเฉพาะในกรณีของการกระท้าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย หรือในบาง
กรณีที่อาจมีการอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ตนมีมากกว่าบุคคลวิญญูชนทั่วไปท้าร้ายบุคคลอ่ืนแล้ว
ผลของการท้าร้ายนั นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยความรับผิดทางอาญานี มักเป็นความรับผิดที่
มักจะเกิดขึ นพร้อมกับความรับผิดทางแพ่งในเรื่องละเมิดด้วย 
   ทั งนี  กฎหมายอาญายังมีการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยทางสังคมต่างหาก
กับการรักษาประโยชน์ของปัจเจกบุคคลด้วย กล่าวคือ การก้าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ประกอบวิชาชีพบางประเภทรวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม ปราศจาก
การทุจริต ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องใกล้ชิดกับ
ข้อมูลหรือเอกสารส้าคัญและหาช่องทางในการท้าความผิดโดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ตนมี
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มากกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งถ้าหากไม่มีกฎหมายตีกรอบการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ก็อาจจะเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวมได้ 
   3) ความรับผิดตามกฎหมายที่ก้าหนดขึ นเพ่ือควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ 
   ความรับผิดประเภทนี มิใช่ความรับผิดที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้อง
รับผิดต่อผู้ป่วยโดยตรง แต่เป็นความรับผิดต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันเอง เพ่ือเป็นการควบคุม
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพผ่านองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพที่ท้าหน้าที่พิจารณาความ
รับผิดที่เกิดขึ น เป็นความรับผิดในลักษณะของการลงโทษโดยสังคมในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน 
(Social Sanction) ที่ท้าให้ผู้นั นไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้อีกต่อไป  
  ทั งนี  ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้วยกันเองเสียก่อน กล่าวคือ จะต้องมีการจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นการรับรอง
คุณสมบัติของบุคคลนั นในเบื องต้นว่าจะสามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ และเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้วบุคคลนั นก็จะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งถ้าบุคคลนั นได้
ถูกกล่าวหาว่าไร้จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ก็จะมีการตั งองค์คณะที่มีความเที่ยงตรงและ
ยุติธรรมจากองค์กรควบคุมวิชาชีพเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ความว่าอย่างไรก็จะเปิดโอกาสให้  
ผู้ประกอบวิชาชีพได้ชี แจงหรือน้าพยานหลักฐานใด ๆ มาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน จนในขั นตอน
สุดท้ายหากปรากฏข้อเท็จจริงได้ความว่าอย่างไร องค์คณะที่พิจารณาก็จะวินิจฉัยและออกค้าสั่งต่อไป 
  จะเห็นได้ว่าในเบื องต้นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีขอบเขตความรับผิดชัดเจนและ
มีผลโดยตรงหากเกิดความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล ทั งในความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทาง
อาญา และการลงโทษในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันตามกฎหมายเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
อย่างไรก็ดี ในกรณีของขอบเขตความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
นั น แม้จะยังไม่มีการก้าหนดขอบเขตไว้ชัดเจนอย่างผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่ในทางปฏิบัติผู้ป่วย
ชาวต่างชาติก็ต้องการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายจากกรณีที่เกิดการทุรเวชปฏิบัติ (Medical 
Malpractice) ในช่วงเวลาที่ไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงมักจะตกเป็นจ้าเลยหรือผู้ต้องหาในล้าดับแรก เพราะไม่มีปัญหาในเรื่องเขต
อ้านาจรัฐเหนือตัวบุคคลเหมือนอย่างกับแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ท้าการรักษา ณ ประเทศ
ปลายทาง และกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีการจัดตั งนิติบุคคลหรือมีความเกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจภายใต้
บังคับของกฎหมายในประเทศต้นทางซึ่งเป็นเขตอ้านาจรัฐของผู้ป่วยโดยตรง ทั งนี  ผู้ป่วยชาวต่างชาติ
จะฟ้องร้องด้าเนินคดีกับกลุ่มธุรกิจผู้ อ้านวยความสะดวกฯ ให้รับผิดชอบในกรณีที่ เป็นผู้จัดหา
สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศแล้วเกิดกรณีปัญหาความประมาทเลินเล่ออัน
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เกิดจากการรักษาพยาบาลดังกล่าว 95 และจากการฟ้องร้องด้าเนินคดีของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ชาวต่างชาตินี่เองจึงได้น้าไปสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฯ ที่ท้าให้เกิดทฤษฎีกฎหมาย
ที่ให้กลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความรับผิดในเรื่องต่าง  ๆ คือ 
ความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ, ความรับผิดในการแถลงข้อความอันเป็นเท็จอันส่งผล
กระทบต่อการให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและความรับผิดในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ96  
   4) ความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล (Corporate Negligence) 
   บริษัทอ้านวยความสะดวกฯ จะต้องมีความรับผิดในเหตุละเมิดอันเกิดจาก
การให้บริการชี ช่อง แนะน้า และส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ตามทฤษฎีกฎหมายใน
ความรับผิดเรื่อง ความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล (Corporate Negligence) เดิมทีนั นทฤษฎี
ดังกล่าวจะผูกพันความรับผิดในเหตุละเมิดฯ กับสถานพยาบาลที่ท้าการรักษาในประเทศปลายทาง
เพียงฝ่ายเดียว ทั งในเรื่องของสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกิดจากการกระท้าโดยประมาทของลูกจ้าง
ที่นายจ้างจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย (Negligently Hiring) หรือการขาดผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่
มีประสบการณ์ในการให้บริการ อย่างไรก็ดีหน่วยงานที่มีหน้าที่พิพากษาคดีความ คือ “ศาลยุติธรรม” 
ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการน้าทฤษฎีความรับผิดดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มผู้ เกี่ยวข้องอ่ืน
นอกเหนือจากสถานพยาบาล เห็นได้จากรูปแบบของค้าพิพากษาที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีตายตัวเกี่ยวกับ
การใช้ทฤษฎีนี  กับกลุ่มธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Managed 
Care Organization: MCOs)97 
   ศาลมักจะไม่น้าทฤษฎีดังกล่าวมาปรับใช้ให้กลุ่มธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Managed Care Organization: MCOs) มีความรับผิดในเรื่อง 
ความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล (Corporate Negligence) รวมไปถึงกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการขาย
แพ็กเกจการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วย ทั ง ๆ ที่กลุ่มบริษัทที่ขายแพ็กเกจมีการด้าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Managed Care Organization: MCOs) มากกว่า
สถานพยาบาล เพราะเป็นส่วนงานที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติในการจัดหา
สถานพยาบาลและศัลยแพทย์ในต่างประเทศ แตกต่างจากสถานพยาบาลตรงที่บริษัทฯจะไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่ง

                                           
 95 Philip Mirrer-Singer, “Medical Malpractice Overseas: The Legal Uncertainly 

Surrounding Medical Tourism,” Law and Contemporary Problems 70 (March 2007): 215. 
96 lbid., p. 216. 
97 lbid., p. 216. 
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เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพดูแล
ผู้ป่วย98 
   อย่างไรก็ดี “ศาล” ก็ยังมีความตั งใจที่จะให้กลุ่มธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ  
การให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Managed Care Organization: MCOs) มีความรับผิดใน
เรื่องความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล (Corporate Negligence) รวมไปถึงกลุ่มบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์ด้วย แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศปลายทางในกรณีปัญหาทุรเวชปฏิบัติจากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ยังไม่
ยอมรับในทฤษฎีความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล (Corporate Negligence) อีกทั ง ทฤษฎี
ดังกล่าว ยังมีความยุ่งยากในเรื่องของภาระการพิสูจน์ของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ต้องการจะใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายให้บริษัทฯ รับผิดในเหตุละเมิด โดยผู้ป่วยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ได้รับบริการ
จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ ประกอบกับจะต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า
บริษัทฯ มีเหตุอันควรรู้เกี่ยวกับการที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์ฯ มาให้บริการแก่ผู้ป่วย
ด้วย ทั งนี  ตัวผู้ป่วยก็ต้องแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่รู้เห็นหรือมีส่วนที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าว 
และใช้ความระวัดระวังอย่างที่สุดเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการใช้บริการว่าจะไม่เกิดความผิดพลาด 
ซึ่งเข้าใจว่าได้ใช้วิธีการประเมินคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ดีที่สุด หรือถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจะต้องเป็น
ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั น ต้องมีข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องทั งหมดว่าประพฤติมิชอบในหน้าที่ ดังนั น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเยียวยา
ความยุติธรรมให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติให้มากที่สุด จึงต้องมีการวางกรอบมาตรฐานในการบังคับใช้
กฎหมายเรื่องความประมาทเลินเล่อฯ ในเรื่องของภาระการพิสูจน์เหตุและผลใกล้ชิดตามทฤษฎี
เงื่อนไขหรือมูลเหตุที่เหมาะสมให้ชัดเจน99 
  2.4.4.2 หลักความยินยอมที ่ได้รับการบอกกล่าวไม่เป็นละเมิด  (INFORMED 
CONSENT)  
  เมื่อกล่าวถึงการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ให้แพทย์สามารถกระท้าต่อร่างกาย
มนุษย์ได้ในแง่ของการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะท้าการรักษาพยาบาลแพทย์จะต้อง
ปรึกษาหารือกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยก่อนถึงกระบวนการในการรักษาพยาบาลเพ่ือให้ทั งผู้ป่วยหรือ
ญาติผู้ป่วยในกรณีที่ตัวผู้ป่วยเองอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะตัดสินใจให้ความยินยอมที่จะเข้ารับ  
การรักษาพยาบาลในกระบวนการดังกล่าว และเมื่อได้รับความยินยอมแล้วจึงจะสามารถด้าเนินการ  

                                           
98 lbid., pp. 216-217. 
99 lbid., pp. 216-217. 
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ในขั นตอนต่อไปได้ การท้าความเข้าใจในลักษณะนี  ทางวิชาการเรียกว่า “ความยินยอมที่ได้รับการ 
บอกกล่าว” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Informed Consent” 

ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว หมายถึง ความยินยอมของผู้ป่วยรวมไปถึงญาติ 
ผู้ป่วยที่ยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกระท้าต่อร่างกายของตนตามกรรมวิธีการรักษาพยาบาล
เฉพาะโรค จะต้องได้รับการอธิบายให้เข้าใจว่าการกระท้าของผู้ประกอบวิชาชีพนั นมีวัตถุประสงค์
อย่างไร ตลอดจนอันตราย หรือผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ นจากการกระท้านั นว่ามีความเสี่ยงมากน้อย
เพียงใด ก็เพราะว่าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นการกระท้าต่อร่างกายมนุษย์ บุคคลนั น ๆ จึงควร
จะได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน้าไปสู่การตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นสิทธิประการหนึ่งของผู้ป่วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือการ Informed Consent กระท้าไปเพ่ือรับรองสิทธิพื นฐาน 2 ประการคือ สิทธิที่จะได้รับรู้   
(The Right to Know) และสิทธิที่จะตัดสินใจ (The Right to Self-Determination) 

ดังนั น ก่อนลงมือท้าการรักษา แพทย์จึงควรพูดคุยกับผู้ป่วยตั งแต่การแนะน้าตัว 
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรคและวิธีการรักษา เพ่ือน้าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันการ
อธิบายแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค้าศัพท์ทางเทคนิค เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรจึงบันทึกไว้ในเวชระเบียน 
การพูดคุยเช่นนี นอกจากจะหมดปัญหาทางด้านกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
แพทย์และผู้ป่วยด้วย แต่ในทางปฏิบัติแพทย์ส่วนหนึ่งมักจะละเลยการอธิบายในเรื่องนี  อาจจะเป็น
เพราะว่าผู้ป่วยมีจ้านวนมาก ไม่มีเวลาที่จะอธิบาย หรือคิดว่าอธิบายไปผู้ป่วยคงไม่เข้าใจ บางกรณีก็สั่ง
ให้ผ่าตัดเลยโดยไม่พูด ไม่อธิบายอะไร แท้จริงแล้วรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับการรักษาเป็นเรื่องส้าคัญ
ที่ผู้ป่วยจะต้องทราบตั งแต่ ใครเป็นผู้รักษา ใครเป็นผู้ผ่าตัด วิธีการรักษา ผลดี ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ น 
  อย่างไรก็ดี แม้ว่าการประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความเกี่ยวพันกับการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพราะเป็นตัวกลางที่ช่วยแนะน้าหรืออ้านวยความสะดวกในการพา
ผู้ใช้บริการไปรักษาพยาบาลในประเทศปลายทาง รวมไปถึงมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับ
ช่องทางกระบวนการในการรักษาพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการด้วย แต่ก็
ไม่ใช่ว่าจะสามารถน้าหลักการในเรื่องของความยินยอมที่ ได้รับการบอกกล่าวไม่เป็นละเมิด 
(Informed Consent) มาปรับใช้กับผู้อ้านวยความสะดวกฯ น้ามายกเป็นข้ออ้างเพ่ือประโยชน์ของตน
ปฏิเสธความรับผิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพราะผู้ใช้บริการได้ให้ความตกลง
ยินยอมที่จะเข้าตกลงท้าสัญญากับผู้ อ้านวยความสะดวกฯ แล้ว เนื่องจากหลักการ Informed 
Consent นี เป็นเรื่องของการให้ความยินยอมแก่บุคคลอ่ืนมากระท้าต่อเนื อตัวร่างกายโดยตรงที่ไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และหากเกิดความเสียหายขึ นจะไม่ถือว่า
บุคคลที่ได้รับความยินยอมนั นเป็นผู้กระท้าการละเมิด ซึ่งลักษณะการกระท้าแบบนี จะเกิดขึ นในบริบท
ของแพทย์ที่ท้าการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยเท่านั นตามที่ได้อธิบายไปแล้วในข้างต้น แต่ส้าหรับ  
ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นเพียงผู้ให้ค้าแนะน้าและอ้านวยความ



 
 

55 

สะดวกให้กับผู้ ใช้บริการในการส่งตัวไปยังแพทย์และสถานพยาบาลปลายทางเพ่ือท้าการ
รักษาพยาบาลอีกครั งหนึ่ง ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับความยินยอมให้กระท้ากับ
เนื อตัวร่างกายโดยตรงเหมือนดังแพทย์ การตีความโดยน้าหลักการ Informed Consent มาใช้กับผู้
อ้านวยความสะดวกฯ เมื่อพิจารณาจากลักษณะการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ซึ่ง
ผู้ใช้บริการก็ต้องไปตกลงตัดสินใจที่สถานพยาบาลที่ท้าการรักษาอีกครั งหนึ่งอันจะเป็นกระบวนการ
ขั นสุดท้ายในการตัดสินใจที่จะรับความเสี่ยงหรือให้บุคคลอ่ืนนั่น ก็คือแพทย์ปฏิบัติต่อเนื อตัวร่างกาย
ซึ่งเป็นการกระท้าที่จะเข้าขอบเขตความยินยอมไม่เป็นละเมิดอย่างแท้จริงนั น หลักการ Informed 
Consent จึงอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ รวมไปถึงการน้า
หลักการเรื่อง ความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล (Corporate Negligence) มาเป็นภาระการพิสูจน์
ให้บริษัทฯ มีความรับผิดในทางละเมิดด้วย ประกอบกับ “ศาล” ยังไม่เห็นด้วยที่จะใช้ทฤษฎีกฎหมาย
นี นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลของแพทย์โดยตรง ยังมีช่องโหว่ในการใช้สิทธิเรียกร้องเรื่อง
ดังกล่าว อีกทั ง กรณีที่น้าเรื่องการให้ความยินยอมรักษาพยาบาลมาเป็นข้ออ้างให้บริษัทฯ ต้องมีความ
รับผิด เรื่องการให้ข้อความอันเป็นเท็จด้านผลการผ่าตัด ซึ่งมีความเสี่ยงและยังมีความไม่แน่นอนว่าจะ
ประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลวในการผ่าตัดแต่ละครั ง และเมื่อกรณีปัญหาดังกล่าวนั นได้ถูกหยิบ
ยกขึ นมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ บริษัทฯ จึงระมัดระวังในการที่จะท้าสัญญาผูกมัด
ตนเองว่าจะรับผิดชอบหากเกิดปัญหาข้อผิดพลาดประการใด ดังนั น  จึงสรุปได้ว่า สิทธิเรียกร้องทาง
กฎหมายของผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ คือ การได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จด้านคุณสมบัติสถานพยาบาลหรือ
แพทย์ที่ท้าการรักษาในต่างประเทศ100  
  อย่างไรก็ดี ยังมีหนทางในการพิสูจน์อีกวิธีหนึ่ง คือ การขาดกระบวนการให้ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล ( Informed Consent) 
หรือการระบุข้อจ้ากัดความรับผิดไว้ในสัญญาที่อาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยเมื่อ
บริษัทฯ ได้มีการการันตีหรือรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่ลูกค้าจะได้รับใน
ต่างประเทศ หากเกิดกรณีปัญหาความผิดพลาดจากการใช้บริการที่พึงคาดหมายได้ว่าเกิดจากสาเหตุ
ของการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ป่วยก็สามารถอ้างเหตุ
ผลได้ว่าการให้บริการที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ รับรองไว้ ส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจให้
ความยินยอมในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยผิดพลาดไปด้วย101 
  ทั งนี  มีศาลบางแห่งได้อนุญาตให้ผู้ป่วยฯ สามารถยกข้อต่อสู้โดยอ้างเหตุเรื่อง การ
ได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จด้านคุณสมบัติของสถานพยาบาลหรือแพทย์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น 

                                           
100 lbid., p. 218. 
101 lbid., pp. 217-218. 
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ยกตัวอย่างเช่น กรณี ในคดี Howard v. University of Medicine & Dentistry of New Jersey102 
โดยศาลสูงแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับฟังเหตุผลที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดต่อการยินยอมให้รักษาพยาบาล
ว่ามีผลมาจากการขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติหรือการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลหรือ
แพทย์ที่ท้าการรักษาในต่างประเทศ และพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นหน้าที่ของแพทย์โดยตรง
ที่จะเปิดเผย แต่เป็นข้อมูลส้าคัญที่บริษัทมีหน้าที่ต้องน้าเสนอ จากตัวอย่างนี จะเห็นว่าศาลได้วาง
ทฤษฎีกฎหมาย เรื่อง “ความรับผิดในการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ” อย่างไรก็ดีกระบวนการน้าสืบ
และภาระการพิสูจน์ของผู้ป่วยฯ ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อคณะลูกขุนนั น ผู้ป่ วยฯจะต้องแสดง
ข้อเท็จจริงอันชัดแจ้งว่าได้ใช้วิธีหรือขั นตอนในการคัดเลือกพิจารณาแพทย์ที่มีประสบการณ์จากปัจจัย
แหล่งข้อมูลที่มีส่วนท้าให้เกิดการตัดสินใจยินยอมรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด ซึ่งเรื่องนี จะน้าไปสู่
ประเด็นสาเหตุของการกระท้าอย่างมีนัยส้าคัญ และการที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ที่ไม่มี
ประสบการณ์เป็นผลโดยตรงอันใกล้ชิดที่ท้าให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหายและทุกข์ทรมานจากการ
รักษาพยาบาลนั น เมื่อพบประเด็นสาเหตุของการกระท้าอย่างมีนัยส้าคัญแล้ว ต่อมาผู้ป่วยจะต้องอ้าง
เหตุผลให้เห็นว่าในสถานะของผู้ป่วยนั น ประเด็นดังกล่าวมีความส้าคัญต่อการใช้ความระมัดระวังเยี่ยง
วิญญูชนทั่วไป เมื่อได้รับทราบจะส่งผลให้ไม่เกิดความยินยอมในการรักษาพยาบาล103 
  ความยุ่งยากของผู้ป่วยที่จะใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในเรื่องการแถลงข้อความ
อันเป็นเท็จนั น ล้าดับแรกผู้ป่วยจะต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการแถลงข้อความอันเป็นเท็จอย่าง
แท้จริง อย่างในคดี Howard นั น ผู้ป่วยได้กล่าวหาศัลยแพทย์ทางประสาทว่าได้ให้ข้อความอันเป็น
เท็จเรื่องคุณสมบัติที่ผ่านการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ทางประสาท และได้มีประสบการณ์ผ่าตัด
ทางด้านการเคลื่อนย้ายแกนกลางของกระดูกสันหลังมา 60 ครั งต่อปี การแถลงข้อความในเว็บไซต์
ของบริษัทผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไม่ได้มีการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะท้าให้เกิดความหลงผิดก็ตาม104 

2.4.4.3 หลักความรับผิดในการท้าละเมิดของบุคคลอื่น (VICARIOUS LIABILITY)  
  ตามหลักการเรื่องความรับผิดทางละเมิด บุคคลย่อมจะมีความรับผิดทางละเมิด 
ในการกระท้าของตนเองเท่านั น แต่เนื่องด้วยวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายละเมิดได้มีขึ นเพ่ือเยียวยา
ให้ผู้ เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุดเสมือนไม่เคยมีการละเมิดเกิดขึ น จึงท้าให้ เกิด 
“หลักความรับผิดโดยไม่ต้องมีความผิด” (Liability without Fault หรือ Strict Liability) และหลัก
ความรับผิดเพ่ือละเมิดอันเกิดจากการกระท้าของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) ทั งนี  เพ่ือให้บุคคลที่

                                           
102 Howard v. University of Medicine & Dentistry of New Jersey 
103 lbid., p. 218. 
104 lbid., pp. 218-219. 
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มีนิติสัมพันธ์บางประการกับผู้กระท้าละเมิด เช่น นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน105 ผู้ว่า
จ้างท้าของและผู้รับจ้าง106 บิดามารดาหรือผู้อนุบาลและบุคคลผู้ไร้ความสามารถ107 ตัวการตัวแทน108 
ครูบาอาจารย์109 เป็นต้น มีหน้าที่ในการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายดังนั น หลักความรับ
ผิดเพ่ือละเมิดอันเกิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) ท้าให้กระบวนการเยียวยา
ต่อผู้เสียหายในทางแพ่งเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ นสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากในหลายกรณี
ผู้กระท้าละเมิดไม่มีศักยภาพในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะสถานภาพทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
จึงก้าหนดให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันตามสัญญา เช่น นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงาน หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามกฎหมาย เช่น บิดามารดาและบุตรผู้เยาว์เป็นผู้ที่มีหน้าที่
ในการร่วมรับผิดกับผู้กระท้าละเมิด110 

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของนายจ้างที่จะต้องมีความรับผิดโดยอ้อม อันเป็นความรับ 
ผิดที่กฎหมายก้าหนดให้นายจ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เสียหายเนื่องจากการกระท้าละเมิดของ
ลูกจ้างเฉพาะกรณีที่การกระท้าละเมิดของลูกจ้างนั นเป็นการกระท้าที่อยู่ “ในทางการที่จ้าง” (Scope 
or in the Course of Employment) และความเสียหายที่ เกิดขึ นกับผู้ เสียหายเกิดจากความ

                                           
105 มาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้าง

ในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท้าไปในทางการที่จ้างนั น 
106 มาตรา 428 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ผู้ว่าจ้างท้าของไม่ต้องรับผิดเพ่ือ

ความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างท้าการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่า  
จ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือในค้าสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง” 

107 มาตรา 429 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะ
เหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยัง ต้องรับผิดในผลที่ตนท้าละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคล
เช่นว่านี ย่อมต้องรับผิดร่วมกับ เขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
หน้าที่ดูแลซึ่งท้าอยู่นั น” 

108 มาตรา 427 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “บทบัญญัติในมาตราทั งสองก่อนนั น 
ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและ ตัวแทนด้วยโดยอนุโลม” 

109 มาตรา 430 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคล
อ่ืนซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ ไร้ความสามารถอยู่ เป็นนิตย์ก็ดีชั่วครั งคราวก็ดีจ้าต้องรับผิดร่วมกับผู้ ไร้
ความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาได้กระท้าลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่า
บุคคลนั น  ๆ มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร” 

110 ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: ลักษณะละเมิด, 
พิมพ์ครั งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2541). 
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ประมาทเลินเล่อของลูกจ้างเท่านั น ส้าหรับกรณีที่ลูกจ้างกระท้าละเมิดด้วยความจงใจ ศาลฎีกาไทย
มักจะพิพากษาว่านายจ้างไม่มีความรับผิดร่วมด้วยโดยให้เหตุผลว่าการกระท้าของลูกจ้างนั นเป็นเรื่อง
ส่วนตัวของลูกจ้างโดยแท้ แม้ว่าการกระท้าละเมิดนั นจะเกิดขึ นในเวลาปฏิบัติงานก็ตาม111 
ส่วนกรณีของผู้ประกอบธุรกิจอ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การที่ผู้ใช้บริการจะ
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ให้มีความรับผิดทางละเมิดหากเกิด
ความประมาทเลินเล่อจากการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลปลายทาง จ้าเป็นที่จะต้องมีก าร
ก้าหนดขอบเขตที่ชัดเจนว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะเข้าเหตุที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการ
รักษาพยาบาลของแพทย์และสถานพยาบาลที่ตนได้ชี ช่องหรือแนะน้าให้ผู้ใช้บริการแค่ไหนอย่างไร  
วางหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์พิเศษ (Special Relationship) ระหว่างผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ กับแพทย์และสถานพยาบาล ที่ จะต้องรับผิดชอบในการกระท้าของแพทย์และ
สถานพยาบาลจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ นทางสัญญาระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ และผู้ป่วยโดยแท้
ในการปฏิบัติงานรวบรวมและให้ข้อมูลประกอบการชี ชวนให้ค้าแนะน้าเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการพร้อม
ทั งปกป้องดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย แต่ทั งนี ทั งนั นก็ต้องจ้ากัดขอบเขตความรับผิดของ 
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ให้ไม่เป็นผลการกระท้าที่ไกลเกินกว่าเหตุที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯจะสามารถ
ใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ได้
แจ้งข้อมูลที่จ้าเป็นหรือเพียงพอให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถตัดสินใจที่จะใช้บริการทางการแพทย์ได้ ไม่
ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการรักษาพยาบาล ข้อจ้ากัด ข้อห้าม หรือผลข้างเคียงอันเกิดกรรรมวิธีการ
รักษาในบางประเภท เป็นต้น 
   ทั งนี  นอกเหนือจากการวางหลักให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความรับผิดทางละเมิด
อันเกิดจากการความเสียหายในการรักษาพยาบาลของแพทย์และสถานพยาบาลปลายทาง (Vicarious 
Liability) แล้วนั น ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจอ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
ศาลได้เริ่มมีความตั งใจที่จะน้าหลักความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล (Corporate Negligence) ให้
บริษัทฯ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ้าเลยมีความรับผิดในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจโดยตรง อาศัย

                                           
111 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1942/2520 ผู้ควบคุมรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจ้า

ทาง ลูกจ้างบริษัทขนส่งรุมท้าร้ายคนโดยสาร ที่ต่อว่าคนขับรถซึ่งเลี ยวรถเร็วท้าให้คนโดยสารตกจากที่
นั่งเป็นการนอกเหนือกิจการในหน้าที่ ๆจ้าง บริษัทนายจ้างไม่ต้องรับผิดร่วมด้วย 

ค้าพิพากษาศาลฎีกา 1484/2499 นายจ้างให้ลูกจ้างน้ามะพร้าวไปส่งให้ผู้ซื อ ในระหว่างส่ง
มะพร้าวแก่กันนั นผู้ซื อโต้เถียงด่าว่าลูกจ้าง ลูกจ้างโกรธจึงชกต่อยผู้ซื อจนได้รับบาดเจ็บ ถือว่าเป็น
เหตุการณ์อีกอันหนึ่ง ไม่ใช่กิจการที่นายจ้างมอบให้ลูกจ้างไปกระท้า นายจ้างไม่ต้องรับผิดเพ่ือละเมิด
ร่วมกับลูกจ้าง 
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หลักการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้อ้านวยความสะดวกฯ และ
ลูกจ้างได้กระท้าการละเมิดตามการงานที่จ้าง ตามหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ใน
ความดูแล (นายจ้างกับลูกจ้าง) (Respondeat Superior) เทียบเคียงกับกรณีกลุ่มสถานพยาบาลใน
กรณีของความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานของแพทย์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของกลุ่มธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Managed Care Organization (MCOs)) ก็
จะต้องมีความรับผิด เรื่องความประมาทเลินเล่อในการวางแผนแนะน้าสถานพยาบาลหรือแพทย์
ดังกล่าว112 
  อย่างไรก็ดี หลักการ Respondeat Superior อาจจะไม่สามารถน้ามาปรับใช้กับ
บริบทการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้ในบางกรณี เช่น ในกรณีของสถานพยาบาลในต่างประเทศจะมี
ลักษณะเป็นคู่สัญญาที่เป็นอิสระมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าสถานะลูกจ้าง บริษัทผู้อ้านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ไม่ได้จ้างแรงงานและจ่ายค่าแรงให้กับสถานพยาบาลในต่างประเทศ 
สถานพยาบาลฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ท้าการชี ช่องหรือ
แนะน้าให้ผู้ป่วยมาท้าการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลส้าเร็จแล้ว อีกทั ง  สถานพยาบาลได้
ด้าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลเองด้วย113 
  ดังนั น ศาลจึงมีความพยายามที่จะใช้ทฤษฎีกฎหมายว่าด้วยเรื่องตัวแทนโดยชัดแจ้ง
หรือตัวแทนโดยปริยาย มาบังคับใช้กับผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยเริ่ม
จากการวางรากฐานให้กับทางผู้กระท้าละเมิดโดยตรง คือความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ
สถานพยาบาลเสียก่อน โดยให้สถานพยาบาลมีความรับผิดเรื่องความประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ซึ่งมีสถานะเป็นคู่สัญญาที่เป็นอิสระแทนที่จะเป็น  ตัวแพทย์ที่ท้าการรักษา ทั งนี  
เพ่ือให้เป็นไปตามทฤษฎีกฎหมายตัวแทนโดยชัดแจ้ง ผู้ป่วยชาวต่างชาติจะต้องแสดงให้เห็นว่าแพทย์
เป็นตัวแทนโดยชัดแจ้งของสถานพยาบาลและผู้ป่วย เชื่อว่าเป็นอย่างนั นจริงและสถานพยาบาลได้
แสดงให้เห็นว่ามีสถานะเป็นตัวการที่ชี น้าหรือน้าทางให้ผู้ป่วยเชื่อว่าแพทย์ที่ท้าการรักษาเป็นตัวแทน
ของสถานพยาบาล รวมถึงต้องแสดงถึงการกระท้าหรือการละเว้นงดเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานพยาบาลส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความผิดหวังจากที่คาดการณ์ไว้ในตัวแพทย์ที่ท้าการรักษาซึ่งเป็น
ตัวแทนของสถานพยาบาลด้วย จึงเห็นได้ว่าสถานพยาบาลมีความรับผิดตามทฤษฎีกฎหมายตัวแทน
โดยชัดแจ้ง เมื่อผู้ป่วยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าได้พิจารณาจากสถานพยาบาลแทนที่จะเป็นแพทย์ผู้ท้าการ
รักษา ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยได้ฟ้องร้องสถานพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของห้องฉุกเฉิน ซึ่งโดย
ปกติแล้วการให้บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน ผู้ป่วยก็จะไม่มีโอกาสได้คัดเลือกแพทย์ที่ท้าการ

                                           
112 Philip Mirrer-Singer, op.cit., p. 219. 
113 lbid., p. 219. 
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รักษาอยู่แล้วเพราะเป็นเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างแพทย์
ซึ่งเป็นตัวแทนโดยชัดแจ้งกับสถานพยาบาลที่เป็นตัวการ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าสถานพยาบาลได้เข้ามามี
บทบาทในการจัดหาและเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย มีการได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ
ทางสถานพยาบาลในลักษณะที่ท้าให้เห็นได้ว่าผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องในเรื่องตัวแทนฯ จาก
สถานพยาบาลได้ ยกตัวอย่างเช่น ในคดี Pamperin v. Trinity Memorial Hospital114 ที่ศาลสูงแห่ง
รัฐวิสคอนซินได้พิพากษาให้สถานพยาบาลมีความรับผิดในการปฏิบัติงานของแพทย์ โดยพิจารณาว่า
สถานพยาบาลเป็นคู่สัญญาที่เป็นอิสระประกอบกับการท้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ท้าให้เห็นว่า
สถานพยาบาลดังกล่าวเป็นผู้จัดหาและให้บริการทางการแพทย์ทั งหมดให้แก่ผู้ป่วย115 
  เมื่อวางรากฐานแล้ว ต่อมาศาลบางแห่งจึงได้มีความพยายามที่จะให้กลุ่มธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Managed Care Organization: MCOs) มี
ความรับผิดตามทฤษฎีกฎหมายตัวแทนนายหน้าโดยชัดแจ้ง แทนที่จะเป็นแพทย์ผู้ท้าการรักษาด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น คดี Boyd v. Einstein Medical Center116 ที่ศาลชั นต้นของรัฐเพนซิลเวเนียได้พิพากษา
ว่ากลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีความรับผิดเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานของแพทย์อันเป็น
ผลให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยผู้ตายได้เข้ามาใช้บริการผ่านการ
แนะน้าหรือชี ช่องจากกลุ่มบริษัทฯ นั น117 
  อย่างไรก็ดี สถานพยาบาลและกลุ่มธุรกิจดังกล่าวย่อมมีข้อจ้ากัดในความรับผิดที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ แต่ถ้าหากพิจารณาเรื่องความต้องการของผู้ป่วยที่จะ
ยอมรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่มีความเป็นอิสระ เมื่อได้ท้าการศึกษาตัวสัญญา
ให้บริการระหว่างผู้ป่วยและบริษัทฯ พบว่าหากเกิดปัญหาจากความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่
ในการรักษาพยาบาล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ นทุกกรณีจาก
กรณีนี ศาลจึงมีความพยายามที่จะค้นหาเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดในสัญญาที่มักจะใช้ในการจ้ากัด
หน้าที่ความรับผิด ยกตัวอย่างเช่น คดี Espalin v. Children’s Medical Center of Dallas118 ศาล
ชั นต้นของรัฐเทกซัส ได้ปฏิเสธข้อต่อสู้ที่จะให้สถานพยาบาลมีความผิด ในกรณีที่บิดามารดาของผู้ป่วย
ได้อ่านสัญญาและลงนามในสัญญาเพ่ืออนุญาตให้สถานพยาบาลท้าการรักษาพยาบาล ซึ่งข้อความใน
สัญญาได้มีการแจ้งข้อมูลโดยชัดแจ้งแล้วว่าแพทย์ที่ท้าการรักษาลูกสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยนั นเป็นคู่สัญญาที่

                                           
114 Pamperin v. Trinity Memorial Hospital 
115 lbid., pp. 219-220. 
116 Boyd v. Einstein Medical Center 
117 lbid., p. 220. 
118 Espalin v. Children’s Medical Center of Dallas 
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มีความเป็นอิสระ สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นข้อตกลงที่ยกเว้นความรับผิดของ   กลุ่มธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Managed Care Organization: MCOs) ในกรณี
ความประมาทเลินเล่อจากการปฏิบัติงานของแพทย์ โดยมองว่ากลุ่มธุรกิจฯ ได้ให้อิสระแก่ผู้ป่วยใน
การที่จะคัดเลือกแพทย์ที่ท้าการรักษา และผู้ป่วยยังได้มีการลงนามตกลงในข้อสัญญายกเว้นความรับ
ผิดเองซึ่งผู้ป่วยมีเวลาที่จะตรึกตรองและตัดสินใจโดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด119 
  ดังนั น จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยฯ มีความพยายามที่จะให้บริษัทผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีความรับผิดเรื่องความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานของแพทย์ที่ท้า
การรักษาในต่างประเทศ โดยใช้ทฤษฎีกฎหมายตัวแทนนายหน้าโดยชัดแจ้ง ซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
มาจากมูลเหตุข้อเท็จจริงที่ผู้ป่วยได้ใช้บริการของบริษัทฯ เพ่ือชี ช่องและแนะน้าสถานพยาบาลและ
แพทย์เพ่ือเข้ารับการรักษาในต่างประเทศ ทั งนี บริษัทฯ ได้สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในการ
ให้บริการผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องอ้างเหตุผลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้
บริษัทฯ มีความรับผิดเรื่องความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานของแพทย์ที่ท้าการรักษาใน
ต่างประเทศด้วย แต่อย่างไรก็ดีก็มักจะพบเห็นข้อสัญญาที่เป็นการจ้ากัดความรับผิดในเรื่องดังกล่าว
ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการปฏิเสธความรับผิดตามทฤษฎีกฎหมายตัวแทนโดยชัดแจ้งด้วย120 
  2.4.4.4 ภาระการพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิด 
  ภาระการพิสูจน์ คือ หน้าที่ของคู่ความที่จะต้องพิสูจน์ในข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้าง  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายเพ่ือให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดี โดยจะต้องสืบพยานหลักฐานให้มี
น ้าหนักพยานหลักฐานดีกว่าคู่ความอีกฝั่งหนึ่ง ทั งนี  คู่ความจะไม่สามารถทราบโดยแน่นอนว่าตนได้
ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์หรือไม่จนกว่าศาลจะได้ท้าการพิพากษา หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ฝ่ายใดปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะให้ฝ่ายนั นชนะคดีไป 
  ตามหลักในเรื่องภาระการพิสูจน์ มีหลักอยู่ว่า คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริง
เรื่องใด คู่ความฝ่ายนั นมีหน้าที่น้าสืบ121 ดังนั น ภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่งจึงตกเป็นหน้าที่ของโจทก์ 
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นข้อใดข้อหนึ่งอาจตกเป็นภาระแก่จ้าเลยที่จะต้องท้าการพิสูจน์ก็ได้ อย่างใน

                                           
119 lbid., p. 220. 
120 lbid., pp. 220-221. 
121 มาตรา 84/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์ “ถ้าคู่ความฝ่ายใด

กล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนค้าคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั น 
แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฎจากสภาพปกติธรรมดา
ของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
การที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั นครบถ้วนแล้ว 
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กรณีของการเกิดความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อ ถ้าหากโจทก์มีส่วนที่ท้าให้เกิดความเสียหาย
นั นด้วยแล้ว (Contributory Negligence) ภาระการพิสูจน์ก็จะตกเป็นของฝ่ายจ้าเลย และหาก 
ฝ่ายใดที่ตกเป็นผู้ที่มีภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อเท็จจริงใดแล้วไม่น้าพยานหลักฐานเข้าน้าสืบ  
ฝ่ายนั นก็จะต้องแพ้คดีไป เพราะฉะนั นภาระการพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้า
ให้ผู้กระท้าละเมิดมีความรับผิด 
  ส้าหรับการด้าเนินคดีละเมิดในกรณีความประมาทเลินเล่อของผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
นั น ตามระบบกฎหมายของไทยซึ่งเป็นระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ ได้เน้นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม
ปัจจัย ดังนี 122 

1) ความเสียหาย 
การที่จะมีความรับผิดทางละเมิด ย่อมต้องเกิดความเสียหายขึ นด้วย เพราะความรับ 

ผิดทางละเมิดมุ่งที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหาย ความเสียหายนั นจึงต้องเป็น
ความเสียหายที่แน่นอน จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ นในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ แต่ต้องเป็นความ
เสียหายที่แน่นอนทั งนี ก็เพราะความเสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรงจากการกระท้าความผิด ต้อง
เป็นความสัมพันธ์หรือความเก่ียวเนื่องระหว่างความผิดและความเสียหายที่ใกล้ชิดกัน 

2) ความผิด 
ความผิดตั งอยู่บนหลักเกณฑ์ 2 ประเภท คือ ความผิดโดยจงใจ และความผิดโดยไม่

จงใจหรือความผิดโดยประมาทเลินเล่อ  
ความผิดโดยจงใจ คือ การกระท้าโดยตั งใจที่จะท้าให้บุคคลอ่ืนเสียหาย ซึ่งอาจอาศัย

ลักษณะของการพิสูจน์เจตนาของผู้กระท้าตามหลักกฎหมายอาญา ที่แบ่งประเภทของเจตนาแห่งการ
กระท้า เป็นเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาเล็งเห็นผล 

ความผิดโดยไม่จงใจ หรือความผิดโดยประมาทเลินเล่อ คือ การเปรียบเทียบการกระท้า
กับผู้อ่ืนที่มีความระมัดระวังพอควร โดยสมมุติบุคคลขึ นมาที่มีสภาพภายนอกเช่นเดียวกันกับผู้ก่อ
ความเสียหาย ว่ามีความด้อยมาตรฐานเมื่อเทียบเคียงกับบุคคลสมมติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร โดยไม่
จ้าต้องพิสูจน์เจตนาในใจของผู้กระท้าความผิดเฉกเช่นเดียวกับความผิดโดยจงใจ ดูเพียงพฤติกรรมที่
แสดงออกมาว่าควรจะประพฤติหรือไม่  

ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังน้ามาใช้เพ่ือพิจารณาความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
โดยไม่มีข้อยกเว้นด้วย 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดและผลเสียหาย (Causation) 

                                           
122 พงษ์ธร ส้าราญ, ปัญหาภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2541), หน้า 53-60. 
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เรื่องนี เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ผู้ เสียหายจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจ้าเลยกระท้า
ความผิดฐานละเมิดจริง เพ่ือที่จะให้ศาลได้เล็งเห็นและพิจารณาให้จ้าเลยรับผิดในการกระท้านั น  
ซึ่งการที่จะรู้ถึงความเก่ียวข้องระหว่างความผิดและความเสียหายสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนั น จะต้อง
ตีความตามทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเงื่อนไข หรือทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ซึ่งจะ
ขอกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป ทั งนี เพ่ือวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหาย จ้านวนที่ต้องชดใช้เยียวยาความเสียหายควรเป็นเท่าใด ให้ทั งผู้เสียหายและผู้กระท้า
ความผิดฐานละเมิดได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่ควรจะต้องรับผิด
เฉพาะในขอบเขตของการกระท้าความผิดนั น 
  จะเห็นได้ว่า ภาระการพิสูจน์ของโจทก์จะต้องอาศัยหลักกฎหมายที่โจทก์ใช้ในการ
ฟ้อง ซึ่งในกรณีนี คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ภาระการพิสูจน์จึงเป็น 
“หน้าที่น้าสืบตามกฎหมาย (Legal Burden)” เป็นหน้าที่ที่กฎหมายก้าหนดให้คู่ความจะต้อง
ด้าเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในประเด็นแห่งคดี และนอกจากการอาศัยหลักกฎหมายแล้วยังจะต้อง
อาศัยค้าคู่ความ ซึ่งก็คือ ค้าฟ้องและค้าให้การได้ด้วย เรียกว่า “หน้าที่น้าสืบตามค้าคู่ความ (The Burden 
of Proof on The Pleadings) และในกรณีของผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 
ภาระการพิสูจน์จึงตกเป็นของผู้ป่วยที่ต้องแสดงให้ศาลเห็นถึงความผิด การะกระท้าและผลหรือ
อันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการเข้าใช้บริการผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์  
  อย่างไรก็ดี ก็ยังมีข้อยกเว้นหลักการ “คู่ความใดกล่าวอ้าง คู่ความนั นมีหน้าที่น้าสืบ” 
ซึ่งก็คือ หลักข้อสันนิษฐานตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริงมาใช้ผลักภาระการพิสูจน์ไปให้จ้าเลยใน
กรณีที่สภาพเหตุการณ์ชัดเจนในตัวมันเองว่าจ้าเลยประมาท ถ้าจ้าเลยไม่ประมาทแล้วเหตุร้ายย่อมไม่
เกิดขึ น หรือในกรณีที่ความประมาทอยู่ในความรู้เห็นแค่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คือฝ่ายของ
จ้าเลย123 โดยหลักการนี  เป็นหลักการของทางระบบคอมมอนลอว์ ที่เรียกว่า “Res Ipsa Loquitar”
หรือ “The Thing Speaks for Itself”  โดยน้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือให้โจทก์พิสูจน์แต่เพียงว่าได้เกิด
เหตุแห่งความเสียหายขึ นละความเสียหายนั นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของจ้าเลย และโจทก์ไม่ต้อง
พิสูจน์ว่าจ้าเลยกระท้าการโดยประมาทเลินเล่ออย่างไร เพราะถือว่าเหตุการณ์นั นเป็นพยานหลักฐาน
ในเบื องต้นเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อแล้ว124  

                                           
123 พรเพชร วิชิตชลชัย, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552), หน้า 79. 
124 พจน์ บุษปาคม, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด

(กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์, 2530), หน้า 439-440; ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ค าอธิบาย
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2.4.5 ทฤษฎีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

เมื่อมีการตกลงกันเป็นสัญญาระหว่างลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติกับบริษัทผู้อ้านวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และสัญญานั นได้ก้าหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบริษัทฯ 
ไว้ว่าจะต้องจัดหาหรืออ้านวยความสะดวกทางด้านข้อมูลส้าคัญรวมไปถึงแพทย์และสถานพยาบาลที่
ท้าการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนั นจะต้องมีมาตรฐานคุณภาพตามที่
บริษัทฯ ได้บอกกล่าวไว้ อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บทั งทางร่างกาย จิตใจหรือ
ได้รับอันตรายอันถึงแก่ชีวิตจากการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการแนะน้าหรือชี ช่องของบริษัทฯ 
ผู้ป่วยซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ก็ควรจะได้รับสิทธิในการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายตามกรณี
ปัญหาดังกล่าวตามทฤษฎีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นสิทธิที่ผู้ป่วยควรจะได้รับในฐานะที่เป็น 
“ผู้บริโภค” ประเภทหนึ่ง กล่าวคือ เป็นผู้บริโภคจากการใช้สินค้าหรือบริการด้านสาธารณสุข  

หากจะกล่าวถึงหลักการคุ้มครองผู้บริโภคนั น หลักการนี ได้ถูกพัฒนาขึ นมาจากความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ท้าให้ทุกคนมีอิสรเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจ การจับจ่ายใช้สอยหรือบริโภคสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดีปัจจัยส้าคัญที่จะท้า
ให้ประชาชนสามารถที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการและมีคุณภาพทั งในเรื่องของ
ตัวสินค้าบริการและราคาที่ต้องเสียไป รัฐจะต้องก้ากับดูแลเรื่องดังกล่าว มิฉะนั นก็จะเป็นไปตาม
หลักการที่ว่าผู้ซื อซึ่งก็คือประชาชนจะต้องรับผลแห่งความเสียหายนั นอยู่ร่้าไป หรือที่เรียกว่า “ผู้ซื อ
ต้องระวัง” โดยรัฐจะเข้าไปแทรกแซงทั งในเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตที่อาจจะส่งผลให้สินค้ามี   
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การท้าการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ควรจะต้องอยู่บนพื นฐานแห่ง
ความเป็นจริง เกิดแนวคิดใหม่ว่า “ผู้ขายต้องระวัง” ในเวลาต่อมา ทั งนี  หากผู้บริโภคได้รับความ
เสียหายก็สามารถได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายโดยทันที ไม่จ้าต้องพิจารณาในเรื่องนิติสัมพันธ์
ทางสัญญา เพราะกฎหมายดังกล่าวมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคคนสุดท้ายในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสินค้าและ
บริการนั นโดยตรง ซึ่งมาตรการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายนั นจะเน้นที่ความเสียหาย เป็นไปตามทฤษฎี
ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability)125 

                                           
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดและหลักกฎหมายลักษณะละเมิด เรื่อง ข้อ
สันนิษฐานความรับผิดทางกฎหมาย, พิมพ์ครั งที่ 9 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 
2544), หน้า 317-318. 

125 สืบสิริ ทวีผล, ปัญหาธุรกิจแพคเกจทัวร์ระหว่างประเทศ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549) หน้า 12. 
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กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แค่การคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพ
สินค้าบริการเท่านั น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างความสมดุลในการท้าธุรกิจจ้าหน่ายสินค้าหรือ
ให้บริการ เกิดความเท่าเทียมกันทั งกิจการรายใหญ่และกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มิให้เกิด   
การผูกขาดในการประกอบธุรกิจเพียงรายใดรายหนึ่งอันจะส่งผลให้มีการตั งราคาสินค้าบริการสูงเกิน
กว่าที่ควรจะเป็น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคอีกชั นหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็น
การสร้างกลไกในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั ง ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับนานาประเทศในแง่ของการท้าธุรกิจจ้าหน่ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศด้วย ผู้บริ โภค   
ทั งในและต่างประเทศจะเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ เกิดการกระตุ้นให้ มี      
การผลิตและจัดจ้าหน่ายและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ126 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพและให้กลุ่มธุรกิจมีความรับ 

ผิดทางกฎหมาย  

 
ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นรูปแบบธุรกิจที่เพ่ิงเกิดขึ นมา

เพ่ือปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศ ซึ่งธุรกิจนี ได้เกิดขึ นควบคู่ไปกับรูปแบบการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ที่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวผสมผสานกับระบบสาธารณสุขสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสิทธิการในการ
รักษาพยาบาลทั งในแง่ของคุณภาพในการให้บริการและอัตรา  ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงจนเกินไปเมื่อ
เทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) ซึ่งมีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สูงมาก ให้กับ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั งวัยหนุ่มสาวและ    วัยเกษียณอายุที่ต้องการมา
รักษาพยาบาลพร้อมกับการพักฟ้ืนรักษาตัวในบรรยากาศที่น่าประทับใจ  ในเชิงของการท่องเที่ยวไม่
ว่าจะเป็นการจัดสถานที่พักฟ้ืนให้เปรียบเสมือนพักอยู่ในรีสอร์ทริมชายหาดหรือมีการจัดห้องพักพร้อม
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื ออ้านวยความสะดวกอย่างครบครัน เป็นต้น  

ทั งนี  การที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติจะเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศปลายทาง 
(Destination Country)นั น หากจะเดินทางมาแล้วติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลด้วยตนเอง
นั น อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล้าบากและยุ่งยากเนื่องด้วยเหตุผลมาจากอุปสรรคในการใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารและขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกแพทย์และสถานพยาบาลที่

                                           
126 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50-51. 
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เชี่ยวชาญในการรักษาตามที่ผู้ป่วยต้องการ จึงเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานรวมไปถึงการคัดเลือกแพทย์และสถานพยาบาลให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ ซึ่งก็คือ ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  

อย่างไรก็ตาม หากจะพิจารณาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว คงจะ
หนีไม่พ้นเรื่องของการขาดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยมีสาระส้าคัญ คือ ผู้ป่วยชาวต่างชาติ
จะต้องได้รับค้าแนะน้าไปจนถึงการได้รับบริการทางการแพทย์ ณ ประเทศปลายทาง จาก
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ในระดับสากล และผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากการใช้บริการนั น อีกทั งยังสามารถ
กลับมายังประเทศต้นทาง (Home Country) ได้โดยสวัสดิภาพ โดยกลุ่มธุรกิจจะต้องด้าเนินการ
ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจริยธรรมจรรยาบรรณ กล่าวคือ 
จะต้องวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติว่ามีความต้องการที่จะ
รับบริการทางการแพทย์ในลักษณะใด โดยการรวบรวมและจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้
ค้าแนะน้าทางด้านการให้บริการทางแพทย์ในต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลประเทศท่ีมีชื่อเสียงด้านบริการ
ทางการแพทย์เฉพาะทาง สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ว่าจะให้บริการทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าขั นสูงสุด และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ค้าแนะน้า
และให้บริการส่งตัวลูกค้าไปยังประเทศปลายทางเพ่ือรับการรักษาพยาบาล หลังจากนั นก็จะต้อง
ติดตามอาการของลูกค้าอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลาพักฟ้ืนไปจนถึงช่วงเวลาที่ลูกค้าเดินทางกลับมา
ยังประเทศต้นทางแล้ว  

หากแต่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเป็นการยากที่จะสร้างกรอบแห่งจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจให้เป็นรูปธรรม ตราบใดที่ไม่มีการวางมาตรการทางกฎหมายเพ่ือเป็นการบังคับให้กลุ่มธุรกิจ
จะต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่หวังแต่กอบโกยหาประโยชน์เพียงอย่าง
เดียว ยกตัวอย่างเช่น การให้ค้าแนะน้าและส่งตัวลูกค้าไปรักษาพยาบาลในประเทศปลายทางที่  
ด้อยคุณภาพทั งในเรื่องของสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เพียงเพราะได้ท้าการตกลงยังผู้ให้บริการทางการแพทย์ ณ ประเทศปลายทาง ว่าหากส่งตัวลูกค้าของ
ตนให้กับทางนั นจะได้รับค่าแนะน้าหรือเรียกอีกอย่างว่า “ค่าบ้าเหน็จนายหน้า” ส่งผลให้มีความเสี่ยง
ที่เกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ซึ่งความเสียหายดังกล่าวมิใช่เป็นเพียงความเสียหายที่
เกิดขึ นต่อตัวลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติเท่านั น หากแต่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบ
บริการทางการแพทย์และภาพรวมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศด้วย ซึ่งประเทศ
ไทยได้ให้ความส้าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยวางเป้าหมายหลัก
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าต้องผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางการบริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง
ในระดับโลก หรือที่เรียกว่า “Medical Hub” 
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จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเกิดกรอบแนวคิดของการมีมาตรการทางกฎหมายเ พ่ือที่จะ
รับรองมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค ยกตัวอย่างในกรณีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่มีชื่อเสียงในเรื่องศูนย์กลางในการ
ให้บริการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมเสริมความงามหรือศัลยกรรมพลาสติก จนท้าให้เกิดธุรกิจนาย
หน้าที่พาชาวต่างชาติไปท้าศัลยกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือที่เรียกว่า “ทัวร์ศัลยกรรม
เกาหลี” เมื่อได้ท้าการส้ารวจข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตจะพบว่ามีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเชิญ
ชวนให้เดินทางไปศัลยกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผ่านทางบริษัทฯ เป็นจ้านวนมาก รวมถึง
ข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับความผิดพลาดจากการท้าศัลยกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การได้รับค้าแนะน้าจากบริษัทฯ ให้ไปท้าศัลยกรรมในสถานพยาบาลที่ด้อยคุณภาพทั งเรื่องความรู้
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล เมื่อ
เกิดกรณีปัญหามากขึ นเรื่อย ๆ มีการร้องเรียนปัญหาเข้ามาเป็นจ้านวนมาก รัฐบาลของสาธารณรัฐ
เกาหลีจึงออกมาตรการทางกฎหมายในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
โดยให้หน่วยงานของรัฐคือ กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินคุณภาพรวมไป
ถึงการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของระบบบริการ
ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมเสริมความงามและคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติมิให้ตกเป็น
เหยื่อของธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ผิดกฎหมาย อันส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับ อีกทั งได้รับ
การคุ้มครองในเรื่องมาตรการควบคุมอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการผ่านบริษัทผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาล แล้วก็ยังมีมาตรการ
เยียวยาความเสียหายโดยการชดเชยค่าสินไหมทดแทน และการคุ้มครองเรื่องอ่ืนตามกฎหมายแห่ง
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือชดเชยความเสียหายดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้กลุ่มธุรกิจนี มีความ
รับผิดทางละเมิด (Tort Liability) จากการให้บริการอีกด้วย 
 ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยนั น เนื่องจากประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ที่สนับสนุนต่อการท่องเที่ยวที่เป็นแรงดึงดูดจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในประเทศไทยเป็นจ้านวนมาก และเมื่อพิจารณาจากสถิติของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีจ้านวนนักท่องเที่ยวสูงขึ นเรื่อย ๆ ประกอบกับการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑ์การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่สามารถ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล อีกทั ง ประเทศเรานั นมีชื่อเสียงทางด้านการผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ศัลยกรรมตกแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การศัลยกรรมแปลงเพศ ทันตกรรมและ
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และมีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แพงหากเปรียบเทียบกับการรักษาที่อ่ืนในระดับ
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มาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับการให้บริการทางการต้อนรับที่เป็นมิตร (Hospitality)127 จึงเป็นจุด
แข็งของประเทศที่สามารถดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเป็น
จ้านวนมาก และจากการส้ารวจสถิติพฤติกรรมของการใช้บริการทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยซึ่ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่จะติดต่อโรงพยาบาลเองโดยตรงผ่านบริษั ทตัวแทนใน
ต่างประเทศเป็นหลัก128 ทั งนี การท่องเที่ยวดังกล่าวจะกระจุกตัวอยู่ในแถบที่เป็นพื นที่ที่มีชื่อเสียง   
ด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นทุนเดิม เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และพัทยา129  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทางสถิติให้เห็นเป็นที่แน่ชัดว่าประเทศไทย
ก้าลังประสบปัญหาอย่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ ผู้ป่วยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นั นได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลประเทศไทยที่ได้รับค้าแนะน้าจาก
บริษัทตัวแทนฯ ให้ไปใช้บริการ แต่หากพิจารณาภายใต้บริบทของการเป็นประเทศปลายทางด้าน  
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เฉกเช่นเดียวกันกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ก็มีแนวโน้มว่าในอนาคต  
ถ้าประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมการรับรองมาตรฐานคุณภาพกลุ่มธุรกิจ  
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตในธุรกิจการท่องเที่ยวฯ ที่นับวันจะยิ่งโตขึ น
เรื่อย ๆ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ ย่อมมีสูง 
และถ้าเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ย่อมจะส่งผลถึงภาพรวมในชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
ประเทศไทยทางด้านคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์ ทั ง  ๆ ที่ ในประเทศไทยนั นมี
สถานพยาบาลหลายแห่งที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล แต่ก็ต้องถูกตัดสินจาก
สายตาของนานาประเทศว่าด้อยคุณภาพ เพียงเพราะความผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติไป
เลือกใช้บริการขอค้าแนะน้าปรึกษาและเป็นตัวกลางประสานงานจากบริษัทผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่
ขาดจริยธรรมและประสบการณ์ในการด้าเนินธุรกิจดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสม หากหน่วยงานของรัฐ
เข้าไปก้ากับดูแลธุรกิจนั นอย่างจริงจังเช่นเดียวกันกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ในข้างต้น ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ บรรลุ
เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ป่วยซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
สามารถมั่นใจได้ว่าระบบกฎหมายของไทยจะคุ้มครองพวกเขาในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                           
127 กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
128 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การวิจัยโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางการตลาด ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, หน้า 10-12. 
129 เกตุวรินทร์ ช้านาญค้า, ธุรกิจการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และการพักฟื้น (สาร

นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2553), หน้า 2. 
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2.6 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขรับรองมาตรฐานและคุณภาพธุรกิจตัวแทนนายหน้า 

การทอ่งเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

  
 จากทฤษฎีกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จะเห็นได้ว่ามีความจ้าเป็นต้องก้าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ รวมไปถึงการก้าหนดขอบเขตความรับผิดจากการประกอบธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องมีจัดให้มีหรือเข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มิใช่จะเปิดเสรีให้มีการประกอบธุรกิจได้
อย่างโดยง่าย อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้บริการ สิ่งหนึ่งของการสร้างมาตรฐาน
การให้บริการที่มีคุณภาพ ก็คือกระบวนการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ ในการปฏิบัติงานทุกบริบทตั งแต่ก่อนเข้ารับบริการจนไปถึงการพักฟ้ืนรักษาตัวหลังได้รับ
บริการ สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือของผู้ป่วยในการเลือกรับบริการจากผู้อ้านวยความสะดวกฯ โดยกรอบ
การท้างานของการรับรองมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ มีดังต่อไปนี  
 1. บริษัทฯ จะต้องมีกระบวนการพิจารณาทบทวนมาตรฐานคุณภาพในการประกอบ
ธุรกิจของตน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ อีกทั ง จะต้องจัดให้มีกระบวนการประเมินผลและรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกด้วย130 
 2. แผนการบริการจัดการด้านสุขภาพของบริษัทฯ นั น จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลด้านสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 
และหากบริษัทฯ ได้อยู่ในเครือข่ายการบริหารจัดการด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ บริษัทฯ จะต้องมี
ข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพจากสถานพยาบาล
ผ่านมาตรฐานของ ISQua (International Society for Quality in Healthcare)131 
 3. การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะต้องท้าให้แน่ใจว่าลูกค้าซึ่งเป็น
ผู้ป่วยชาวต่างชาติจะได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ส้าคัญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ จะต้อง

                                           
130 Leigh G. Turner, “Quality in Health Care and Globalization of Health 

Services: Accreditation and Regulatory Oversight of Medical Tourism Companies,” 
International for Quality in Health Care (December 2010): 3. 

131 Ibid., p. 3. 
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ท้าสัญญาผูกพันตนในข้อตกลงเรื่องการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วย โดยมองว่าความยินยอม
ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้นั นเป็นหัวใจส้าคัญของจริยธรรมของ
การประกอบธุรกิจประกอบกับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด อย่างไรก็ดีเรื่องดังกล่าวมี
ความจ้าเป็นต่อผู้ป่วยที่จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รักษาพยาบาลก่อนที่จะตัดสินใจเข้าใช้บริการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ132 
 4. การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care) ของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่จ้าเป็นและส้าคัญมาก
ส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ บริษัทฯ จะต้องอธิบายถึงการปฏิบัติงานดังกล่าวว่าผู้ป่วยจะได้รับ
การดูแลจากบริษัทฯ ตั งแต่ก่อนที่จะไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศจนถึงช่วงเวลาที่กลับมาจาก
ประเทศปลายทางที่ท้าการรักษา จะต้องมีการประเมินผลผู้ป่วยก่อนไปใช้บริการในต่างประเทศ 
ตรวจสอบและติดตามอาการของผู้ป่วยในช่วงที่ท้าการรักษาตัวในต่างประเทศ อีกทั ง  จะต้องมีการ
ก้าหนดกระบวนการดูแลรักษาหลังจากที่ท้าการรักษาเสร็จสิ นแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ส้าคัญมากในการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตามมาตรฐานสากล133 
 5. ข้อก้าหนดในสัญญาของบริษัทฯ ที่เป็นการจ้ากัดหรือยกเว้นความรับผิด ข้อก้าหนด
นั นจะต้องมีเหตุผลตามมาตรฐานที่รับฟังได้ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการแจ้งข้อมูลในการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมายกับบริษัทฯ ในกรณีที่ ได้รับความบาดเจ็บหรือเสียหายจากการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลต่างประเทศที่ขาดการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรืออย่างในกรณีที่
ผู้ป่วยไม่ได้รับบริการจากสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาล บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และความปลอดภัยจากการใช้บริการไม่เป็นไปตามที่รับรอง
ไว้134 
 6. บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ การรักษาข้อมูลความลับของผู้ป่วยซึ่งบริษัทฯ มักจะได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นความลับของผู้ป่วยประกอบการให้บริการ และบางครั งอาจจะมีการกล่าวถึง
ข้อมูลนั นผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference) การส่งภาพเอ็กซเรย์หรือผลการตรวจสุขภาพ
เฉพาะทางเพ่ืออ่านและวินิจฉัยผลในระยะไกล ( International Teleradiology) หรือการบันทึก
ข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์ในเรื่องดังกล่าว เป็นต้น บริษัทฯ จะต้องค้านึงถึงหลักจริยธรรมในการ

                                           
132 Ibid., p. 3. 
133 Ibid., p. 3. 
134 Ibid., p. 3. 
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ประกอบธุรกิจและกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะกรณีเรื่อง ประวัติ
การรักษาและข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ป่วย135 
 7. ข้อก้าหนดในการท้าการตลาดบริการทางการแพทย์หรือบริการเพ่ือสุขภาพของบริษัทฯ 
นั น บริษัทฯ จะต้องก้าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็น
ผู้ป่วยชาวต่างชาติมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม  
เขตอ้านาจรัฐของที่ตั งบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องไม่ปล่อยให้กลไกทางการตลาดแทรกแซง 
การปฏิบัติงานจนท้าให้เกิดกระบวนการที่ไม่ปลอดภัยและไม่มีประสิทธิภาพ หรือกระบวนการรักษา
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล136 
 8. ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร เช่น ผู้
ประสานงาน ตัวแทน หรือผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือหรืออ้านวยความสะดวกในการให้บริการทาง
การแพทย์จะต้องผ่านการอบรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ137 
 9. การท้าประกันภัยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือการท้าประกันภัยอันเกี่ยวเนื่องกับ
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม (Medical Complications) จะต้องรวมอยู่ในแผนการปฏิบัติงาน
ให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย ลูกค้าทุกคนที่เข้าใช้บริการบริษัทฯ จะต้องท้า
สัญญาประกันภัยเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ สัญญาประกันภัยภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม 
(Medical Complications) และสัญญาประกันภัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ น
โดยไม่ได้คาดหมาย หรือความประมาทเลินเล่อจากการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ138 
 10. บริษัทฯ จะต้องตกอยู่ในบังคับในการจัดตั งกองทุนชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า
ซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจะพบว่าบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่
ใกล้เคียงกับบริษัททัวร์ในเขตกฎหมายบางประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะต้องสมทบเงินเข้ากองทุน
ดังกล่าวเป็นรายปี โดยกองทุนนี จัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเยียวยาหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิด
จากความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลตามข้อตกลงที่ได้ก้าหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ไว้ใน
สัญญา139 
 

                                           
135 Ibid., p. 3. 
136 Ibid., p. 3. 
137 Ibid., p. 3. 
138 Ibid., p. 3. 
139 Ibid., p. 3. 



 
 

บทที่ 3 
 

ความรับผิดทางกฎหมายของผู้อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในต่างประเทศ  

 

 การพิจารณาความรับผิดทางกฎหมายของ ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
เชิงการแพทย์ ผู้วิจัยขอแบ่งออกมาเป็นสองส่วนส้าคัญคือ หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิด
โดยทั่วไปและหลักกฎหมายความรับผิดโดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจ  เนื่องจากทั งสองหลักนี มี
ความส้าคัญกับโครงสร้างทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
โดยหลักความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปนั นจะเป็นพื นฐานของหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดหาก
มิได้มีการก้าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในบทนี จะกล่าวถึง มาตรฐานทาง
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ในต่างประเทศ โดยผู้เขียนได้เลือกศึกษาแนวทางของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศ
อิสราเอล ที่เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ือน้ามาปรับใช้และเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือหาหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมและ
ก้ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยต่อไป 
 

3.1 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 
 3.1.1 หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไป 

 การที่ผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะต้องมีความรับ
ผิดทางละเมิดในกรณีที่แพทย์ในสถานพยาบาลที่ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้ให้ค้าแนะน้าผู้ป่วยไป
รักษาพยาบาลในที่แห่งนั น แล้วแพทย์ได้กระท้าการโดยประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อชีวิตหรือร่างกายแล้วแต่กรณี จ้าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ก่อให้เกิด
ความรับผิดอันเป็นเหตุให้ต้องชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการรักษาพยาบาล 
(Medical Malpractice) เสียก่อน ว่ากฎหมายได้บัญญัติถึงเรื่องสิทธิเรียกร้องความเสียหายในเรื่อง
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ดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง ทั งนี  ความรับผิดจากความเสียหายทางการแพทย์ของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีจะมีอยู่ในหลักเกณฑ์เรื่องละเมิดทั่วไป  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 3 เรื่อง สิทธิเรียกร้อง (Claims) หมวด 5 
เรื่องละเมิด (Torts) ตั งแต่มาตรา 750 ถึง 766 โดยมีการบัญญัตินิยามของค้าว่าละเมิด ในมาตรา 
750 ว่า ผู้ใด จงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระท้าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย อันเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืน
ได้รับความเสียหาย ผู้นั นมีความผูกพันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น (Any Person 
Who Causes Losses to or Inflicts Injuries on Another Person by an Unlawful Act, Willfully or 
Negligently, Shall be Bound to Make Compensation for Damages Arising Therefrom) 
ซึ่งเมื่อพิจารณามาตราดังกล่าวแล้วสามารถแยกองค์ประกอบความรับผิดได้ ดังนี 140  
 1. ผู้ใด หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 2. ต้องมีการกระท้าโดยจงใจ (Willfully) หรือประมาทเลินเล่อ (Negligently)  
  1) การกระท้าโดยจงใจ หมายถึง ผู้กระท้ารู้ส้านึกในผลเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ นจากการกระท้าของตน การกระท้าโดยประมาทเลินเล่อ หมายถึง การกระท้าที่ปราศจากความ
ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ดังเช่นวิญญูชน และรู้ในผลเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการกระท้า
โดยปราศจากความระมัดระวังนั น    
  2) การกระท้า หมายความรวมถึง การละเว้นการกระท้าด้วย 
 3. การกระท้าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อนั น ต้องเป็นการกระท้าต่อบุคคลอ่ืนโดย
ผิดกฎหมาย ค้าว่า “ผิดกฎหมาย” หมายความว่า การกระท้าโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งแบ่งออกเป็น
5 ประเภท ดังนี  
  1) การกระท้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 355 ประมวล
กฎหมายอาญาสาธารณรัฐเกาหลี บัญญัติความผิดเรื่องยักยอกทรัพย์ โดยบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดเบียดบัง
เอาไปเสียซึ่งทรัพย์ของผู้ อ่ืนที่ตนครองครองอยู่ หรือปฏิเสธที่จะคืนทรัพย์สินนั น ซึ่งหากฝ่าฝืน
บทบัญญัติดังกล่าวย่อมถือเป็นการกระท้าโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายละเมิดของสาธารณรัฐ
เกาหลี 
  2) การกระท้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติโดยรัฐ 
  3) การกระท้าที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของสังคม 
  4) การละเว้นการกระท้าบางประเภท และ 
  5) ฝ่าฝืนหน้าที่ตามหลักสุจริต ซึ่งในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของสาธารณรัฐเกาหลี บัญญัติไว้โดยมีสาระส้าคัญว่า ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่าง

                                           
140 Civil Act, Chapter V Torts, Article 750 (Definition of Torts) 
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เอกชนด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ไม่จ้ากัดเฉพาะรูปแบบของสัญญา อยู่บนพื นฐานของ
หลักสุจริตและเจตนาที่ดี ซึ่งเอกชนคู่กรณีมีหน้าที่ที่จะต้องไม่ฝ่าฝืนหลักสุจริตดังกล่าว หากฝ่าฝืนย่อม
เป็นการกระท้าท่ีมิชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายละเมิดของสาธารณรัฐเกาหลี 
 4. บุคคลที่ถูกกระท้าละเมิดได้รับความเสียหายจากการกระท้าดังกล่าว 
 5. ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้ากับความเสียหายที่เกิดขึ น (Causation) ซึ่ง
ศาลเกาหลีใช้หลักทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม (Adequate Causation) ของประเทศเยอรมันในการ
ก้าหนดความรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ  มีหลักการว่า เหตุที่ 
ก่อให้เกิดผลที่ผู้กระท้าจะต้องรับผิดนั น หมายเฉพาะเหตุที่ตามประสบการณ์ทั่วไปสามารถท้าให้ 
เกิดผลที่ความผิดนั นต้องการได้ กล่าวคือ มุ่งเฉพาะเงื่อนไขที่เพียงพอเท่านั น โดยดูเฉพาะเหตุที่ตาม
ความรู้ความช้านาญท้าให้เกิดผลได้เท่านั น ไม่ใช่พิจารณาทุกเหตุ นอกจากนี  การกระท้าและผลที่
เกิดขึ นต้องมีความเก่ียวพันกันอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Connection) 
 ในส่วนของความเสียหายอันเกิดจากการรักษาพยาบาล (Medical Malpractice) ที่ท้าให้เกิด
ความรับผิดตามหลักเกณฑ์ทางละเมิดทั่วไปนั น องค์ประกอบความรับผิดที่จะท้าให้เป็นไปตามมาตรา 
750 จะมีดังต่อไปนี 141 
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์มีเหตุอันควรรู้ได้ว่าการกระท้าใดมีความเสี่ยงที่จะ
ท้าเกิดผลร้ายหรือได้รับอันตราย 
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์มิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันที่อยู่ในภาวะวิสัยหรือพฤติการณ์อย่างเดียวกัน 
 3. ผลที่ เกิดจากความเสียหายนั น เป็นผลโดยตรงจากการดูแลหรือได้รับการ
รักษาพยาบาลจากผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
 4. ความเสียหายที่แท้จริง (Actual Damages) ต้องเกิดจากความบกพร่องตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
 ทั งนี  เมื่อความเสียหายได้เกิดขึ นแล้ว ก็จะต้องมีกระบวนการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหาย
ทั งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งตามหลักเกณฑ์ละเมิดทั่วไปของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้บัญญัติถึงการชดใช้ความเสียหายซึ่งความเสียหายในกรณีดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นความเสียหายที่มิใช่ตัวเงิน อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างของการเยียวยาความเสียหายทาง
ละเมิดทั งหมด ผู้วิจัยจะขออธิบายลักษณะของกระบวนการชดใช้ความเสียหายที่มิใช่ตัวเงิน ข้อยกเว้น

                                           
141 Sanghan Wang and John Zen Jackson, “Malpractice Reform: The Handling 

of Medical Malpractice in South Korea as a Stimulus for American Tort Reform 
Action,” Medical Liability and Health Care Law (August 2014): 19. 
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ที่ท้าให้ไม่ต้องชดใช้ความเสียหายรวมไปถึงความรับผิดแห่งการกระท้าละเมิดของบุคคลอ่ืนซึ่งตรงกับ
ลักษณะความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ย่อมต้องส่วนรับผิดชอบในความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาลแม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้กระท้าการรักษาพยาบาลนั นโดยตรงก็ตาม ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี  
 มาตรา 751 บัญญัติถึงกรณีการก้าหนดค่าสินไหมทดแทนส้าหรับความเสียหายที่มิใช่ตัวเงิน 
(Non-Economic Damages) โดยบัญญัติว่า ผู้ใดกระท้าต่อบุคคลอ่ืน อันเป็นเหตุให้บุคคลนั นเสื่อมเสียซึ่ง
อิสรภาพก็ดี เสื่อมเสียชื่อเสียงก็ดี หรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจก็ดี ผู้นั นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ซึ่งในมาตรานี มีลักษณะคล้ายกับมาตรา 446 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
และในอนุมาตราสองของมาตราดังกล่าวบัญญัติให้ศาลมีอ้านาจในการก้าหนดวิธีการช้าระ  ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นงวด ๆ หรือก้าหนดให้วางหลักประกันตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นหลักประกันในการ
ช้าระค่าสินไหมทดแทนต่อไป142 
 มาตรา 752 เป็นการบัญญัติถึงกรณีการกระท้าละเมิดจนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย 
ซึ่งมาตราดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ที่กระท้าละเมิดจนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวรวมถึง 
ค่าสินไหมทดแทนที่มิใช่ตัวเงินด้วย143 
 มาตรา 765 บัญญัติเปิดช่องให้ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถยื่นค้าร้องขอลดจ้านวน
ค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ได้ ในกรณีที่การกระท้าละเมิดไม่ได้เกิดจากความจงใจ หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง (Gross Negligence) และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ้านวนดังกล่าวจะท้าให้
ได้รับความเดือดร้อนในการด้ารงชีวิตอย่างมาก ซึ่งศาลจะต้องไต่สวนสถานะทางการเงินของ  
ผู้ยื่นค้าร้องดังที่ระบุไว้ในอนุสองของมาตราดังกล่าว144 
 มาตรา 766 บัญญัติก้าหนดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท้า
ละเมิด ภายใน 3 ปีนับจากวันที่รู้ถึงการกระท้าละเมิดนั นและรู้ตัวผู้กระท้าละเมิด หรือภายใน 10 ปี 
นับจากวันที่มีการกระท้าละเมิด145 
 อย่างไรก็ดี จากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่าความรับผิด
ทางละเมิดอันเกิดจากความเสียหายทางการแพทย์ ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายนี จะมีเพียงแพทย์
และสถานพยาบาลเท่านั น กล่าวคือเป็นความรับผิดทางละเมิดที่กระท้าโดยบุคคลนั นโดยตรง ยังไม่

                                           
142 Id, Article 751 (Compensation for Non-Economic Damages) 
143 Id, Article 752 (Consolation Money in a case where of Violation of Life) 
144 Id, Article 765 (Application for Reduction in Compensation Amount) 
145 Id, Article 766 (Prescription in respect of Right to Claim for Damages) 
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เปิดช่องให้ผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จะต้องมีความรับผิด
ในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นความรับผิดทางละเมิดที่บุคคลอ่ืนได้กระท้าลงไปโดยพิจารณาจาก       
นิติสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ทั งนี  ประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
รองรับให้มีความรับผิดทางละเมิดของบุคคลอ่ืนเฉพาะกรณีของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างท้า
ของเท่านั น ซึ่งหากพิจารณากรณีของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ก็ไม่เข้ากับลักษณะความสัมพันธ์ตาม
สัญญาจ้างท้าของที่ผู้ป่วยจะต้องเป็นคนวางแผนเองทั งหมด หากแต่เป็นผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้อง
เป็นคนวางแผนทุกกระบวนการให้เกิดความส้าเร็จของงาน หรือสัญญาจ้างแรงงานที่จะต้องมีการจ่าย
ค่าจ้างแรงงานเป็นกิจลักษณะตามบริบทของสัญญาจ้างแรงงาน ไม่ใช่การจ่ายค่าจ้างตามความส้าเร็จ
ในผลของงานแต่อย่างใดแต่อย่างใด มิได้เข้าลักษณะของสัญญาจ้างท้าของและเนื่องจากเกิดปัญหา   
ข้อร้องเรียนเป็นจ้านวนมาก เรื่องบริษัททัวร์จีนน้าลูกทัวร์มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งหากพิจารณาจากลักษณะการด้าเนินกิจการ บริษัททัวร์จีนถือว่าเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ และบริษัทดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากแต่ท้า
เพ่ือหวังผลได้รับค่านายหน้าในอัตราที่สูงเกินควรจากสถานพยาบาลเท่านั น อีกทั ง  สถานพยาบาลก็
ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการประกอบวิชาชีพด้วย สร้างความเสียหายทางการแพทย์
แก่ลูกทัวร์ชาวจีน จากปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวท้าให้ทางประเทศสาธารณรัฐเกาหลีต้องมีการก้าหนด
หลักกฎหมายความรับผิดเฉพาะในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
มีความรับผิดทางละเมิดต่อความเสียหายทางการแพทย์ด้วย ซึ่งจะขอกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 ในกรณีของการเยียวยาชดใช้ความเสียหายทางการแพทย์  (Medical Malpractice)  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ทางแพทย์และสถานพยาบาลจะต้องมีความรับผิดเพ่ือ 
การกระท้าโดยตรงของตนนั น ศาลจ้าเป็นที่จะต้องพิจารณาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
ของความเสียหายที่แท้จริงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของความเจ็บปวดทั งทางร่างกายและจิตใจว่าเกิดจาก
การรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด เพ่ือเป็นหลักแห่งการค้านวณค่าเสียหายที่ผู้ป่วยพึงควรจะได้รับด้วย146 
 และนอกเหนือจากผู้ป่วยที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงสามารถขอรับการชดใช้ค่าเสียหายได้แล้ว 
กฎหมายยังเปิดช่องให้ครอบครัว ได้แก่ บุพการี หรือ ญาติพ่ีน้องสามารถขอรับการชดใช้ค่าเสียหายได้
อีกด้วย ซึ่งเป็นความเสียหายในรูปแบบของความโศกเศร้าโทมนัสที่ผู้เสียหายโดยตรงได้รับมาแต่โดย
ส่วนใหญ่เมื่อพิจารณาจากค้าพิพากษาของศาลในกรณีดังกล่าวจะพบว่าอัตราค่าเสียหายในส่วนนี 
มักจะเรียกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั น เพราะจะมีการค้านวณประกอบกับค่าจ้างหรือรายได้ของ 
ผู้เรียกร้องด้วยว่าควรได้รับค่าเสียหายในอัตราเท่าใด สะท้อนให้เห็นว่าอัตราค่าเสียหายไม่ได้พิจารณา
แค่ตัวผู้เสียหายโดยตรงว่าเสียหายมากน้อยเพียงใดเท่านั น แต่จะต้องพิจารณาไปถึงความสูญเสีย  

                                           
146 Sanghan Wang and John Zen Jackson, op. cit., p. 20. 
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ทั งทางทรัพย์สิน และจิตใจที่รุนแรงหรือมากพออันจะได้รับค่าเสียหายเพ่ือชดใช้สิ่งที่เสียไปนั นอีก
ด้วย147 
 ยกตัวอย่างคดีที่ศาลฎีกาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่ ได้มีค้าพิพากษาในวันที่  
24 มกราคม ค.ศ.2002 กรณีที่สูตินรีแพทย์ได้วินิจฉัยผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องอายุครรภ์ของมารดาที่มี
ภาวะเป็นโรคเบาหวาน และแพทย์ได้ท้าการกระตุ้นให้คลอดก่อนเวลาอันสมควร ท้าให้เกิดภาวะ    
การคลอดติดไหล่ ซึ่งเกิดขึ นในช่วงศีรษะของทารกคลอดออกมาแล้ว โดยตัวแทนของมารดาและทารก
ที่ได้รับความเสียหายได้ให้การว่าสาเหตุที่ได้รับความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ของสูตินรีแพทย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยทักษะทางวิชาชีพและมาตรฐานของการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
เวชกรรมในระดับที่เหมาะสม ศาลจ้าต้องพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติงานของสูตินรีแพทย์ว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมในภาวะวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงจะเกิดอาการแทรกซ้อนเนื่องด้วย  
เป็นโรคเบาหวานอยู่เดิม ประกอบกับความผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัยอัลตราซาวด์ (Ultrasound) 
ที่จะท้าให้เห็นลักษณะของตัวอ่อนทารกในครรภ์ได้ชัดเจนขึ น รวมไปถึงโอกาสที่จะท้าให้ทราบถึง
ภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการคลอดติดไหล่ (Shoulder Dystocia) อย่างไรก็ตาม 
ศาลได้พิจารณากรณีดังกล่าวว่าสูตินรีแพทย์ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามมาตรฐานแห่ง
การประกอบวิชาชีพ ศาลจึงได้พิพากษาลดค่าเสียหายที่ทางตัวแทนของมารดาและทารกซึ่งเป็น
ผู้เสียหายโดยตรงเรียกร้องมา โดยศาลได้ตรวจสอบความร้ายแรงแห่งความเสียหายของทารกที่คลอด
ออกมารวมไปถึงภาวะความผิดปกติของร่างกายทารก เพ่ือค้านวณหาอัตราค่าเสียหายที่เหมาะสมที่
ควรจะได้รับ ซึ่งเดิมผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายที่ 85 ล้านวอน แต่ศาลได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 43 ล้าน
วอน ส่วนบิดาและมารดาที่ต้องได้รับความทุกข์เศร้าโศกโทมนัส ศาลได้พิพากษาให้ได้รับค่าเสียหาย    
3 ล้านวอน จากเดิมท่ีเรียกมา 5 ล้านวอน148 
 ทั งนี  หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในกรณีของ
มาตรฐานความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ ยังมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือท้าให้  
ผู้ประกอบวิชาชีพนั นจะต้องใช้ความระมัดระวังและความช้านาญมากกว่าวิญญูชนทั่วไป กล่าวคือ  
ใช้ความระมัดระวังเท่ากับผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน (Occupational or Gross Negligence) โดย
บัญญัติในมาตรา 268 ว่าหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
หรือได้รับบาดเจ็บ ถือมีความผิดทางอาญา อัตราโทษจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน 
ทั งนี ให้รวมถึงการใช้เครื่องมือช่าง วัสดุก่อสร้างหรือเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ท้าให้ผู้ อ่ืนได้รับ  

                                           
147 Ibid., p. 20. 
148 Ibid., p. 19. 
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ความบาดเจ็บสาหัสหรือเกิดความเสียหายมากกว่าปกติทั่วไปด้วย จะเห็นว่าประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีได้ก้าหนดโทษทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพหนักกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป149 
 

 3.1.2 หลักกฎหมายความรับผิดโดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจ 

 ตามที่ได้อธิบายในหัวข้อก่อนหน้านี  จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไป
ในกรณีของความรับผิดทางละเมิดต่อความเสียหายทางการแพทย์ ได้ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดเฉพาะ
ในส่วนของผู้กระท้าการละเมิดหรือความเสียหายนั นโดยตรง ก็คือ แพทย์และสถานพยาบาลเท่านั น 
หาได้เปิดช่องให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไม่ 
กล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เล็งเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามนิติสัมพันธ์ทางสัญญาหรือหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งอาจเป็นกฎหมายในการก้ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจ ในการที่จะใช้ความระมัดระวังในการให้ค้าแนะน้าปรึกษาหรือชี ชวนผู้ป่วย
ชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อันจะก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิด
ในความเสียหายทางการแพทย์ที่ เกิดจากการกระท้าละเมิดของบุคคลอ่ืนซึ่ง  ก็คือ แพทย์และ
สถานพยาบาลที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ ได้ให้ค้าแนะน้าให้ไปใช้บริการฯ ในจุดนั น ดังนั น เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยเฉพาะ คือ 
กฎหมายที่ชื่อว่า Act on Support for Overseas Expansion of Healthcare System and Attraction 
of International Patients โดยการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี จะใช้ควบคู่ไปกับ กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง 
คือ Medical Service Act เพราะกฎหมายนี เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน    การประกอบวิชาชีพด้วย ซึ่งครอบคลุมไป
ถึงความรับผิดในความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (Medical Malpractice) แต่ในปัจจุบันมี
แนวคิดว่าความเสียหายดังกล่าวมิใช่แค่แพทย์หรือสถานพยาบาลฝ่ายเดียวเท่านั นที่จะต้องมีความรับ
ผิดทางละเมิด หากแต่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ซึ่งเป็นผู้แนะน้าให้ผู้ป่วยเข้ามารักษาพยาบาลกับแพทย์
หรือสถานพยาบาลนั นจะต้องมีความรับผิดทางละเมิดเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องท้าการ
รวบรวมและคัดเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทางการแพทย์ต่อ
ผู้ป่วย และผู้ป่วยก็ย่อมจะมีความเชื่อถือหรือไว้ใจว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะต้องเลือกแพทย์หรือ
สถานพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคของผู้ป่วยได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุด 
อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวิวัฒนาการของการบัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุมและก้ากับดูแล

                                           
149 Ibid., p. 17. 



 
 

79 

การประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ผู้วิจัยจะขอเริ่มต้นจาก
กฎหมายที่ควบคุมและก้ากับดูแลผู้อ้านวยความสะดวกฯ เดิม คือ Medical Service Act  
 ในมาตรา 1 ของ Medical Service Act ได้บัญญัติถึงวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายว่า
กฎหมายนี ได้ตราขึ นเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกับการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลทั งหมด 
ทั งนี เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพสูงสุด และเพ่ือเป็น
การพัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะสุขให้มีประสิทธิภาพ150 ยกตัวอย่างเช่น นิยามของค้าว่า
สถานพยาบาล ประเภทของสถานพยาบาล หลักเกณฑ์การก่อตั งและขออนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส้าหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่ง
ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน ทันตแพทย์ แพทย์แผนโบราณ หมอต้าแย และพยาบาล ซึ่งจัดเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของกฎหมายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์ 
การด้าเนินงานและการก้ากับดูแลสถานพยาบาล ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีความส้าคัญต่อการสาธารณสุข
ของสาธารณรัฐเกาหลี151 และในหมวด 3 ของกฎหมายดังกล่าว มีการบัญญัติถึงข้อห้ามที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Restrictions on Medical Practice) โดยในมาตราแรกของ
หมวดดังกล่าวคือมาตรา 27 ได้บัญญัติห้ามผู้ที่มิใช่บุคลากรทางการแพทย์ หรือเป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี  ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยมีข้อยกเว้นส้าหรับบุคคล 3 ประเภท ได้แก่152 
 1. แพทย์ต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในต่างประเทศและอาศัยอยู่ใน
เกาหลี 
 2. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในวิทยาลัยแพทย์ วิทยาลัยทันตกรรม วิทยาลัย
แพทย์แผนโบราณ โรงพยาบาลทั่วไป หรือสถานพยาบาลต่างประเทศซึ่งอาสาบริการทางการแพทย์ 
หรือมีโครงการวิจัยทางการแพทย์  
 3. นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ หรือนักศึกษาแพทย์แผนโบราณ 
 ส่วนกรณีของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในต่างประเทศ จะบัญญัติ
อยู่ในอนุมาตรา 3 ของมาตรา 27 โดยมีเนื อความว่า ห้ามมิให้ผู้ใดแนะน้า อ้างอิง หรือเรียกร้องให้
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งเพ่ือผลก้าไร โดยเสนอผลประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีส่วนลดค่าธรรมเนียมรักษาพยาบาลตามที่ก้าหนดในกฎหมายหลักประกัน

                                           
150 Medical Service Act, Article 1 (Purpose) 
151 Id, Article 2 (Medical Persons) 
152 Id, Article 27 (Prohibition of Unlicensed Medical Practice, etc.) 
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สุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้ เสนอเงินสดหรือเสนอการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือจูงใจผู้ป่วยให้เข้ารับ 
การบริการรักษาพยาบาล เว้นแต่เข้าเง่ือนไขตามท่ีก้าหนด ดังต่อไปนี   
 1. ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้กระท้าการจูงใจผู้ป่วยรายดังกล่าวเพ่ือเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในเกาหลีใต้เป็นการเฉพาะราย ด้วยเหตุผลทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วย 
หรือเหตุผลอื่น ๆ  
 2. กระท้าการจูงใจเพ่ือให้ผู้ป่วยต่างชาติเข้ารับการรักษาพยาบาลในเกาหลีใต้ ซึ่งไม่
รวมถึงผู้ป่วยต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก้าหนด และไม่
รวมถึงผู้ป่วยต่างชาติที่ได้รับความคุ้มครองตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้  และได้
บัญญัติเพ่ิมเติมในอนุมาตรา 4 ของมาตรา 27 โดยห้ามมิให้บริษัทประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย กระท้าการจูงใจให้ผู้ป่วยต่างชาติเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
เกาหลีใต ้
 ในส่วนของมาตรา 27-2 นี เองที่เป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญในการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุม
และก้ากับดูแลธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยมาตรานี ได้บัญญัติ
หลักเกณฑ์ในการขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการจูงใจให้ผู้ป่วยต่างชาติเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
เกาหลีใต้ หรือผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 27 
อนุมาตรา 3 โดยแบ่งประเภทการลงทะเบียนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ สถานพยาบาลขึ นทะเบียนเป็น 
ผู้ประกอบกิจการเอง และบุคคลทั่วไปขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการ โดยให้ขึ นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ ในกรณีบุคคลทั่วไปขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการ จะต้องมี
คุณสมบัติเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก้าหนดในมาตรา 27-2 อนุมาตรา 2 ได้แก่153 

                                           
153 Id, Article 27-2 (Registration, etc. for Attraction of Foreign Patients) ปัจจุบันได้

ยกเลิกมาตราดังกล่าวแล้วเนื่องจากมีการออก Act No. 13599, Dec. 22, 2015 คือ Act on Support 
for Overseas Expansion of Healthcare System and Attraction of International Patients 
โดยตามภาคผนวกของกฎหมายดังกล่าวได้มีการอธิบายเหตุผลของการออกกฎหมายดังกล่าว 
อ ย่ า งชั ด เจ น  ดั งนี  “Article 2 (Transitional Measures concerning Registration of Attracting 
International Patient)  A medical institution registered pursuant to Article 27-2 ( 1)  of 
the Medical Service Act and a international patient attraction agency registered pursuant to 
Article 27-2 (2) of the same Act as at the time this Act enters into force shall be deemed 
the medical institution for attraction of international patients and the international patient 
attraction agency, respectively, registered under this Act: Provided, That they shall renew 
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 1. เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ (Guarantee 
Insurance) 
 2. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่้ากว่าเกณฑ์ขั นต่้าที่กระทรวงประกาศก้าหนด และ 
 3. เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่กระทรวงประกาศก้าหนดส้าหรับกิจการประเภทนี   
 อย่างไรก็ตาม ผู้ขอขึ นทะเบียนทั งสองประเภทต้องรายงานผลประกอบการ (Business 
Performance) ในปีที่ผ่านมาให้กระทรวงฯ ประกอบการขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ ตามที่
บัญญัติไว้ในอนุมาตรา 3 ของมาตรา 27-2 และกระทรวงฯ มีสิทธิเพิกถอนการขึ นทะเบียนได้
ตลอดเวลา หากพบว่าผู้ยื่นค้าขอขึ นทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก้าหนด หรือฝ่าฝืนมาตรา 27 
อนุมาตรา 3 ข้อ 2 หรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งลงให้แก้ไขข้อบกพร่องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 63 อีกทั ง
ผู้ขอขึ นทะเบียนจะต้องกระท้าการจูงใจผู้ป่วยต่างชาติ ไม่เกินไปกว่าจ้านวนเตียงผู้ป่วยที่มีอยู่จริง 
ตามท่ีกระทรวง ฯประกาศก้าหนด ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 27-2 อนุมาตรา 5 
 อนึ่ง ในกรณีสถานพยาบาลฝ่าฝืนมาตรา 27-2  อนุมาตรา 1, 2, 3, และ 5 อาจมีค้าสั่งให้
ระงับการให้บริการรักษาพยาบาลทั งหมดหรือบางส่วน รวมถึงให้แก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 63154 และหากยังไม่แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอาจถูกระงับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลสูงสุดเป็นระยะเวลาชั่วคราวหนึ่งปีหรือถาวร ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 64 อนุมาตรา 1 ข้อ 6155 รวมทั งโทษปรับไม่เกิน 50 ล้านวอน ตามที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา 67156 
 ทั งนี  ในปัจจุบันมาตรา 27-2 แห่ง Medical Service Act ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากมี  
การบัญญัติกฎหมายขึ นมาเพ่ือก้ากับดูแลธุรกิจนายหน้าการท่องเที่ยวเชิงการการแพทย์โดยเฉพาะ   
คื อ  Act on Support for Overseas Expansion of Healthcare System and Attraction of 
International Patients เมื่อปี ค.ศ.2015 เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์ในการก้ากับดูแลและควบคุม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพธุรกิจประเภทดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ น จากเดิมที่ มีเพียง
แค่ขั นตอนของการขอจดทะเบียนเพ่ือประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ เท่านั น แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด โดยกฎหมายนี 

                                           
their registration, within one year from the date of enforcement of this Act, after satisfying 
the requirements as prescribed in Article 6 (1) and (2).” 

154 Id, Article 63 (Order, etc. for Correction) 
155 Id, Article 64 (Revocation, etc. of Permission for Establishment) 
156 Id, Article 67 (Prohibition of Unlicensed Medical Practice, etc.) 
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อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเกาหลีใต้ (Ministry of Health and 
Welfare) โดยมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมและก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังต่อไปนี  
 กฎหมายฉบับนี มีอยู่ 5 หมวด ในมาตรา 1 ได้บัญญัติถึงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมาย
ดังกล่าว เพ่ือให้ชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้ได้รับการบริการรักษา 
พยาบาลที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการ
สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ และส่งเสริมสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ป่วยชาวต่างชาติ รวมทั งเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติในการเข้ามา
รักษาพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้157 ซึ่งในมาตรา 2 ได้บัญญัตินิยามศัพท์ไว้หลายประการด้วยกัน ซึ่ง
ในอนุมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของค้าว่า การชี ชวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ (Attraction of 
International Patients) ซึ่งหมายความว่า การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอ้านวยความสะดวกทาง
การแพทย์เพ่ือที่จะจูงใจให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภายในประเทศ
เกาหลีใต้ เช่น การนัดหมายกับสถานพยาบาล การท้าสัญญาเพ่ือการรักษาพยาบาล และเป็นตัวแทน
ของสถานพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลที่จ้าเป็นในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ รวมถึงการอ้านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น การรับ-ส่งระหว่างสถานพยาบาลกับที่พัก  
การจัดเตรียมที่พักให้ผู้ป่วย เป็นต้น158  
 ในมาตรา 6 ได้บัญญัติถึงการจดทะเบียนผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ (Registration for Attraction of International Patients) ซึ่งแบ่งประเภทของการจด
ทะเบียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้ขอจดทะเบียนเพื่อชี ชวนผู้ป่วย
ด้วยตนเอง กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจดทะเบียนเพ่ือชี ชวนผู้ป่วยชาวต่างชาติให้เข้ามารักษาพยาบาล
ในประเทศเกาหลีใต้ โดยในกรณีหลังนี เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษา กล่าวคือ เป็นการขอจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั่นเอง159  
 ทั งนี  การขอจดทะเบียนของทั งสองประเภทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดอย่าง
ครบถ้วนจึงจะสามารถขอจดทะเบียนได้ โดยในกรณีของสถานพยาบาลจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 160 
 1. สถานพยาบาลจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Medical Specialist) ตาม
มาตรา 77 Medical Service Act อย่างน้อย 1 ราย ในแผนกที่จะรับรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติ 

                                           
157 Act on Support for Overseas Expansion of Healthcare System and 

Attraction of International Patients, Article 1 (Purpose). 
158 Id, Article 2 (Definitions). 
159 Id, Article 6 (Registration for Attraction of International Patients.).  
160 Id, Article 6 (1). 
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 2. สถานพยาบาลต้องซื อประกันความเสี่ยงจากความผิดพลาดทางการแพทย์ 
(Medical Malpractice Liability Insurance) ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงหรือเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนเพ่ือป้องกันความสูญเสียทางการแพทย์ (Medical Indemnity Mutuals) ตาม
กฎหมายเพ่ือชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ นจากความผิดพลาดทางการแพทย์ 
(Medical Malpractice) และการประนีประนอมยอมความข้อขัดแย้งทางการแพทย์ (The Act on 
Remedies for Injuries from Medical Malpractice and Mediation of Medical Dispute)  
 ส้าหรับเงื่อนไขของบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี 161 
 1. ผู้ขอจดทะเบียนต้องซื อกรมธรรม์ เพ่ือการค ้าประกันความเสี่ยงภัย (Guarantee 
Insurance) ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง  
 2. ต้องมีทุนจดทะเบียนขั นต่้าตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
 3. ต้องมีส้านักงานในประเทศเกาหลีใต้ 
 เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ต้องไปด้าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้ว กระทรวงฯ จะออกใบรับรองการจดทะเบียน (Certificate 
of Registration) ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนทั งสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น โดยใบรับรองการจด
ทะเบียนนี มีอายุสามปีนับแต่วันที่จดทะเบียน โดยในกรณีท่ีต้องการที่จะต่ออายุการจดทะเบียนจะต้อง
กระท้าการก่อนใบรับรองการจดทะเบียนหมดอายุ และห้ามมิให้สถานพยาบาลหรือผู้ประกอบการฯ 
ยิ น ยอม ให้ บุ คคล อ่ืน ใช้ ชื่ อ ขอ งตน ในการชี ช วน ผู้ ป่ ว ยช าวต่ างช าติ แล ะใบ รั บ รองก าร  
จดทะเบียนนี มิอาจโอนไปยังบุคคลอ่ืนได้ 
 ในประเด็นเรื่องการปกป้องสิทธิและผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มีการบัญญัติอย่างชัดเจนไว้ใน
มาตรา 8 ซึ่งสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบการฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 8 อย่างเคร่งครัด ได้แก่162 
 
 1. การแสดงใบรับรองการจดทะเบียนให้เห็นได้ชัดเจนโดยบุคคลทั่วไป และใช้มาตรการ
ตามท่ีจ้าเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตน 
 2. ต้องจัดแสดงป้ายและโบรชัวร์ภาษาต่างประเทศที่ระบุถึงสิทธิและผลประโยชน์ของ
ผู้ป่วยชาวต่างชาติภายในสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติสามารถเข้าใจถึงสิทธิและ

                                           
161 Id, Article 6 (2). 
162 Id, Article 8 (Protection of the Rights and Interests of International 

Patients).  
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ผลประโยชน์ของตน และจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติแต่ละรายโดยเฉพาะตาม
รายละเอียดดังนี  
  1) ชื่อโรคและอาการของผู้ป่วยชาวต่างชาติ วิธีการรักษา และผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ นจากการรักษา 
  2) สัญญารักษาพยาบาล ซึ่งต้องเป็นสัญญามาตรฐาน (Standard Form) ที่
ก้าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงอัตราค่ารักษาพยาบาลโดยประมาณการ 
  3) การระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีความผิดพลาดทางการแพทย์เกิดขึ น 
(Medical Malpractice) 
 ข้อกั งวลส้าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับค่าใช้จ่ ายเกินค วามจ้ าเป็นที่มั กจะถูกเรียกเก็บจาก
ผู้ประกอบการฯ มาตรา 9 ได้บัญญัติแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าวโดยห้ามมิให้สถานพยาบาลที่ชี ชวน
ผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ประกอบการชี ชวนชาวต่างชาติหรือผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินความจ้าเป็นหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ163 
 ในกระบวนการก้ากับดูแลธุรกิจดังกล่าว ในมาตรา 11 ได้บัญญัติให้สถานพยาบาลที่ชี ชวน
ผู้ป่วยชาวต่างชาติ และผู้ประกอบการฯ ต้องส่งผลการประกอบการแก่กระทรวงสาธารณสุขทุกปี เพื่อ
ตรวจสอบการประกอบธุรกิจ164 
 ในกฎหมายดังกล่าวนอกจากมีการก้ากับดูแลธุรกิจชี ชวนฯ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมี
ลักษณะพิเศษท่ีก้าหนดหน้าที่พิเศษให้กระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจชี ชวนฯ 
อย่างต่อเนื่องทั งในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มของตลาด การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจชี ชวนฯ เป็นต้น ดังที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 12165 มาตรา 13166 มาตรา 14167  
 ในกรณีของการโฆษณาของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สามารถ
กระท้าได้ทั งในสื่อโทรทัศน์และในสื่อสิ่งพิมพ์ได้ทุกภาษา แต่อย่างไรก็ตาม ห้ามแสดงข้อมูลเป็นเท็จ

                                           
163 Id, Article 9 (Restriction of Excessive Fee, Etc). 
164 Id, Article 11 (Duty of Report). 
165 Id, Article 12 (Businesses of Supporting Overseas Expansion of Medical 

Service and Attraction of International Patients). 
166 Id, Article 13 (Fostering of Professional Personnel). 
167 Id, Article 14 (Evaluation and Designation of Promotion Agency). 



 
 

85 

หรือเกินความเป็นจริงเพ่ือจูงใจให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติหลงเชื่อในข้อความนั น ทั งนี ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 15168  
 ในกรณีของบทก้าหนดโทษได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 5 ตั งแต่มาตรา 22 ถึงมาตรา 31 
ในหลายความผิดด้วยกัน ในกรณีของการฝ่าฝืนมาตรา 4 ถึงมาตรา 11 กระทรวงสาธารณสุขอาจมี
ค้าสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22169 หากยังฝ่าฝืนอาจ
ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 24170 หรือถูกปรับตามมาตรา 26171 เป็นต้น 
 ในกรณีที่ประกอบธุรกิจชี ชวนฯ โดยที่ไม่ได้จดทะเบียน มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 30 ล้านวอนหรือทั งจ้าทั งปรับ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 28172  
 

3.2  ประเทศอิสราเอล 
 
 เมื่อเกิดความเสียหายทางการแพทย์ (Medical Malpractice) ขึ น ประเทศอิสราเอลได้มี
หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดหากเกิดความเสียหายในประเด็นดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น  
2 ลักษณะ คือ หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดทั่วไป และหลักกฎหมายความรับผิดโดยเฉพาะใน
การประกอบธุรกิจ ทั งนี  หากจะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าการท่องเที่ยวเชิงบริการ 
ทางการแพทย์จะต้องมีความรับผิดในความเสียหายทางการแพทย์ (Medical Malpractice) ที่เกิดขึ น
จากการปฏิบัติงานของแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ตนได้ให้ค้าแนะน้าไปนั นหรือไม่อย่างไร หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การให้มีความรับผิดทางละเมิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืน ซึ่ งอาจมีนิติสัมพันธ์กันไม่
ว่าจะเป็นในรูปแบบของนิติกรรมสัญญาหรือหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง จ้าเป็นที่
จะต้องพิจารณาทั งในส่วนของหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดทั่วไป และหลักกฎหมายความรับ
ผิดโดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจ ว่าครอบคลุมความรับผิดให้ไปถึงผู้ประกอบธุรกิจฯ ในลักษณะใด 
ดังนั น ผู้วิจัยจึงขออธิบายหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของทั งสองประเภทเพ่ือพิจารณาใน
ประเด็นปัญหาดังกล่าว ดังนี  
 

                                           
168 Id, Article 15 (Protection of the Rights and Interests of International Patients). 
169 Id, Article 22 (Corrective Order). 
170 Id, Article 24 (Cancellation of Registration). 
171 Id, Article 26 (Penalty Surcharge).  
172 Id, Article 28 (Penalty Provision).  
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 3.2.1 หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดโดยท่ัวไป 

 หลักความรับผิดทางละเมิดของประเทศอิสราเอล ได้ตรากฎหมายออกมาส้าหรับเรื่องนี 
โดยเฉพาะ เรียกว่า Torts Ordinance แบ่งออกเป็น 6 หมวด ในหมวดแรก บัญญัติถึงวิธีการใช้และ
การตีความกฎหมายลักษณะละเมิด (Interpretation) โดยในมาตรา 1 บัญญัติให้ใช้และตีความตาม
แบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ เว้นแต่จะบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่าง  ชัดแจ้ง173 
และในมาตรา 2 จะบัญญัติถึงนิยามศัพท์โดยทั่วไปที่ใช้ในกฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศ
อิสราเอล ยกตั วอย่ างเช่น  ค้ าว่ า พ่อแม่  (Parents) ให้ หมายความรวมถึ ง ปู่  ย่ า ตา ยาย 
(Grandparents) และพ่อแม่เลี ยง (Step-Parents) หรือ ค้าว่า เด็ก (Child) ให้หมายความรวมถึง 
หลาน (Grandchild) ลูกเลี ยง (Step-Child) ตัวอ่อนในครรภ์ (Fetus) บุตรนอกสมรส (Child Born 
Out of Wedlock)174 
 ค้าว่า ความเสียหาย (Damage) หมายความถึง การสูญเสียชีวิต หรือการได้รับความบาดเจ็บ
ต่อร่างกาย ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ หรือความสูญเสียหรือ
เสียหายอย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายจากการขาดรายได้ (Financial Loss) ที่
บุคคลควรจะได้รับจากการสูญเสียโอกาสนั น เป็นต้น โดยประเภทความเสียหายเหล่านี เป็นส่วนหนึ่ง
ของความเสียหายทางการแพทย์อันจะก่อให้เกิดความรับผิดไปถึงผู้ อ้านวยคว ามสะดวกเพ่ือ 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วย 
 ในหมวดสอง ว่าด้วยเรื่องของสิทธิและความรับผิดทางละเมิด (Rights and Liabilities in 
Tort) ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 3 ว่า บุคคลใดได้รับความเสียหายจากการกระท้าที่ผิด
กฎหมาย (Civil Wrong) ซึ่งกระท้าลงในอิสราเอล บุคคลนั นย่อมมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าสินไหม
ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะละเมิด จากบุคคลที่กระท้าการนั น หรือบุคคลซึ่ง 
รับผิดจากการกระท้านั น175 และเมื่อพิจารณาตามกรณีศึกษานี จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายที่
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้รับความเสียหายทางการแพทย์ 
กล่าวคือ ได้เข้ารักษาพยาบาลในประเทศอิสราเอลเท่านั น เขตอ้านาจกฎหมายพิจารณาเพียงสถานที่   
ที่มูลคดีเกิด ไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีสัญชาติ
อิสราเอลหรือสัญชาติอ่ืนแต่ได้พาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอิสราเอลหรือไม่ก็ตามแนะน้าให้เข้ารับ   
การรักษาพยาบาลยังประเทศอ่ืน 

                                           
173 Torts Ordinance, Article 1 (Interpretation). 
174 Id, Article 2 (Definitions). 
175 Id, Article 3 (Civil Wrong and Right to Remedy). 
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 อย่างไรก็ดี หากผู้เสียหายรู้และสันนิษฐานได้ว่า หรือควรจะรู้และสันนิษฐานได้ว่าจะมี     
ความเสียหายเช่นว่านั นเกิดขึ น และยังเอาตัวเองหรือทรัพย์สินของตัวเองไปรับความเสียหายนั น    
ดังนี  จ้าเลยมีสิทธิ์ยกเหตุดังกล่าวเป็นข้อต่อสู้ให้พ้นจากความรับผิดได้ ซึ่งได้มีการบัญญัติกรณีดังกล่าว
ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 5176 แต่ถึงอย่างนั น จ้าเลยจะอ้างเหตุดังกล่าวไม่ได้ หากเหตุดังกล่าวเกิดขึ น
จากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในกรณีศึกษานี  คือ สัญญาผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ และในมาตรา 6 ได้บัญญัติในกรณีเดียวกันไว้ส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในขอบอ้านาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้177 
 ทั งนี  ในกรณีที่บุคคลร่วมกันท้าละเมิดตั งแต่สองคนหรือมากกว่า ในมาตรา 11 บัญญัติให้กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวรับผิดร่วมกัน ทั งนี กลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจถูกฟ้องรายบุคคล หรือถูกฟ้องร่วมกันก็ได้178 
และในกรณีที่บุคคลจ้างตัวแทนซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างให้กระท้าการใด ๆ แทนตนในเรื่องต่าง ๆ หากเกิด      
ความเสียหายจากการกระท้าของตัวแทน มาตรา 14 บัญญัติให้ บุคคลซึ่งเป็นตัวการต้องรับผิดใน   
การกระท้าของตัวแทนทั งหมด179 
 อีกประเด็นที่มีความส้าคัญไม่แพ้กัน คือ เรื่องความรับผิดทางละเมิดตามสัญญา (Liability of 
Party Contract) ที่มีความเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาที่อาศัยมูลละเมิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญา โดยใน
มาตรา 15 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่คู่สัญญาได้เข้าตกลงท้า
สัญญาเพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท้าการแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญา
ฝ่ายที่กระท้าการแทนต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของคู่สัญญาฝ่ายที่ตนต้องกระท้าการแทน ดังนี 
คู่สัญญาฝ่ายที่กระท้าการแทนไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ นจากการกระท้าแทน
คู่สัญญาอีกฝ่าย แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้บัญญัติข้อยกเว้นในกรณีดังกล่าว ในกรณีที่ความ
เสียหายเกิดขึ นตัวผู้กระท้าการแทนเอง เช่น จงใจ หรือยอมรับให้เกิดผลเสียหายนั น หรือวัตถุประสงค์
ของสัญญาขัดต่อกฎหมาย180 และในกรณีทีผู้กระท้าละเมิดถึงแก่ความตาย มาตรา 19 บัญญัติว่า สิทธิ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายไม่ระงับไป และตกทอดแก่ทายาทรวมถึงกองมรดก
ของผู้ท้าละเมิดท่ีถึงแก่ความตาย181 

                                           
176 Id, Article 5 (Voluntary Exposure to Risk). 
177 Id, Article 6 (Act in accordance with Statutory Provision). 
178 Id, Article 11 (Joint Civil Wrong Doers).  
179 Id, Article 14 (Liability of Principal).  
180 Id, Article 15 (Liability of Party to Contract).  
181 Id, Article 19 (Effect of Death on Cause of Action).  
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 ในหมวดที่ 3 บัญญัติถึงการกระท้าที่ผิดกฎหมาย (Civil Wrong) ที่จะน้าไปสู่ความรับผิด     
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ซึ่งในเรื่องของการท้าร้ายร่างกาย (Assault) กฎหมายใน
มาตรา 23 บัญญัติว่า การท้าร้ายร่างกาย คือ การกระท้าโดยจงใจซึ่งอาศัยแรงกาย (Force) ทุก
รูปแบบ เช่น การท้าร้าย การสัมผัส การเคลื่อนย้าย เป็นต้น รวมถึงการกระท้าโดยอาศัยสิ่งอ่ืน  ๆ     
เช่นความร้อน แสง ไฟฟ้า ก๊าซ เป็นต้น กระท้าต่อร่างกายของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม 
และโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ เสียหาย หรือได้รับความยินยอมแต่เป็นความยินยอมที่บกพร่อง 
เช่น ถูกหลอกลวง หรือ ฉ้อฉล182 แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้กระท้าพิสูจน์ได้ว่าจ้าต้องกระท้าลงเพ่ือ
ป้องกันภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพย์สินซึ่งอาจจะเกิดขึ นกับตนเองหรือผู้อ่ืนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสียหายตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 24183 
 ส่วนกรณีความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อ (Negligence) ในมาตรา 35 บัญญัติไว้
อย่างชัดเจนว่าบุคคลใดประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ถือเป็นการกระท้าที่
ผิดกฎหมาย (Civil Wrong) อันน้าไปสู่ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งการกระท้าโดยประมาทเลินเล่อ
หมายถึง จากการกระท้าโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั น รวมถึง
ความบกพร่องในการใช้ทักษะหรือความระมัดระวังในวิชาชีพของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพอย่างเหมาะสมด้วย184 จากบทบัญญัตินี เองท้าให้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้า 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่จ้าต้องอาศัยความระมัดระวังตามมาตรฐานของการปฏิบัติงาน  
ทางวิชาชีพในระดับที่เหมาะสม โดยได้มีการบัญญัติกฎหมายเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะซึ่งจะกล่าวใน
ล้าดับถัดไป 
 การก้าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ื อชดเชยความเสียหายจากการถูกกระท้าละเมิด  
มาตรา 71 ก้าหนดให้ศาลแพ่งอิสราเอลเป็นผู้ก้าหนดค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ลักษณะละเมิดของอิสราเอล ซึ่งจะก้าหนดได้มากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับเขตอ้านาจของศาลตามที่
ก้าหนดไว้ในกฎหมายธรรมนูญศาล185 
 อย่างไรก็ดี ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
หากจะต้องได้มีความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่ เกิดความเสียหายทางการแพทย์ (Medical 
Malpractice) อันเกิดขึ นจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประกอบ
วิชาชีพของแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เป็นผู้แนะน้าให้เข้าใช้บริการนั น       

                                           
182 Id, Article 23 (Assault). 
183 Id, Article 24 (Special Defense). 
184 Id, Article 35 (Negligence).   
185 Id, Article 71 (Any Court Competent to Grant Remedy). 
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ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะไม่มีความรับผิดดังกล่าวหากตีความตามหลักเกณฑ์รับผิดทางละเมิด
โดยทั่วไป เพราะบทบัญญัติได้ก้าหนดความรับผิดจ้ากัดเฉพาะผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั นโดยตรง 
ซึ่งในกรณีนี  คือ แพทย์และสถานพยาบาลเท่านั น ไม่ได้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจผู้ อ้านวย        
ความสะดวกฯ ท้าให้ประเทศอิสราเอลได้มีแนวคิดที่จะบัญญัติกฎหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ จะต้องรับผิดตามหลักกฎหมายความรับผิดโดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะขอ
กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 

 3.2.2 หลักกฎหมายความรับผิดโดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจ 

 แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของประเทศอิสราเอลของยังไม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ แต่กฎหมายนี ได้ผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) อย่างสมบูรณ์ซึ่ง
เป็นขั นตอนส้าคัญในการกลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพ ไม่สร้างผลกระทบความเสียหายในวงกว้างต่อทั งรัฐ 
เอกชน และประชาชน และต่อการพัฒนาประเทศทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง 
ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายก้ากับดูแลธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเพ่ือตรา
เป็นกฎหมายของรัฐต่อไป ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี ได้มีการร่างร่วมกันระหว่างกระทรวง        การ
ท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล โดยมีสาระส้าคัญอยู่บนหลักการพื นฐาน 3 ประการ 
ได้แก่186  
 1. การดูแลผู้ป่วยชาวอิสราเอลให้ได้รับการบริการรักษาพยาบาลทีมีคุณภาพไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศอิสราเอล 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะต้องน้ามาพัฒนาระบบสาธารณสุขและ          
การบริการรักษาพยาบาลของประเทศอิสราเอลให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ นไป  
 3. นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มาขอรับบริการรักษาพยาบาล         
ในประเทศอิสราเอล จะต้องได้รับการบริการทางการแพทย์จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้    

                                           
186 For the First Time The Ministries of Health and Tourism Settle the 

Subject of Medical Tourism By Means of Law, Retrieved January 12, 2559 from 
http://www.health.gov.il/English/News_and_Events/SpokespersonsMessages/Pages/13
062016.aspx 
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพจากบุคลากรที่มีจริยธรรมทาง
การแพทย์ ทั งนี  เพ่ือสร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ นไป 
 โดยในขั นตอนการก้ากับดูแลธุรกิจดังกล่าว กฎหมายจะก้าหนดให้ตัวแทนให้บริการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical Tourism Agents) ต้องมาด้าเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดให้ครบถ้วนเสียก่อน  
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจึงจะรับจดทะเบียนตัวแทนรายดังกล่าว ซึ่งตัวแทนให้บริการท่องเที่ยว          
เชิงสุขภาพทุกรายจะต้องจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก้าหนดจึงจะสามารถ
เริ่มด้าเนินกิจการได้ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านั นประกอบด้วย187 

ด้าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั งต่อตัวผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย 
(มาตรา 9) 

รักษาความลับทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด (มาตรา 10) 
การตกลงขอรับบริการระหว่างผู้ป่วยกับตัวแทนต้องท้าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และ 

ผู้ป่วยต้องได้รับและลงนามในค้าเสนอราคาที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ท้าการรักษาโดยตรง เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจท้าสัญญา (มาตรา 11) 

ตัวแทนต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ที่ได้รับจากโรงพยาบาลที่ 
ท้าการรักษาอย่างเปิดเผย (มาตรา 12) 

ห้ามตัวแทนผูกขาดการบังคับซื อสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆควบคู่กับบริการรักษาพยาบาล
(มาตรา 13) 

ตัวแทนต้องสวมใส่แท็กที่ระบุสถานะว่าเป็นตัวแทนตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล 
(มาตรา 14) 

ห้ามตัวแทนติดต่อหมอโดยตรง หากต้องติดต่อหมอ ให้ติดต่อผ่านฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
เท่านั น (มาตรา 15) 

ในกรณีโรงพยาบาลต้องปฏิบัติดังนี  
บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องไม่กระทบต่อคุณภาพและการให้บริการทางการแพทย์ต่อ

ผู้ป่วยชาวอิสราเอล 
โรงพยาบาลจะถูกจ้ากัดโควตาจ้านวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถให้บริการได้ตาม

ข้อมูลสถิติระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอเพ่ือเข้ารับการรักษาในแต่ละขั นตอน และจ้านวนสิ่งอ้านวย    
ความสะดวกหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมี 

                                           
187 Ibid., para. 3. 
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โรงพยาบาลที่จะให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องส่งข้อมูลจ้านวนผู้ป่วยชาวอิสราเอล และ
จ้านวนผู้ป่วยที่เป็นนักท่องเที่ยงเชิงสุขภาพให้แก่กระทรวงสาธารณสุข 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องน้าไปพัฒนาระบบการสาธารณสุข เพ่ือผู้ป่วยชาวอิสราเอล 
โดยโรงพยาบาลต้องมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการรายได้เพ่ือตรวจสอบว่าใช้ไปตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายหรือไม่ 

ดังนั น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันทางประเทศอิสราเอลเริ่มตระหนักถึงความส้าคัญที่จะต้องให้  
ผู้ประกอบธุรกิจผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีความระมัดระวังใน          
การประกอบธุรกิจเพราะมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ การที่จะยึดหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปตามทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด
แบบดั งเดิมอาจจะไม่ใช่ทางออกในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ นในปัจจุบันที่ธุรกิจบริการทางการแพทย์มีความหลากหลายมากกว่าในอดีต กล่าวคือ มิใช่
เกี่ยวข้องกับแพทย์และสถานพยาบาลฝ่ายเดียวเท่านั น หากแต่มีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ           
ผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตามวงจรของการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกด้วย 
 

 



 
 

บทที่ 4 
 

ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจผู้อ านวยความสะดวก 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตามกฎหมายไทย 

 
ในบทที่แล้ว จะเห็นว่าโครงสร้างกฎหมายของต่างประเทศที่ก้าหนดขอบเขตความรับผิดทาง

ละเมิดนั น มีจุดเริ่มต้นจากการเข้าไปก้ากับดูแลกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ ตั งแต่การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การรับรองประกันคุณภาพ การก้าหนดหน้าที่ที่
นายหน้าจะต้องปฏิบัติ รวมไปถึงบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกับแนวคิดเรื่อง
การจัดให้มีหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถจะเข้าไปก้ากับดูแลและคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นธรรม 
 ส่วนกรณีโครงสร้างของบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ยังมิได้มีการก้ากับดูแลผู้อ้านวยความสะดวกฯ อันจะก่อให้เกิดขอบเขตความ
รับผิดเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับลูกค้าเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
อันกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและร่างกาย มีแต่เพียงการควบคุมการประกอบธุรกิจ
น้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ซ่ึงเป็นกรอบการด้าเนินงานในเชิงการท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ ในสถานที่ต่าง ๆ
ตามที่ได้จัดแพ็คเกจทัวร์ ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ที่เน้นใน
เรื่องการออกใบอนุญาต ควบคุมการประกอบธุรกิจที่เป็นในลักษณะการท้าสัญญาแพ็คเกจทัวร์ รวมไป
ถึงมาตรฐานการรับรองคุณภาพอันเกี่ยวข้องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวท้าให้เกิดขอบเขตความ
รับผิดของการประกอบธุรกิจในลักษณะการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  และมีจุดเกาะเกี่ยวที่
ครอบคลุมไปถึงความรับผิดทางสัญญาและความรับผิดทางละเมิดตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ด้วย 
 อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอแยก
ประเด็นพิจารณาตัวบทกฎหมายตามล้าดับโครงสร้างการก้ากับดูแล ซึ่งจะน้าไปสู่ขอบเขตความรับผิด
ในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี  
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4.1. กฎหมายก ากับดูแลธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน า

เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และกฎหมายล าดับรอง 

  
 กฎหมายนี ถูกบัญญัติขึ นโดยกรมการท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมหลักในการน้ารายได้เข้าสู่ประเทศที่มีอัตราการแข่งขันสูง จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรม
ดังกล่าวประกอบกับควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ เพ่ือสนับสนุนและปรับปรุงธุรกิจ
น้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะขับเคลื่อน   
การบังคับใช้กฎหมายผ่านส้านักทะเบียนธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ตั งอยู่ในหลายภูมิภาค และ
ก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจน้าเที่ยวระหว่างประเทศ ธุรกิจ
น้าเที่ยวในประเทศ การน้าเที่ยวเฉพาะพื นที่ และการน้าเที่ยวทั่วไป โดยไม่จ้ากัดขอบเขตวัตถุประสงค์
ในการท่องเที่ยว ดังนั นพระราชบัญญัติฯ สามารถบังคับใช้ครอบคลุมถึงธุรกิจน้าเที่ยวเพ่ือสุขภาพหรือ
ใช้บริการทางการแพทย์ด้วย 
 ทั งนี  เนื อหาสาระของพระราชบัญญัติ มีทั งหมด 7 หมวด 102 มาตรา แบ่งออกเป็นประเด็น
ส้าคัญ ดังต่อไปนี  
 

4.1.1 ค านิยามความหมาย 

ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฯ เป็นมาตราที่กล่าวถึงนิยามความหมายของถ้อยค้าทั งหมด
ที่มีอยู่ในกฎหมาย ทั งนี  ถ้อยค้าที่ส้าคัญอันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ได้แก่ 

1. ธุรกิจน้าเที่ยว หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการน้านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว
หรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรือการอ้านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

2. นักท่องเที่ยว หมายความว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือประโยชน์ใน       
การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอื่นใด 

3. ผู้น้าเที่ยว หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน้านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับค้าแนะน้าและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

4. ค่าบริการ หมายความว่า ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว ส้าหรับการจัด การให้บริการ หรือการอ้านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
เดินทาง สถานที่พัก อาหาร หรือการอื่นใด 
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 เมื่อพิจารณานิยามความหมายว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าการท่องเที่ยว 
เชิงบริการทางการแพทย์อย่างไรนั น ตั งแต่ค้าว่า “ธุรกิจน้าเที่ยว” จะเห็นได้ว่าลักษณะการด้าเนิน
ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความสอดคล้องกับนิยามความหมาย คือ การน้าผู้ป่วยซึ่งตรงกับบริบท
ของค้าว่า “นักท่องเที่ยว” เดินทางไปท่องเที่ยวหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ซึ่งเป็นค้านิยามอย่างกว้างที่
ท้าให้ครอบคลุมถึงการน้าผู้ป่วยไปใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ โดยมีนายหน้าหรือตาม
กฎหมายนี  คือ “ผู้น้าเที่ยว” เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน
การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยได้รับค่าบ้าเหน็จนายหน้า ซึ่งก็คือ “ค่าบริการ” อัน
เนื่องจากการได้รับตอบแทนเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
น้าเที่ยว ส้าหรับการจัด การให้บริการ หรือการอ้านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก 
หรือการอื่นใด 
 

4.1.2 การยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

ตามหมวด 2 ว่าด้วยเรื่อง ธุรกิจน้าเที่ยว ได้วางหลักเกณฑ์การยื่นค้าขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว ซึ่งใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฯ มีหลายประเภท โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและ   
การออกใบแทนใบอนุญาต แต่ละประเภทนั นให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง จึงมีการตรา
กฎกระทรวงในการบังคับใช้เป็นการเฉพาะ คือ กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว   
พ.ศ.2556 โดยมีการแบ่งประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี  

1. ประเภทเฉพาะพื นที่ ส้าหรับการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและ
จังหวัดที่มีเขตพื นที่ติดต่อกับจังหวัดนั น 

2. ประเภทในประเทศ ส้าหรับการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวภายในราชอาณาจักร 
3. ประเภทน้าเที่ยวจากต่างประเทศ ส้าหรับการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวโดยการน้า

นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร 
4. ประเภททั่วไป ส้าหรบัการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวภายในราชอาณาจักรหรือภายนอก

ราชอาณาจักร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวประเภททั่วไปในข้อ 4 นั น สามารถประกอบธุรกิจ 

น้าเที่ยวประเภทอ่ืนด้วยก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 2 อีก 
ทั งนี  ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ได้ก้าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามสภาพ

บุคคล ดังนี  
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1. บุคคลธรรมดา มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี   

  (ก) มีอายุไม่ต่้ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้า
เที่ยว 
  (ข) มีสัญชาติไทย  
  (ค) มีภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี   
  (ก) เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์  
  (ข) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิต ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
  (ค) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวหรือ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  
  (ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตามมาตรา 46 (1) (3) 
หรือ (4) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (1) (2) (3) หรือ (4) และยังไม่พ้นก้าหนดห้าปี 
นับถึงวันยื่นค้าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว  
  (จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตามมาตรา 46 (5) หรือ 
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (5)  
  (ฉ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค้า 
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว  

2. นิติบุคคล มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
  (ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด้าเนินกิจการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ้ากัดความรับผิดต้องเป็นผู้มี
สัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย 
  (ข) กรรมการหรือผู้มีอ้านาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี  
  (ก) เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) 
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  (ข) มีผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) 
หรือซึ่งพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (ก) มาแล้วยังไม่
ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค้าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว 
  (ค) มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินร้อยละห้ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) 
(ง) หรือ (จ) หรือซึ่งพ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ้านาจจัดการแทนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม (2) (ก) มาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค้าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวความใน (2) (ข) 
และ (ค) ไม่น้ามาใช้บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอ้านาจจัดการแทนนิติบุคคล ซึ่ง
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท้าของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้าม
ตาม (2) (ก) 

ทั งนี  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวให้มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต188 
และการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรับและการออกใบ
แทนใบอนุญาต และการแจ้งเลิกสาขาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง   
การอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว พ.ศ.2556 

  

4.1.3 ลักษณะการด าเนินกิจการธุรกิจน าเที่ยว 

หลักการของการด้าเนินธุรกิจน้าเที่ยวจะต้องไม่กระท้าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว 189 อีกทั ง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วย มาตรฐานการประกอบธุรกิจน้าเที่ยว และ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น้าเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความ
รับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่
มัคคุเทศก์และผู้น้าเที่ยวที่จะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว พ.ศ.2556190 

4.1.3.1 การโฆษณาหรือชี ชวนเกี่ยวกับรายการน้าเที่ยว 
ในการโฆษณาหรือชี ชวนเกี่ยวกับรายการน้าเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวจัดท้า

เป็นเอกสารซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 191 

                                           
188 มาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
189 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
190 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
191 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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1. ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
น้าเที่ยว 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการน้าเที่ยว  
3. ค่าบริการและวิธีการช้าระค่าบริการ 
4. ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
5. จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั งสถานที่ส้าคัญในการน้าเที่ยว 
6. ลักษณะและประเภทของที่พัก และจ้านวนครั งของอาหารที่จัดให้ 
7. การจัดให้มมีัคคุเทศก์หรือผู้น้าเที่ยว 

  8. จ้านวนขั นต่้าของนักท่องเที่ยวส้าหรับการน้าเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้อง
มีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าจ้านวนที่ก้าหนด 
  9. การจัดให้มีการประกันภัยส้าหรับอุบัติเหตุ 

4.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงรายการน้าเที่ยว 
ตามกฎหมายได้มุ่งคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงรายการน้าเที่ยวสองช่วงระยะเวลา 

ช่วงแรกคือช่วงก่อนออกเดินทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี ชวนไว้  
ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนรับช้าระเงินค่าบริการ แต่ถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการน้าเที่ยวภายหลังที่นักท่องเที่ยวช้าระค่าบริการแล้ว หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์
ที่จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวต้องคืนเงินที่รับช้าระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ชักช้า และจะ
หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้192 

ส่วนช่วงที่สองคือช่วงที่ออกเดินทางแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวจะเปลี่ยนแปลง
รายการน้าเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจน้าเที่ยวจะต้องจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจ  
น้าเที่ยวจะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการนั นท้าให้ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือสูงกว่าเดิม193 

4.1.3.3 การเรียกเก็บค่าบริการ 
  ในการด้าเนินธุรกิจ ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวจัดบริการน้าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
ซึ่งในกรณีของตลาดจีน ก็ได้มีหลักเกณฑ์ออกมาเพ่ือก้าหนดอัตราค่าบริการน้าเที่ยวโดยเฉพาะ คือ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การก้าหนดอัตราค่าบริการ  
น้าเที่ยวส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ.2559 และประกาศ

                                           
192 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
193 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



 
 

98 

คณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์การก้าหนดอัตราค่าบริการน้าเที่ยวนอก
รายการ (Optional Tour) ส้าหรับนักท่องเที่ ยวที่ เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน)          
พ.ศ.2559194 

ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอ่ืนใดนอกจากที่ระบุไว้ตามโฆษณา
หรือค้าชี ชวน หรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์       
ชี ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือท้ากิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือ      
ชี ชวนผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ต้องแจ้งค่าบริการของตนและค่าบริการที่ต้องจ่าย
เนื่องจากการเข้าไปในสถานที่หรือท้ากิจกรรมนั นให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า และจะเรียกเก็บ
ค่าบริการเกินที่แจ้งไว้ไม่ได้195 

4.1.3.4 การจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น้าเที่ยวเดินทางไปด้วย 
  ในการด้าเนินธุรกิจน้าเที่ยว กฎหมายได้บังคับให้ธุรกิจจะต้องจัดให้มีมัคคุเทศก์
เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว และในกรณีที่เป็นการจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าเป็น
การจัดให้ผู้น้าเที่ยวเดินทางไปกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวต้องใช้ผู้น้าเที่ยวที่ได้ขึ น
ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายประกาศก้าหนด คือ กฎกระทรวง การขึ นทะเบียนผู้น้าเที่ยว พ.ศ.
2555 โดยการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์หรือผู้น้าเที่ยวให้ถือว่าเป็นการกระท้าในทางการ
ที่จ้างของผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว196 

4.1.3.5 การจัดให้มีประกันภัยส้าหรับอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้น้าเที่ยว 
  ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวจะต้องจัดให้มีประกันภัยส้าหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และผู้น้าเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง การอนุญาต
ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว พ.ศ.2556 คือ การท้ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
และผู้น้าเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจ้านวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่้ากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่้ากว่าห้าแสนบาทต่อคน 
และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันยื่นค้าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว197 

4.1.3.6 การยกเลิกการน้าเที่ยว 
การยกเลิกการน้าเที่ยวเกิดขึ นได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีการน้าเที่ยวโดยมิใช่

ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว ได้แก่ กรณีที่มีเหตุที่ท้าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้

                                           
194 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
195 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
196 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
197 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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เฉพาะตัว หรือ กรณีที่ต้องยกเลิกการน้าเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยเมื่อมีการยกเลิกให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจน้าเที่ยวจ่ายเงินคืนนักท่องเที่ยวที่ได้ช้าระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ในอัตราที่
ก้าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ
อัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2553198 

4.1.3.7 เหตุที่ท้าให้ใบอนุญาตสิ นสุดลง 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวสิ นสุดลง เมื่อผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว 
1. ตายหรือสิ นสุดความเป็นนิติบุคคล 

 2. ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวหลังจากท่ีหมดอายุไปแล้ว คือ 
2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 3. เลิกประกอบกิจการ 
 4. ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว 

4.1.3.8 กระบวนการร้องเรียนและพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย 
กฎหมายได้เปิดช่องทางให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการธุรกิจน้าเที่ยว

สามารถร้องเรียนผ่านนายทะเบียนได้ เช่น การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับธุรกิจน้าเที่ยวหรือตามที่
ได้โฆษณาหรือชี ชวนไว้ หรือตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยว ฯ199 

หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว นายทะเบียนจะด้าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ือจะท้า
การวินิจฉัยโดยเร็วและเป็นธรรม ซึ่งในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัย นายทะเบียนจะต้องรับฟัง
ค้าชี แจงของผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวซึ่งถูกกล่าวหาประกอบด้วย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวรายใดและเป็นจ้านวนเงินเท่าใด ให้นาย
ทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือชดเชยความเสียหายนั นไปพลางก่อน และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
น้าเที่ยวนั นส่งคืนเงินชดใช้กองทุนภายในสิบห้าวันรับแต่วันที่ได้รับแจ้ง200 

อย่างไรก็ดี หากนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวไม่เห็นด้วยกับค้าสั่งของนาย
ทะเบียน ก็สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่งจากนายทะเบียน โดยคณะกรรมการจะต้องรีบด้าเนินการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสืออุทธรณ์  และค้าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด201 

                                           
198 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
199 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
200 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
201 มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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4.1.4 ผู้น าเที่ยว 

ตามกฎหมายได้บังคับให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้น้าเที่ยวต้องขึ นทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยวตาม
กฎกระทรวง การขึ นทะเบียนผู้น้าเที่ยว พ.ศ.2555 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี 202 

1. มีอายุไม่ต่้ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นค้าขอขึ นทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยว 
2. มีสัญชาติไทย 
3. ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการ

ท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์หรือส้าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั นสูงในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการ
ก้าหนดหรือส้าเร็จการศึกษาไม่ต่้ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่าน
การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือผู้น้าเที่ยวตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการก้าหนด 
และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี  

1. เป็นโรคพิษสุราเรื อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการ
ก้าหนด 

2. เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค้าขอขึ น
ทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยว 
 ผู้น้าเที่ยวมีหน้าที่ในการน้าเที่ยวและอ้านวยความสะดวกรวมทั งด้าเนินการให้เป็นไปตาม
รายการน้าเที่ยว203 
 มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และ ความประพฤติของผู้น้า
เที่ยว ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วย มาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจน้าเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น้าเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว 
และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือ    
ความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์ และผู้น้าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว พ.ศ.2556204 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้าเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ออกตาม
มาตรา 66 หรือกระท้าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยว หรือธุรกิจน้าเที่ยว    
อย่างร้ายแรง ให้นายทะเบียนมีอ้านาจตักเตือนและสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระท้านั นได้ ในกรณีที่
ผู้น้าเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

                                           
202 มาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
203 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
204 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค้าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา  76 ให้นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งห้าม
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้น้าเที่ยวตามระยะเวลาที่ก้าหนดซึ่งต้อง ไม่เกินหกเดือนหรือจะเพิกถอน
การจดทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยวก็ได2้05 
 

4.2 กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคจากผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 
 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการก้ากับดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ แต่จะเน้นเฉพาะเรื่องของการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค 
ซึ่ งในบางประเด็นก็มีความทับซ้อนกับพระราชบัญญั ติธุรกิจน้ าเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ ฯ แต่
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตและมาตรฐานในการด้าเนินกิจการที่เป็น
ลักษณะเฉพาะเจาะจงในการประกอบธุรกิจด้วย แตกต่างจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 ที่เป็นบริบทกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจาก
ผู้ประกอบการทุกประเภทที่จ้าหน่ายสินค้าและบริการอันจ้าต้องพ่ึงพิงกับจ้านวนผู้บริโภคท่ีจะท้าให้
ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ เป็นไปตามหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
คือ “เนื่องจากปัจจุบันนี การเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพ่ิมมากขึ น       
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้น้าวิชาการในทางการตลาดและทางการ
โฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระท้าดังกล่าวท้าให้ผู้บริโภคตกอยู่ใน
ฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั น ในบางกรณีแม้จะมี
กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการก้าหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่
แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องด้าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ           
ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่
คุ้มค่า และผู้บริโภคจ้านวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีได้     
และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั งการกระท้าที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที
สมควรมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยก้าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค

                                           
205 มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพ่ือตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของ   
ส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค” 

ดังนั น จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูก
ละเมิดสิทธิเป็นการทั่วไป  

ในส่วนของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ นั นจะท้าผ่าน
ทางองค์กรของรัฐ คือ “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ซึ่งจะออกประกาศ หรือก้าหนดมาตรการ
ในส่วนที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ได้แก่ การคุ้มครองหน้าที่ของผู้ประกอบการ 
และความรับผิดของผู้ประกอบการด้านการโฆษณา ฉลาก และสัญญาผู้บริโภค อีกทั ง ยังก้าหนดกลไก
ในการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการด้าเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยส้านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือโดยสมาคมที่ได้รับการรับรองพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.2522  

ส่วนการพิจารณาประเด็นการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพ่ือคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว
ตามกฎหมายก็จ้าต้องพิจารณาค้านิยามของค้าว่าผู้บริโภค ว่าบริบทของนักท่องเที่ยวตรงกับการเป็น
ผู้บริโภคหรือไม่อย่างไร จะเห็นว่านักท่องเที่ยวมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทน้าเที่ยวในแบบผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ ตกลงกันเพ่ือซื อสินค้าหรือบริการ ซึ่งในกรณีนี  คือ การซื อบริการประสานงานเพ่ือ
อ้านวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงสอดคล้องกับนิยามความหมายของค้าว่า “ผู้บริโภค” 
ตามกฎหมายนี  กล่าวคือ เป็นผู้ซื อสินค้าหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอ
หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ และผู้บริโภคที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี 
กฎหมาย คือ ผู้ซื อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจาก
ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการ
จากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม  

ทั งนี  สิทธิของผู้บริโภคผู้บริโภคท่ีได้รับการคุ้มครอง กฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 คือ 
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั งค้าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการ 
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าหรือบริการ 
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท้าสัญญา 
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ

นักท่องเที่ยวจากการใช้บริการน้าเที่ยวตามสัญญาแพ็คเกจทัวร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี  
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4.2.1 การก ากับดูแลข้อความด้านโฆษณา  

จากที่ได้ท้าการศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไขรับรองมาตรฐานและคุณภาพธุรกิจตัวแทนนายหน้า 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี  และรูปแบบการท้า
ธุรกิจนายหน้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สิ่งส้าคัญของการท้าธุรกิจในล้าดับแรกคือการให้ข้อเท็จจริงที่
ครบถ้วนประกอบการตัดสินใจของผู้ป่วยผ่านช่องทางท้าการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพราะเป็น
ด่านแรกในการสื่อสารข้อมูลของผู้ประกอบการที่ช่วยดึงดูดและโน้มน้าวผู้ป่วยให้เข้ามาตกลงใช้บริการ 
ซึ่งผู้ป่วยจะใช้ข้อมูลโฆษณาประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นประวัติการด้าเนินงาน ผลลัพธ์ของ
ผู้ป่วยท่านอ่ืนที่ เคยใช้บริการ เงื่อนไขราคา รายการรักษาพยาบาลและโปรโมชั่นอ่ืน  ๆ ที่ทาง
ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลไว้ 

ส่วนใหญ่การท้าการตลาดหรือการท้าโฆษณามักจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก    
ในวงกว้างอย่างรวดเร็วต้นทุนต่้า โดยวิธีการท้าการตลาดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ Social network เช่น Facebook และ Instagram 
เป็นต้น ซึ่งผู้จัดท้าสื่ออาจจะเป็นตัวสถานพยาบาลที่ท้าการตลาดด้วยตนเอง หรือผ่านบริษัทนายหน้า
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เผยแพร่ทั งในนามของตนเองหรือจ้างให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเพ่ือดึงดูดความสนใจ
และสร้างความน่าเชื่อถืออีกชั นหนึ่ง 

ทั งนี  จุดเด่นที่ส้าคัญที่จะท้าให้โฆษณาประสบความส้าเร็จ ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป  
ก็คือการใช้ข้อความโฆษณาซึ่งแฝงไปด้วยกลยุทธ์ทางการขายที่มีโปรโมชั่นลดราคาพ่วงโปรแกรม     
น้าเที่ยวแบบพิเศษ ซึ่งในบางครั งข้อความดังกล่าวในความเป็นจริงอาจจะไม่สามารถท้าได้ทั งในแง่ของ
ต้นทุนและศักยภาพของผู้ประกอบการ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่หลงกลทางการตลาดประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว สร้างความเสียหายทั งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับค่าใช้บริการ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ จึงได้คุ้มครองตัวข้อความโฆษณา ในส่วนที่ 1 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการ
โฆษณา เพ่ือก้ากับดูแลข้อความโฆษณา ในประเด็นดังต่อไปนี  

4.2.1.1 การให้ค้านิยามของข้อความโฆษณาที่ได้รับการคุ้มครอง 
ข้อความโฆษณาที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั งนี ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก้าเนิด 
สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้า
หรือบริการ โดยก้าหนดลักษณะของข้อความที่จัดว่าเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็น
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมไว้ ดังต่อไปนี 206 

                                           
206 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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1. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง เว้นแต่เป็นข้อความที่บุคคลทั่วไป
สามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นจริงได้โดยแน่แท้ 

2. ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส้าคัญเกี่ยวกับสินค้า หรือ
บริการไม่ว่าจะกระท้าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริงหรือไม่ 

3. ข้อความที่ เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท้าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือน้าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

4. ข้อความที่จะท้าให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน  

5. ข้อความอย่างอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2326) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณากลุ่มธุรกิจ  
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ คือ ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจ
จัดให้มีการให้ของแถม หรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวมิได้ระบุ
รายละเอียด ดังต่อไปนี  

1) หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในการให้ของแถม หรือ
ให้สิทธิหรือประโยชน์ 

2) วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ นสุดของการจัดให้มีการให้ของแถม 
หรือให้สิทธิหรือประโยชน์เว้นแต่ 

กรณีที่ เป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ข้อความโฆษณาที่ก้าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นของการให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์นั น จะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือใน
ส่วนที่เป็นเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ข้อความโฆษณาที่ก้าหนดระยะเวลาสิ นสุดนั นจะต้องให้
ปรากฏทั งในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง 

กรณีที่เป็นการให้ของแถมโดยการติดของแถมไว้กับสินค้าในลักษณะที่
ผู้บริโภคสามารถเห็นของแถมนั นได้อยู่แล้ว หรือโดยการบรรจุของแถมไว้ในหีบห่อของสินค้านั นและ
ได้ระบุข้อความไว้ที่หีบห่อบรรจุสินค้านั นว่าได้จัดให้มีการให้ของแถมโดยให้เปล่าพร้อมกับการขายสินค้า
นั นแล้ว 

3) ประเภท ลักษณะ และมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์แต่
ละสิ่งหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน์ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมใน
แต่ละประเภทก็ได้แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุมูลค่ารวมของของแถม สิทธิหรือประโยชน์ทุก
ประเภทไว้แทน 
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ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็นของแถม หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่านั น เป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภคอาจ
ทราบได้โดยทั่วไป และข้อความโฆษณานั นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลักษณะของของ
แถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่าไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถม 
สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่านั นไว้ก็ได้ 

4) เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีการให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้
เปล่า เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการจัดให้มีขึ นทั่วราชอาณาจักร 

5) สถานที่ที่ก้าหนดไว้ให้ผู้บริโภคมารับของแถม หรือสิทธิหรือ
ประโยชน์โดยให้เปล่า เว้นแต่ 

กรณีที่จัดให้มีการรับของแถม สิทธิหรือประโยชน์ ณ ร้านค้า หรือตัวแทน
จ้าหน่ายสินค้านั นทั่วไปทุกแห่ง หรือ 

กรณีที่เป็นการให้ของแถมโดยการติดของแถมไว้กับสินค้าในลักษณะที่
ผู้บริโภคสามารถเห็นของแถมนั นได้อยู่แล้ว หรือโดยการบรรจุของแถมไว้ในหีบห่อของสินค้านั นและ
ได้ระบุข้อความไว้ที่หีบห่อบรรจุสินค้านั นว่าได้จัดให้มีการให้ของแถมโดยให้เปล่าพร้อมกับการขาย
สินค้าแล้ว207 

ส่วนข้อความที่ใช้ในการโฆษณาท่ีบุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่
ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความท่ีต้องห้ามในการโฆษณาตามข้อ 1.  

4.2.1.2 กลไกการด้าเนินการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
โฆษณา 

การด้าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา จะด้าเนินการผ่านคณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณา หากคณะกรรมการเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภคจ้าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริง
เฉพาะทางอันเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกหลักเกณฑ์ให้
ผู้ประกอบการที่จ้าหน่ายสินค้าหรือบริการนั นต้องโฆษณาโดยมีเนื อความที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะทาง
ดังกล่าว208 หรือในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความโฆษณาใดสมควรแจ้งให้
ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั นมีความมุ่งหมายเพ่ือการโฆษณาเท่านั น คณะกรรมการก็จะออก
หลักเกณฑ์ก้าหนดให้   การโฆษณานั นต้องมีถ้อยค้าชี แจงกับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าว
เป็นการโฆษณา209  

                                           
207 ข้อ (5) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ.2522 

208 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
209 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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หากการโฆษณาใดเป็นการโฆษณาที่เป็นการใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม หรือไม่แจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้บริโภคทราบ
ตามที่คณะกรรมการก้าหนด หรือไม่ได้แจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั นเป็นข้อความที่มีความมุ่ง
หมายเพ่ือการโฆษณาให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ้านาจออกค้าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี 210 

1. ให้แก้ข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
2.  ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างทีป่รากฏในการโฆษณา 
3. ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีนั นในการโฆษณา 
4. ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ นแล้วตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก้าหนด 
และหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการโฆษณาใดเป็นการใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จ

หรือเกินความจริง คณะกรรมการสามารถออกค้าสั่งให้ผู้กระท้าการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริง
ได2้11 
 

4.2.2 การควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา 

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ เกิดจากสัญญาที่เข้าลักษณะเป็นสัญญานายหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งมักเกิดขึ นโดยทั่วไปที่ผู้ประกอบการมักจะมีนิติสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านรูปแบบของสัญญาส้าเร็จรูป 
โดยการท้าสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา และหลักเสรีภาพในการ
ท้าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันท้าสัญญาไว้เช่นใดคู่สัญญาก็
ต้องผูกพันตามที่ตกลงกันนั น แม้หลักดังกล่าวนี จะเป็นที่ยอมรับในอดีต แต่สภาพความเป็นจริงของ
สังคมในปัจจุบันบุคคลทั่วไปไม่ได้มีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการศึกษา หรือ
สติปัญญาก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคย่อมไม่อยู่ในฐานะที่เสมอภาคกับผู้ประกอบธุรกิจ ไม่อาจ
มีอ้านาจต่อรองที่เท่าเทียมกับผู้ประกอบธุรกิจได้ ท้าให้ข้อความในสัญญาอาจมีความไม่เป็นธรรมกับ
ผู้บริโภค ประกอบกับความเหลื่อมล ้าในอ้านาจต่อรองระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคที่
ผู้ประกอบการมักมีอ้านาจต่อรองที่เหนือกว่าขึ นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเภทกิจการที่ต้องอาศัย
ศักยภาพ ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใด ผู้ประกอบการจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในศักยภาพที่มี และ

                                           
210 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
211 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ด้วยเหตุนี เองจึงท้าให้มีผู้บริโภคเป็นจ้านวนมากเข้าร้องเรียนต่อส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท้าสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการมีการก้าหนดข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคท้าให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ และด้วยเหตุนี  สคบ.จึงได้ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา    
ในส่วนที่ 2 ทวิ ซึ่งก้าหนดสิทธิของผู้บริโภคเพ่ิมเติม คือ การควบคุมให้สัญญาซื อขายสินค้าและบริการ
บางประเภทที่ตามประเพณีหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับว่าจะต้องท้าเป็ นหนังสือ   
อีกทั งมีการตั งคณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ้านาจพิจารณาก้าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสัญญาการให้บริการน้าเที่ยวหรือแพ็คเก็จทัวร์เพ่ือสุขภาพหรือทัวร์   
ทางการแพทย์ยังมิได้มีการออกหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพ่ือควบคุมตัวสัญญา     
แต่อย่างใด แต่ในกรณีของการท้าสัญญาที่มีการก้าหนดยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดของคู่สัญญา   
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเข้ามาคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค คือ “พระราชบัญญัติว่าด้วย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติฯ ได้วางหลักการเรื่องผลบังคับ
ของข้อตกลง ประกาศหรือค้าแจ้งความที่ได้ท้าไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากเข้าข่ายเป็นการยกเว้นหรือจ้ากัด
ความรับผิดที่ห้ามมิให้อ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิด ได้แก่ ความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิด
สัญญาในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ อ่ืนที่ มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง      
อันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากตกลงจ้ากัดหรือยกเว้น   
ความรับผิดดังกล่าวสัญญาจะเป็นโมฆะตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตินี  และตามมาตรา 150 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 
แต่ถ้าหากเป็นการยกเว้นหรือจ้ากัดความซึ่งไม่กฎหมายมิได้ห้ามอ้าง พระราชบัญญัตินี ให้สัญญามีผล
บังคับใช้ตามข้อสัญญาเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี โดยจะต้องพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั ง
ปวง ดังนี   

1. ความสุจริต อ้านาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดจัด
เจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติทางเลือกอย่างอ่ืน และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตาม
สภาพที่เป็นจริง 

2. ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั น 
3. เวลาและสถานที่ในการท้าสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
4. การรับภาระท่ีหนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่ง 
ในประเด็นนี  มักจะพบในสัญญาน้าเที่ยวเพ่ือใช้บริการทางการแพทย์อยู่เสมอ ได้แก่ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดทางการรักษาในทุกกรณี อันเนื่องจาก
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ขอบเขตของสัญญาเป็น “สัญญานายหน้า” ซึ่งรับผิดเฉพาะในส่วนของการอ้านวยความสะดวกหรือ
การแนะน้าชี ช่องยังสถานพยาบาลปลายทางซึ่งประเด็นเรื่องขอบเขตความรับผิดทางสัญญาจะกล่าว
โดยละเอียดในอันดับต่อไป 
 

4.3 ความรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 

นอกเหนือจากความรับผิดตามกฎหมายเฉพาะของการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวแล้ว เมื่อ
พิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับผู้ใช้บริการ จะเห็นได้ว่ามี
ความสัมพันธ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย ซึ่งในความสัมพันธ์นี เอง
น้าไปสู่ขอบเขตความรับผิดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี  
 

4.3.1 ความรับผิดทางสัญญา  

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับนายหน้าการท่องเที่ยวทางการแพทย์มักเกิดขึ นโดยมีฐานมา
จากสัญญา ซึ่งถ้าหากผู้อ้านวยความสะดวกฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาในสาระส้าคัญที่มี   
การตกลงกันไว้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ย่อมมีความรับผิดตามสัญญา กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ กับผู้รับบริการหรือลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกัน นายหน้าจะมีความรับผิด
ตามสัญญาฯ เท่านั น 

ในกรณีนี  เมื่อพิจารณาลักษณะของสัญญาประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับ         
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ กล่าวคือ ผู้ป่วยจะใช้ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการคัดเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดหาสถานพยาบาลและ   
สิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ โดยรูปแบบของผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะมีทั งแบบเป็น
บริษัททัวร์ที่มีบริการแพ็คเกจทัวร์ทางการแพทย์ ซึ่งประสานงานกับทางฝ่ายการตลาดของ
สถานพยาบาลปลายทางโดยตรง ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะเป็นตัวกลางที่ช่วยประสานงานให้
ค้าแนะน้าปรึกษาเบื องต้นก่อนน้าผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ และในการขอใช้บริการ      
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ นั น มักจะไม่พบเห็นการท้าสัญญานายหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะ
เกิดเป็นสัญญาขึ นโดยปริยาย ดังนั น จะเห็นได้ว่าเป็นสัญญาที่อยู่ในลักษณะของ “สัญญานายหน้า” 
“สัญญานายหน้า” เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งตามลักษณะ 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ คือ ตั งแต่มาตรา 845 ถึงมาตรา 849 โดยนายหน้ามักจะเกิดขึ นโดยการตั งของผู้ตั งนายหน้า
โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเป็นส้าคัญ มีข้อตกลงระหว่างผู้ตั งนายหน้าและผู้รับเป็นนายหน้าให้ท้าการ
ชี ช่องหรือจัดหาบุคคลภายนอกมาท้าสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดตามความประสงค์ของผู้ตั งนายหน้า 
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และผู้เป็นนายหน้าตกลงที่จะท้าการนั นให้แก่ผู้ตั งนายหน้า เมื่อทั งสองฝ่ายแสดงเจตนาต้องตรงกัน 
สัญญานายหน้าก็เกิดขึ นและสมบูรณ์แล้วแม้กระท้าด้วยวาจาก็ตาม เนื่องจากบทบัญญัติในลักษณะ 
16 ที่ใช้บังคับกับนายหน้ามิได้ก้าหนดเรื่องแบบแห่งสัญญานายหน้าไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั งมิได้
ก้าหนดว่าการตั งนายหน้าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ตั งนายหน้าแต่อย่างใดอาศัยการ
เสนอสนองถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็น
ส้าคัญ สามารถจ้าแนกหลักเกณฑ์การพิจารณาสัญญาได้ดังนี 212 

1. เป็นสัญญาที่ มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่  ผู้ตั งนายหน้าและผู้ รับ เป็นนายหน้า 
บุคคลภายนอกที่นายหน้าชี ช่องหรือจัดการให้เข้าท้าสัญญากับผู้ตั งนายหน้าหาได้เป็นคู่สัญญาใน
สัญญานายหน้าไม่ แต่อย่างไรก็ตาม นายหน้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสามฝ่าย ได้แก่ ผู้ตั ง
นายหน้า ผู้รับเป็นนายหน้า และบุคคลภายนอก ดังนั นหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญานายหน้าจึงเป็น
หลักกฎหมายที่ก้าหนดความเก่ียวพันระหว่างบุคคลสามฝ่าย 
 2. ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ท้าหน้าที่เป็น “คนกลาง” หรือ “ตัวเชื่อม” บุคคลภายนอก
ให้เข้าท้าสัญญากับผู้ตั งนายหน้าตามความประสงค์ของผู้ตั งนายหน้า เป็นเครื่องมือทางกายภาพให้
ตัวการและบุคคลภายนอกได้มีนิติสัมพันธ์ต่อกันตามความประสงค์ของตัวการ หน้าที่จึงมีเพียงแค่     
การ “ชี ช่อง” หรือ “จัดการ”ให้บุคคลภายนอกได้มาพบและเจรจากับผู้ตั งนายหน้า เพ่ือให้มีการท้า
สัญญาระหว่างกันในท้ายที่สุดเท่านั น เมื่อผู้ตั งนายหน้าและบุคคลภายนอกท้าความตกลงกันได้       
ทั งสองฝ่ายจึงท้าสัญญาระหว่างกันโดยตรงด้วยตนเอง หากแต่การที่ผู้ตั งนายหน้าและบุคคลภายนอก
ได้ท้าสัญญากันเช่นนั นเป็นผลมาจากการที่นายหน้าชี ช่องหรือติดต่อให้นั่นเอง นายหน้าจึงมิได้เป็น     
ผู้เข้าท้าสัญญา (สัญญาหลัก) กับบุคคลภายนอกแทนผู้ตั งนายหน้า ซึ่ งแตกต่างไปจากกรณีตัวแทนที่
เป็นผู้เข้าท้าสัญญา (สัญญาหลัก) กับบุคคลภายนอก เพียงแต่ตัวแทนท้าสัญญาในนามของตัวการ 
นอกจากนี  ผลแห่งการท้าหน้าที่ของนายหน้าจะต้องท้าให้บุคคลภายนอกได้เข้าท้า “สัญญา” กับผู้ตั ง
นายหน้า ตามความประสงค์ของผู้ตั งนายหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง หน้าที่ของนายหน้าเกี่ยวข้องเฉพาะแต่
การท้าสัญญาเท่านั น ดังถ้อยค้าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 845 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3. สัญญาที่เชื่อมระหว่างผู้ตั งนายหน้า นายหน้า และบุคคลภายนอก ประกอบด้วย
สัญญาอย่างน้อย 2 ฉบับ ได้แก่ สัญญานายหน้า (สัญญาพื นฐาน) ซึ่งท้าขึ นระหว่างผู้ตั งนายหน้าและ
นายหน้า และสัญญาซื อขายสินค้าหรือบริการ (สัญญาหลัก) ซึ่งท้าขึ นระหว่างผู้ตั งนายหน้ากับ
บุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากการชี ช่องหรือจัดการของผู้อ้านวยความสะดวกฯ 

                                           
212 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า, 

พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), หน้า 8. 



 
 

110 

4. นายหน้าเป็นสัญญาที่มักจะมีค่าบ้าเหน็จนายหน้า สัญญานายหน้าจึงมักจะเป็น
สัญญาที่มีค่าตอบแทน แต่ทังนี นายหน้าจะมีสิทธิในค่าบ้าเหน็จนายหน้าก็ต่อเมื่อได้มีการท้าสัญญา 
(สัญญาหลัก) ระหว่างผู้ตั งนายหน้ากับบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากการชี ช่องหรือจัดการของ
นายหน้าแล้วเท่านั น 

5. สัญญานายหน้ามีลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งที่แตกต่างจากเอกเทศสัญญาทั่วไป 
คือ การท้าหน้าที่ของนายหน้าย่อม “ขึ นอยู่กับความประสงค์” ของนายหน้าเป็นส้าคัญ โดยนัย
ดังกล่าว หากนายหน้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา กล่าวคือ ไม่ท้าการชี ช่องหรือจัดการให้ผู้ตั งนายหน้า
และบุคคลภายนอกได้ท้าสัญญากันตามความประสงค์ของผู้ตั งนายหน้า นายหน้าก็ไม่มีความรับผิดใด 
ๆ เพียงแต่นายหน้าย่อมไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าบ้าเหน็จนายหน้าเท่านั น ในทางตรงกันข้าม หาก
นายหน้าประสงค์จะได้รับค่าบ้าเหน็จนายหน้าตามที่ตกลงกันหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ นายหน้าก็
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานายหน้าให้เป็นผลส้าเร็จ กล่าวคือ การชี ช่องหรือจัดการให้มี
การท้าสัญญาระหว่างผู้ตั งนายหน้าและบุคคลภายนอก กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้หน้าที่ของนายหน้าจะเป็น 
“หน้าที่ต่อผล” หากแต่เป็นหน้าที่ที่นายหน้าจะปฏิบัติหรือไม่ ย่อมขึ นอยู่กับความประสงค์ของ
นายหน้าเอง 
 ส่วนผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า จะเห็นได้ว่านายหน้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาที่
ผู้ตั งนายหน้าท้ากับบุคคลภายนอก ดังนั น นายหน้าจึงไม่มีความผูกพันใด ๆ ตามสัญญานั น และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายหน้าไม่มีความรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเป็น
เรื่องที่คู่สัญญาจะพึงต้องไปว่ากล่าวระหว่างกันเอง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 848 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความว่า “ตัวนายหน้าไม่ต้องรับผิดไปถึงการช้าระหนี ตามสัญญาซึ่งได้ท้า
ต่อกันเพราะตนเป็นสื่อ เว้นแต่จะมิได้บอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่ง” และการสิ นสุดลงแห่ง
สัญญา เนื่องจากมิได้ก้าหนดเรื่องความระงับสิ นไปของสัญญานายหน้าไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องเป็นไป
ตามหลักทั่วไปว่าด้วยสัญญานั่นเอง คือเมื่อคู่สัญญาทั งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญากัน หรือเมื่อครบ
ระยะเวลาที่ก้าหนดให้นายหน้าท้าการชี ช่องหรือจัดการให้ได้ท้าสัญญากับบุคคลภายนอกแล้ว หรือ
เมื่อเป็นไปตามเหตุใด ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญานายหน้า และเมื่อเกิดการสิ นสุดลงของสัญญา
นายหน้าย่อมน้ามาซึ่งการสิ นสุดลงของหน้าที่ที่นายหน้าจะพึงปฏิบัติตามสัญญาก่อตั งนายหน้าตาม
หลักสัญญาทั่วไป 
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 4.3.2 ความรับผิดทางละเมิด 

ส่วนความรับผิดทางละเมิดนั น เป็นบ่อเกิดแห่งหนี ที่กฎหมายก้าหนดขึ นให้มีผลต่อบุคคลเป็น
การทั่วไป ปรับได้ทุกกรณีที่ความรับผิดทางสัญญาคลุมไปไม่ถึง213 เนื่องจากความรับผิดทางละเมิดมี
ความมุ่งหมายหลักในการคุ้มครองสิทธิขั นพื นฐาน และให้การเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก   
การล่วงสิทธินั นของผู้ท้าละเมิด ท้าให้บุคคลทั่วไปในสังคมมีความผูกพันที่จะต้องไม่ก่อให้เกิด     
ความเสียหายต่อตัวบุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน โดยมิพักต้องมีความตกลงอะไรกันมาก่อน 
หากการกระท้าใดครบองค์ประกอบความรับผิดเพ่ือละเมิดตามกฎหมายแล้ว ผู้กระท้าละเมิดย่อมเกิด
หนี ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายโดยผลของกฎหมายในทันที ความรับผิดทางละเมิด
จึงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าความรับผิดทางสัญญา 

ทั งนี  เนื่องจากประเด็นที่ผู้วิจัยท้าการศึกษา คือ ความรับผิดทางกฎหมายของผู้อ้านวย   
ความสะดวกฯ อันเกิดจากความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลของแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ให้       
ชี ช่องให้ค้าแนะน้า จึงจ้าเป็นต้องวิเคราะห์ในเรื่องหลักการที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิดทั งการ
กระท้าการละเมิดด้วยตนเองและการกระท้าการละเมิดโดยบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) ด้วย ซึ่ง
ความรับผิดทางละเมิดทั ง 2 ประเภท มักเกิดจากนิติสัมพันธ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้กรณีหนึ่ง และ
เกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาในอีกกรณีหนึ่ง ในกรณีแรกนั นเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง            
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับผู้ป่วย เป็นความสัมพันธ์แบบ “สัญญานายหน้า” ซึ่งไม่มีบทบัญญัติที่ให้ 
“นายหน้า” ต้องมีความรับผิดทางละเมิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืนซึ่งในกรณีนี คือ การกระท้าของ
แพทย์และสถานพยาบาล ส่วนในกรณีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาตามที่ได้กล่าวไปแล้ว คือ “สัญญา
นายหน้า” นั นด้วยลักษณะของตัวสัญญาที่ความรับผิดทางสัญญาจะสิ นสุดลงเมื่อได้ท้าการชี ช่องหรือ
ให้ค้าแนะน้าส้าเร็จแล้วและได้ค่าบ้าเหน็จนายหน้าเป็นผลตอบแทน ดังนั น  กรณีปัญหาที่เกิดขึ น
หลังจากการชี ช่องหรือให้ค้าแนะน้าก็จะไม่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประเภทดังกล่าว โดยในกรณีนี 
ที่ เป็นความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ให้ค้าแนะน้าก็เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดหลังจากความสัมพันธ์ทางสัญญาสิ นสุดลงแล้ว จึงท้าให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ไม่มี
ความรับผิดทางกฎหมายในความเสียหายเรื่องดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่จะน้ามาใช้ตีความให้ผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ มีความรับผิดทางละเมิดกับผู้ป่วย ซึ่งจากที่ได้อธิบายกฎหมายที่ก้ากับดูแลธุรกิจ       

                                           
213 จิ๊ด เศรษฐบุตร แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ดาราพร ถิระวัฒน์, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี , 

พิมพ์ครั งที่ 20 (กรุงเทพมหานคร: โครงการต้าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.93. 
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ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ไปก่อนหน้านี  จะเห็นได้ว่า
ความรับผิดทางละเมิดของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ไม่มีกฎหมายที่
ก้าหนดขอบเขตความรับผิดทางละเมิดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั น จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติในเรื่อง
ละเมิดทั่วไป คือ มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งทางผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา
แนวค้าพิพากษาศาลฎีกาเพ่ือเทียบเคียงกรณีความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เกิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
จากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาที่ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติความรับผิดในความสัมพันธ์นั นเป็นการเฉพาะ    
ศาลจึงน้าหลักความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปตามมาตรา 420 มาบังคับใช้เพ่ือให้เกิดความรับผิด 
โดยแบ่งออกเป็นประเภทสัญญาดังนี  

1. สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย มี 2 กรณี 
  1) กรณีท่ีไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของทรัพย์สิน  
  เนื่องจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญานั นมิจ้าต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั น 
ได้แก่ กรณีของผู้เสียหายที่เป็นผู้พักอาศัยหรือผู้เช่าในโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งศาลได้วาง
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 ไว้ชัดเจนว่า “ความประมาทเลินเล่อที่ท้าต่อ
บุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สิน อันเป็นการท้าละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 
ที่ว่าท้าต่อบุคคลอ่ืน หมายถึง ท้าหรือการกระท้าต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงการงดเว้นไม่กระท้า
กรณีมีหน้าที่ต้องกระท้าด้วย โดยหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงหน้าที่ตามสัญญา หน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์
และหน้าที่ตามกฎหมาย” อย่างไรก็ดี ในกรณีของสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่แม้ว่าเจ้าของ
โครงการได้ท้าการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสัญญาฯ แต่สัญญานั นมิได้ครอบคลุมให้มี
การรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือผู้เช่าห้องพักในโครงการด้วยแต่อย่างใด     
อีกทั ง โดยพฤติการณ์ท่ีจะท้าให้เกิดหน้าที่จากความสัมพันธ์ก็มิได้แสดงให้เห็นว่าจัดให้มีการตรวจรถที่
แล่นเข้าออกโครงการ หรือจัดให้มีการแลกบัตรหรือแจกบัตรแก่ผู้ขับรถเข้าออกโครงการ อันอาจท้าให้
เห็นเป็นปริยายถึงพฤติกรรมที่เจ้าของโครงการจะมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของ   
ผู้เช่าห้องในโครงการ จึงย่อมไม่อาจถือได้ว่าเจ้าของโครงการซึ่งเป็นผู้ให้เช่า ประมาทเลินเล่อท้าต่อ    
ผู้เช่าห้องในโครงการโดยผิดกฎหมายให้ผู้เช่าเสียหาย214 
  2) กรณีท่ีต้องรับผิดในความสูญหายของทรัพย์สิน 

ศาลได้มีแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา และหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตามความสัมพันธ์ไว้ชัดเจนในกรณีของการประกอบกิจการจ้าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่ง
ถูกบังคับให้ต้องจัดให้มีอาคารจอดรถตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แม้ว่าทางผู้ประกอบการจะมองว่า
มิได้เป็นการให้บริการรับฝากรถของลูกค้าที่น้ามาจอดในอาคารโดยตรง แต่โดยพฤติการณ์ที่

                                           
214 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12017/2557 
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ผู้ประกอบการได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการยื่นบัตรจอดรถให้แก่ลูกค้าที่จะน้า
รถยนต์มาจอดในอาคารประกอบกับเมื่อจะน้ารถยนต์ออกต้องแสดงบัตรจอดรถที่ตรงกับหมายเลข
ทะเบียนรถต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจดูว่าถูกต้องจึงจะอนุญาตให้น้ารถออกจากอาคารได้ 
แม้จะไม่เก็บค่าจอดรถ แต่ก็เป็นการจัดที่จอดรถให้แก่ลูกค้าตามพระราชบัญญัติของกฎหมาย และ
ตามพฤติการณ์ยังเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการที่มีผลต่อยอดจ้าหน่ายสินค้าโดยตรง 
ถือได้ว่าเป็นการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จึงเป็นผู้ให้บริการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522    มาตรา 3 อีกทั งตามสัญญาว่าจ้างงานรักษาความปลอดภัยแม้ว่าจะระบุให้ครอบคลุมเฉพาะ
การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและลูกจ้างของผู้ว่าจ้างเท่านั น แต่ก็ยังรวมตลอดถึง
บรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือครอบครองของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ใน
บริเวณห้างด้วย โดยในข้อ 7.3 ในสัญญาที่ระบุว่า “ประสานงานและให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการ
ป้องกันและปราบปรามโจรกรรม การก่อวินาศกรรม การก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบตลอดจนการก่อ
ความวุ่นวาย การจลาจลต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ นภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง” ด้วย จึงย่อม
รวมถึงรถยนต์ของผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าของผู้ประกอบการที่มาจอดในบริเวณห้างและถูกคนร้ายลักไป
เพราะการลักทรัพย์ถือเป็นการโจรกรรมและการก่ออาชญากรรมอย่างหนึ่ง จึงอยู่ในขอบเขตการ
ว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยตามสัญญาว่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยจึงเป็นตัวแทนที่รับมอบหมายจากผู้ประกอบการในการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน 
ผู้ประกอบการในฐานะตัวการจึงต้องร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งตัวแทนของผู้ประกอบการ ได้
กระท้าไปในกิจการที่รับมอบหมายให้ท้าแทนนั น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 427 ประกอบมาตรา 425215 

2. สัญญาตัวแทนจ้าหน่ายสินค้ายาสูบ 
ศาลได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลความลับทางการค้าระหว่างคู่สัญญาโดยน้าเอา

หลักความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 และ 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ 
เนื่องจากช่วงเวลาในขณะในขณะท้าสัญญาตัวแทนจ้าหน่ายดังกล่าว ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมาย 
พ.ร.บ.ความลับทางการค้าฯ มาใช้บังคับ เป็นสิทธิทางแพ่งอย่างหนึ่งที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ 
คู่สัญญาสามารตกลงกันในเรื่องข้อมูลความลับทางการค้าในสัญญาดังกล่าวได้216 

3. สัญญารับจ้างส้ารวจและประเมินทรัพย์สิน 
ศาลได้เล็งเห็นว่าคู่สัญญาที่เป็นผู้รับจ้างส้ารวจและประเมินราคาทรัพย์สินจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ตามประสบการณ์และมาตรฐานในการประกอบอาชีพตามการที่จ้างด้วยความละเอียดรอบคอบ
มากที่สุดเมื่อเทียบเคียงกันระดับผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างฯ มี

                                           
215 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5800/2553 
216 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5896/2551 
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ความบกพร่อง มีความประมาทเลินเล่อ ไม่ละเอียดรอบคอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่
ตรวจสอบระวางที่ดิน ท้าให้ไม่ทราบว่ามีการปลูกสร้างอาคารรุกล ้าที่ดินแปลงข้างเคียง และประเมิน
ที่ดินผิดแปลง เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างจึงมีความรับผิดในฐานละเมิดตามมาตรา 
420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเกิดจากหน้าที่ที่พึงควรปฏิบัติตามนิติสัมพันธ์ทาง
สัญญา217 

จากตัวอย่างกลุ่มค้าพิพากษาศาลฎีกา ประกอบกับการพิจารณาลักษณะกิจการของผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ เพ่ือก้าหนดขอบเขตความรับผิดทางละเมิด จะเห็นว่าหน้าที่ความรับผิดทางสัญญาแต่
ละประเภทหากมีหน้าที่ที่จ้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ไม่ได้ระบุลงไว้ในสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมีความรับผิดทางละเมิดในเรื่องดังกล่าวด้วย โดยบทบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดที่น้ามาบังคับใช้จะเป็นเรื่องละเมิดทั่วไปคือ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ ท้าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั นท้าละเมิดจ้าต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพ่ือการนั น”  

ดังนั น หลักความรับผิดตามบทบัญญัติในมาตรา 420 มีดังนี  
  4.3.2.1 มีการกระท้าของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอ่ืน และการกระท้านั นท้าต่อ
บุคคลอ่ืนที่มิใช่บุคคลที่ท้าละเมิด218 
  จะมีการกระท้าได้ก็ต้องมีคนท้า เพราะฉะนั นในเบื องแรกจึงต้องพิจารณาว่าใครบ้าง
ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่ท้าละเมิดได้ ตามความหมายของค้าว่า “ผู้ใด” ซึ่งมีทั งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
โดยบุคคลธรรมดามีร่างกาย ชีวิต จิตใจ หากเป็นบุคคลที่รู้ส้านึกในการกระท้าของตนแล้ว ไม่ว่าบุคคล
นั นจะเป็นผู้เยาว์ เป็นคนจิตไม่ปกติ เช่น เป็นคนวิกลจริตทางข้อเท็จจริงหรือเป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่ง
ให้เป็นคนไร้ความสามารถก็ท้าละเมิดหรือก่อความเสียหายให้บุคคลอื่นได้ทั งสิ น และบุคคลเหล่านี เมื่อ
รู้ส้านึกในการกระท้าของตนได้แล้วย่อมมีหน้าที่งดเว้นไม่ท้าให้บุคคลอ่ืนเสียหายเช่นเดียวกับบุคคลที่
บรรลุนิติภาวะแล้วหรือมีสภาพจิตใจร่างกายเป็นปกติด้วย  
  ส่วนกรณีของนิติบุคคล ก็จัดได้ว่าเป็นคนเหมือนกันแม้เป็นคนที่กฎหมายสมมติ
ขึ นมาก็ตาม และอาจก่อความเสียหายให้กับคนอ่ืนด้วยการท้าละเมิดได้เช่นกัน แต่ละเมิดของนิติ
บุคคลเกิดโดยการกระท้าของผู้แทน เมื่อผู้แทนเป็นแขนขาเป็นสมอง เปรียบเสมือนเป็นตัวนิติบุคคล
เอง ผู้แทนละเมิดภายในกรอบวัตถุประสงค์จึงเปรียบเสมือนนิติบุคคลท้าเอง 

                                           
217 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10181/2558 
218 ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายกฎหมายตามลักษณะละเมิด จัดการงานนนอกสั่ง 

และลาภมิควรได้, พิมพ์ครั งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 64-67.  
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  เมื่อมีบุคคลแล้วไม่ว่าบุคคลนั นจะมีความสามารถในการใช้สิทธิท้านิติกรรมหรือไม่ก็
ตาม บุคคลนั นต้องมี “การกระท้า” โดยในทางกฎหมายนั น หมายถึง การกระท้าที่ผู้กระท้ากระท้า
โดยรู้ส้านึกในสิ่งที่ตนเองกระท้า ดังนั น ผู้ไร้ความสามารถที่จะกระท้าละเมิดได้จึงต้องรู้ส้านึกในสิ่งที่
ตนเองกระท้า 
  แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีของละเมิดนั น “การงดเว้น” อาจอยู่ในความหมายของ “การ
กระท้า” ตามมาตรา 420 ได้ แต่เนื่องจาก “การงดเว้น”หรือการอยู่เฉย ๆ โดยหลักการแล้ว บุคคลที่
อยู่เฉย ๆ ไม่ควรต้องรับผิดเพราะมิได้ “กระท้า” ให้คนอ่ืนเสียหาย ดังนั น การที่จะพิจารณาว่าบุคคลผู้ 
“งดเว้น” กระท้าการนั นควรจะต้องรับผิดหรือไม่ จึงต้องพิจารณาให้เคร่งครัดลงไปว่าเขามีหน้าที่ที่
จะต้อง “กระท้า” เพ่ือไม่ให้ความเสียหายเกิดหรือไม่เป็นส้าคัญ ซึ่งหากบุคคลนั นมีหน้าที่ตามกฎหมาย
บางประการที่จะต้อง “กระท้า” ซึ่งหากเขากระท้าตามหน้าที่แล้ว ความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ น การที่
เขาไม่กระท้าตามหน้าที่ หรือการงดเว้นนั นได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ น การงดเว้นนี จึงอยู่ใน
ความหมายของการกระท้าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเช่นกัน 
  ในต้ารากฎหมายไทยเห็นว่า ส้าหรับหน้าที่ที่ต้องกระท้าอันการงดเว้นจะถือว่าเป็น
การกระท้าละเมิดนั นอาจเกิดจาก 
  1. หน้าที่ตามกฎหมาย กล่าวคือ มีกฎหมายก้าหนดหน้าที่ให้บุคคลนั นต้อง
กระท้า 
  2. หน้าที่ตามค้าสั่งหรือระเบียบ กล่าวคือ มีค้าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือมี
ระเบียบก้าหนดหน้าที่ให้บุคคลนั นต้องกระท้า 
  3. หน้าที่ตามสัญญา กล่าวคือ หน้าที่ที่ต้องกระท้ามาจากนิติสัมพันธ์หรือความ
ผูกพันทางกฎหมายที่เกิดจากสัญญา 
  4. หน้าที่ตามวิชาชีพ กล่าวคือ หน้าที่ที่จะต้องกระท้ามาจากนิติสัมพันธ์หรือ
ความผูกพันทางกฎหมายที่เกิดจากสัญญา 
  5. หน้าที่ตามความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดขึ น  
  เมื่อวิเคราะห์ขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ
ตามมาตรา 420 นั น จ้าต้องน้าแนวคิดการก้าหนดความรับผิดทางละเมิดของกลุ่มธุรกิจผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ ซึ่งได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยแนวคิดนี ได้มีการกล่าวถึงหน้าที่
ที่จ้าต้องปฏิบัติคือ การชี แจงข้อเท็จจริงที่ส้าคัญทางด้านขั นตอน วิธีการ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่
อาจจะได้รับจากการรักษาพยาบาล การโฆษณาที่อยู่บนพื นฐานข้อเท็จจริงไม่มุ่งแต่ท้าการตลาดเชิง
พาณิชย์เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพราะเป็นธุรกิจที่คาบเกี่ยวกับสิทธิทางชีวิต 
ร่างกาย และอนามัย รวมไปถึงความมีมาตรฐานในการรวบรวมศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเป็นข้อมูล
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ส้าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการชี ช่อง แนะน้าให้ผู้ป่วยต้องไปใช้บริการทางการแพทย์ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
ต่อภยันตรายในชีวิตและร่างกาย 
  ในส่วนของการบังคับใช้มาตรา 420 เพ่ือให้เกิดความรับผิดในหน้าที่หน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา 
ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ีได้มีการวางแนวคิดในการก้าหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและผลจากการ
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั นอันท้าให้เข้าข่ายการกระท้าความผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 ดังนี   
  1. กลุ่มหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพ 
   1) พนักงานรักษาความปลอดภัยในสระว่ายน ้า (Lifeguard) 

ศาลได้วางแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานของความปลอดภัยในการจัดตั งสระ
ว่ายน ้าที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ซึ่งผู้ทีเป็นเจ้าของสระ
ว่ายน ้าเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปโดยเก็บค่าบริการจากผู้มาใช้บริการก็ต้องยึดถือตามมาตรฐานนั น
ด้วย 

เมื่อจ้าเลยไม่ระมัดระวังท้าให้ไม่มีผู้เข้าช่วยเหลือเด็กชาย ภ. ซึ่งจมน ้าได้
ทันท่วงทีและถูกต้อง ทั งไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จะปฐมพยาบาล ท้าให้สมองขาดออกซิเจนเป็น
เวลานานจนสมองพิการจึงเป็นการกระท้าโดยประมาทเลินเล่อของจ้าเลย แม้จ้าเลยจะปิดประกาศไว้
ที่สระว่ายน ้าว่าผู้มาใช้บริการสระว่ายน ้า ผู้ปกครองของผู้มาใช้บริการสระว่ายน ้าจะต้องเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบด้วยตนเองก็ไม่ท้าให้จ้าเลยพ้นจากความรับผิด219 

2) การให้บริการรับฝากรถของธุรกิจห้างสรรพสินค้า 
   ผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่งสินค้าอุปโภคและ
บริโภค ย่อมต้องให้ความส้าคัญด้านบริการต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเกี่ยวกับสถานที่จอดรถ
ซึ่งนับเป็นปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเข้าไปซื อสินค้าหรือใช้บริการอ่ืน ๆ หรือไม่ แม้ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 8 (9), 34 บัญญัติให้จ้าเลยซึ่งเป็นเจ้าของอาคารต้องจัดให้มี
พื นที่จอดรถเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่การจราจร แต่จ้าเลยยังต้องค้านึงและมีหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยของลูกค้าทั งในชีวิตและทรัพย์สิน มิใช่ปล่อยให้ลูกค้าระมัดระวังหรือเสี่ยงภัยเอาเอง การที่
จ้าเลยเคยจัดให้มีการแจกบัตรส้าหรับรถของลูกค้าที่เข้ามาในห้างซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างรัดกุม 
เพราะหากไม่มีบัตรผ่าน กรณีจะน้ารถยนต์ออกไปจะต้องถูกตรวจสอบโดยพนักงานของจ้าเลย  แม้
จ้าเลยจะปิดประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ รวมทั งการที่ลูกค้าก็ทราบถึง

                                           
219 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7292/2543 
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การยกเลิกการแจกบัตรจอดรถ แต่ยังน้ารถเข้ามาจอดก็ตาม ก็เป็นเรื่องข้อก้าหนดของจ้าเลยแต่ฝ่าย
เดียวไม่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดในการท้าละเมิดของจ้าเลย220 

3) ครูอาจารย์ในโรงเรียน 
   ศาลได้วางแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างครูกับนักเรียน
ที่ครูมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่
ภายใต้การปกครองดูแลของครู อย่างเช่นในกรณีของการที่นักเรียนได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาที่อยู่ใน
โรงเรียน ครูหรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนจะต้องรีบพานักเรียนไปท้าการรักษาพยาบาลเป็นการด่วน แต่
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ครูละเลยไม่รีบน้าโจทก์ไปให้แพทย์ตรวจรักษาดวงตา หลังจากทราบว่า
โจทก์ถูกเด็กชาย ณ. ใช้หนังยางยิงแท่งดินสอถูกดวงตาข้างซ้าย ซึ่งการกระท้าของเจ้าหน้าที่ของ
จ้าเลยดังกล่าวน่าเชื่อว่ามีส่วนท้าให้ดวงตาข้างซ้ายของโจทก์ติดเชื อ  เช่นนี  จึงถือได้ว่าครูมีส่วน
ประมาทเลินเล่อในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครูจึงต้องรับผิดในผลของความประมาท
เลินเล่อตามมาตรา 420221 
    4) การรับฝากเงินของสถาบันการเงิน 

ผู้รับฝากเงินเป็นอาชีพและได้รับผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว เพราะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนที่เข้าใช้บริการกับ และด้วยเหตุที่เป็นอาชีพและปริมาณ
ลูกค้า  จ้านวนมาก จึงย่อมต้องมีความรู้ความช้านาญเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า 
ดังนั นผู้รับฝากเงินจึงจะต้องมีลายมือชื่อของลูกค้าไว้เปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบได้และเป็นหน้าที่ของ
ผู้รับฝากเงินที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง และเมื่อเกิดความผิดพลาดในการพิจารณาลายมือชื่อ
ของลูกค้าตามใบถอนเงินที่เห็นได้ว่าไม่เหมือนกับลายมือชื่อของลูกค้าจริงตามที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างแก่
ผู้รับฝากเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ้าที่ไม่เคยมีการถอนเงินมาก่อน 
และในการถอนเงินครั งแรกเป็นการมอบอ้านาจให้รับเงิน แต่ไม่ปรากฏว่ามีส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของลูกค้าท่ีมอบอ้านาจ และการจ่ายเงินทุกครั งก็จ่ายเป็นเงินสด เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้
ว่า หากผู้รับฝากเงินปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังเหตุทั งหมดจะเกิดขึ นไม่ได้ ด้วยเหตุนี ผู้รับฝากเงินจึง
ต้องรับผิดต่อลูกค้า222 

 
 
 

                                           
220 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7471/2556 
221 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7383/2558 
222 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1401/2557 
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  2. กลุ่มหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา 
   1)  สัญญารับขน 
   ในกรณีนี ศาลได้วางแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจขนส่งว่าจะต้องมีความรับผิดหากไม่ได้มีการด้าเนินกิจการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อย่างไรก็ดี       
หากข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถตกลงยกเว้นได้ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนก็สามารถตกลงจ้ากัดข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวได้ในสัญญารับขน ตามหลักเสรีภาพใน
การท้าสัญญา (Freedom of Contract) ทั งนี การประกอบธุรกิจเป็นผู้ขนส่งนั น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 616 
และ 617 บัญญัติให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั นสูญหายหรือบุบสลาย
หรือส่งมอบชักช้า รวมถึงความเสียหายอันเกิดแต่ความผิดของบุคคลอ่ืนที่ตนได้มอบหมายของไปอีก
ทอดหนึ่งด้วย การที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชักช้าอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ
ผู้ขนส่งหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง ย่อมเป็นการผิดสัญญารับขนและเป็นการละเมิดด้วย แต่เมื่อมีการท้า
สัญญาตกลงจ้ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ก็เท่ากับว่าผู้ส่งและผู้ขนส่งมีเจตนาที่จะถือเอาความรับผิด
ต่อกันให้เป็นไปตามสัญญารับขนแล้ว ย่อมต้องบังคับกันไปตามเจตนาของคู่สัญญาตามที่ได้ตกลงกัน
จ้ากัดความรับผิดกันไว้ ผู้ส่งย่อมไม่อาจขอให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดในมูลละเมิดให้ผิดไปจากข้อตกลงได้223 
   2)  สัญญาฝากทรัพย์ 
   ในกรณีการรับฝากถุงกอล์ฟของธุรกิจสนามกอล์ฟ ศาลเห็นว่าโดย
พฤติการณ์ที่ใช้สถานที่บริเวณซุ้มหน้าคลับเฮ้าส์เป็นจุดรับส่งถุงกอล์ฟ แม้ว่าจะมีป้ายเขียนข้อความให้
ลูกค้าที่มาเล่นกอล์ฟแจ้งหมายเลขทะเบียนรถที่จะมารับถุงกอล์ฟไปเท่านั น  ไม่มีข้อความว่าเป็นจุด
บริการรับฝากถุงกอล์ฟและไม่มีหลักฐานการรับฝากก็ตาม ก็ถือได้ว่าพฤติการณ์ด้าเนินการให้บริการ
ลักษณะดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟแสดงให้เห็นถึงลูกค้าต่างเป็นที่ทราบว่าเป็นจุดรับส่ง
ถุงกอล์ฟ ดังนั น การปฏิบัติระหว่างสนามกอล์ฟกับลูกค้าที่มาเล่นกอล์ฟจึงเข้าลักษณะสัญญาฝาก
ทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 657 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ จึง
ต้องใช้ความระมัดระวังเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะต้องใช้ในกิจการสนามกอล์ฟตาม ป.
พ.พ. มาตรา 659 วรรคสาม แต่ตามทางปฏิบัติปรากฏว่าไม่มีมาตรการใด ๆ ในการดูแลรักษาถุง
กอล์ฟของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั น เมื่อมีคนร้ายมาอ้างต่อพนักงานว่าเป็นคนขับรถของโจทก์มารับ
ถุงกอล์ฟ และพนักงานก็ยอมให้ถุงกอล์ฟของโจทก์ไป ทั ง ๆ ที่เรื่องนี พนักงานจ้าเลยเบิกความรับว่า
แคดดี ของลูกค้าแจ้งให้ทราบว่าลูกค้านั่งรถแท็กซี่มาเล่นกอล์ฟ กรณีเช่นนี ถือว่าพนักงานไม่ได้ใช้ความ

                                           
223 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10852/2554 
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ระมัดระวังตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟจึงต้องรับผิดในความสูญหาย
ของอุปกรณ์กอล์ฟต่อโจทก์224 

4.3.2.2 กระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ225 
ส้าหรับความรับผิดเพ่ือละเมิดก็ยังคงมีหลักการเช่นเดียวกับความรับผิดทางแพ่งอ่ืน 

ๆ คือจะมีความรับผิดได้ต้องมี “ความผิด” (Fault) ตามหลักการที่ว่าไม่มีความรับผิดโดยไม่มีความผิด 
ซึ่งสาเหตุของความผิดอาจจะเกิดจากการกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ได้ ประกอบกับตัว
บุคคลที่กระท้าการ ซึ่งไม่ว่าการกระท้าโดยรู้ส้านึกนั นจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม 
ถือว่ามีน ้าหนักเท่ากันในการที่จะก่อให้เกิดความรับผิดเพ่ือละเมิดแต่อาจแตกต่างกันในเรื่องการ
ก้าหนดค่าสินไหมทดแทนที่ต้องช้าระ  

หากเป็นหลักการกระท้าโดยจงใจตามมาตรา 420 นั น หมายถึงบุคคลที่ท้าละเมิดนั น
มุ่งหมายที่จะก่อความเสียหายให้บุคคลอื่นด้วยการกระท้าของตน 

ดังนั น จึงอาจกล่าวได้ว่า จงใจมีสองความหมาย คือ ตั งใจท้าให้คนอ่ืนเสียหายกรณี
หนึ่งหรือรู้ว่าท้าให้คนอื่นเสียหายอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งในกรณีหลังอาจหมายความว่าไม่ได้ตั งใจท้าให้คนอ่ืน
เสียหายแต่รู้ว่าการกระท้าของตนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอ่ืนก็ยังท้า ย่อมอยู่ในความหมายว่า
จงใจอยู่ดี ส่วนผลเสียหายที่เกิดขึ นจะมากหรือน้อยเท่าไหร่ไม่ส้าคัญ จะจงใจให้ตายแต่แค่บาดเจ็บก็ถือ
ว่าจงใจ 
  อย่างไรก็ดี แม้การจงใจจะเป็นองค์ประกอบภายใน คือเรื่องของเจตนาที่ดูเหมือนว่า
คล้ายกับองค์ประกอบภายในของความรับผิดทางอาญาก็ตาม แต่การจงใจในทางแพ่งคือในเรื่องของ
ละเมิดนั นมีความแตกต่างจากเจตนาในทางอาญานั นก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดในแต่ละประเภท เช่น 
การเจตนาฆ่าโดยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล มิใช่เป็นเพียงดูที่ผลแห่งการกระท้าอย่างเดียวเท่านั น 
ต่างจากกรณีของละเมิดตามมาตรา 420 ที่ไม่จ้าต้องพิสูจน์เจตนาเหมือนกับความผิดทางอาญา ด้วย
เหตุนี จึงกล่าวกันว่า “จงใจ” ทางแพ่งในเรื่องละเมิดนั นกว้างกว่าเจตนาในทางอาญา เพราะเจตนา
ในทางอาญาเป็นเจตนาเฉพาะเรื่องและเป็นเจตนาชั่วร้าย ในขณะที่ “จงใจ” ทางแพ่งนั นใช้ได้ทุกเรื่อง 
และเพียงท้าให้คนอ่ืนเสียหายก็พอแล้ว ไม่ถึงขนาดที่จะต้องเป็นเจตนาชั่วร้าย  ความเสียหายจะมาก
น้อยเพียงใดก็เป็น “จงใจ” ทั งสิ น เจตนาในทางอาญาจึงเป็นจงใจในทางแพ่งเสมอ แต่จงใจในทางแพ่ง
อาจมิใช่เจตนาในทางอาญา  
  แต่เนื่องจากองค์ประกอบเรื่องจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั น นักกฎหมายไทยมัก
น้าไปเกี่ยวข้องกับเจตนาทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเจตนาเล็งเห็นผล อย่างไรก็ดี 

                                           
224 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 513/2554 
225 ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 68-79.   
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หลักความรับผิดทางแพ่งและทางอาญานั นยืนอยู่บนพื นฐานความคิดที่แตกต่างกัน เพราะกฎหมาย
อาญามุ่งลงโทษผู้กระท้าความผิดจึงต้องมีการก้าหนดบทลงโทษในแต่ละฐานความผิดไว้โดยเฉพาะ   
อีกทั ง การแยกฐานความผิดที่มีองค์ประกอบเรื่องเจตนาหรือหรือประมาทเลินเล่อเป็นการเฉพาะ คือ 
เหตุของการท้าให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งจะลงโทษผู้กระท้าได้ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้สิ นสงสัย  
  ในขณะที่ละเมิดอันเป็นความรับผิดทางแพ่งนั น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มิได้ก้าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นฐานให้ต้องรับผิดเหมือนกฎหมายอาญา แต่กฎหมายก้าหนดเป็น
หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ไว้ในมาตรา 420 เท่านั น ประกอบกับความมุ่งหมายของการก้าหนดให้รับผิด   
ทางแพ่ง คือ การเยียวยาผู้เสียหายให้กลับไปอยู่ในฐานะเสมือนความเสียหายนั นมิได้เกิดขึ น  มิได้     
มุ่งหมายจะลงโทษผู้กระท้าละเมิดแต่อย่างใด จึงจะคิดหรือน้ามาปรับให้เหมือนกันไม่ได ้
  อีกกรณีหนึ่ง คือ การกระท้าโดยประมาทเลินเล่อ หมายถึงบุคคลที่ท้าละเมิดนั นมิได้
ตั งใจมุ่งหมายให้เขาเสียหาย คือมิได้ตั งใจต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผล แต่ท้าไปโดยขาดความระมัดระวัง  
จึงอาจกล่าวได้ว่าความเสียหายเกิดเพราะความเลินเล่อ เป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลใน
ภาวะเช่นนั นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  
  หลักในการพิจารณาความประมาทเลินเล่อ จะต้องพิจารณาว่าในความเป็นจริง 
บุคคลนั นเป็นผู้ก่อความเสียหายประมาทหรือไม่ มิได้พิจารณาจากตัวบุคคลนั นเอง หรือมิได้พิจารณา
เทียบกับ “วิญญูชน” ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความรู้ ความคิด มีสติปัญญาระดับปานกลาง แตกต่างจาก
ที่เคยพิจารณาในส่วนของสัญญาที่ใช้หลักวิญญูชนได้ เพราะโดยหลักการแล้วบุคคลที่จะท้าสัญญาต้อง
มีความสามารถในการใช้สิทธิที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาจึงสามารถใช้
เกณฑ์วิญญูชนได้ แต่ในเรื่องละเมิดนั น บุคคลที่ก่อความเสียหายอาจเป็นคนที่มีหลักความรู้ความคิด
สติปัญญาต่้ากว่าคนระดับปานกลางหรือวิญญูชน ได้แก่ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้ท้าละเมิดอาจเป็นผู้มี
ความรู้ความคิดสติปัญญาหรือมาตรฐานในการใช้ความระมัดระวังสูงกว่าระดับปานกลางก็ได้ เช่น     
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์  วิศวกร เป็ นต้น จึ งท้ าให้การใช้วิญญู ชนเป็นมาตรฐานในการตัดสิน             
ความประมาทเลินเล่ออาจจะไม่เหมาะสม และอาจจะไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมเพราะจะท้าให้ผู้ไร้
ความสามารถต้องรับผิดเสมอเพราะเมื่อเทียบมาตรฐานกับวิญญูชน ในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่
เคยถูกก้าหนดว่าประมาทเลินเล่อเลยเพราะมาตรฐานความระมัดระวังสูงกว่าวิญญูชน อย่างไรก็ตาม
วิญญูชนที่กล่าวถึงนี  หมายถึง วิญญูชนในความหมายตามกฎหมายแพ่งเท่านั น 
  ดังนั น การพิจารณาว่าบุคคลผู้ก่อความเสียหาย “ประมาทเลินเล่อ” หรือไม่ จึงท้า
ด้วยการสมมติบุคคลขึ นมาคนหนึ่งในลักษณะที่เป็นนามธรรม เพ่ือมาเปรียบเทียบกับบุคคลที่ก่อความ
เสียหาย เช่น ถ้าบุคคลที่ก่อความเสียหายเป็นหญิง ก็สมมติหญิงขึ นมาคนหนึ่ง ถ้าบุคคลที่ท้าละเมิด
เป็นผู้เยาว์ก็สมมติผู้เยาว์ขึ นมาคนหนึ่ง แล้วพิจารณาว่าหากบุคคลที่สมมตินั นอยู่ในสภาพการณ์
เดียวกับที่บุคคลที่ก่อความเสียหายได้ก่อความเสียหายขึ น บุคคลที่สมมตินี จะท้าอย่างไร หากใน
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สภาพการณ์เดียวกัน บุคคลที่สมมติจะไม่ท้าเช่นที่ผู้ก่อความเสียหายท้า ก็ต้องถือว่าผู้ก่อความเสียหาย
นั นประมาท ซึ่งจะต้องพิเคราะห์ตามพฤติการณ์โดยอาศัยหลักเหตุผล (Natural Law) ว่าโดยภาพรวม
ทั งหมด บุคคลที่สมมุตินั นควรท้าอย่างไร 

อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงในการวินิจฉัยเรื่องความรับผิดทางละเมิดกรณีผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ ว่ากระท้าโดยจงใจนั น ไม่ค่อยปรากฏปัญหาในการวินิจฉัยมากนัก ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่
ต้องวินิจฉัยถึงความประมาทเลินเล่อในการให้ค้าแนะน้า ชี ช่องทางอย่างประมาทเลินเล่อของผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ ซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าการกระท้านั นปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลใน
ภาวะเช่นนั นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ โดยสมมติบุคคลที่มีภาวะวิสัยและพฤติการณ์เดียวกับ  
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ประกอบกับระดับความระมัดระวังของนายหน้าด้วย โดยการพิสูจน์ย่อม
จะต้องอาศัยพยานหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย เพ่ือให้ศาลพิจารณาได้ว่า
ความระมัดระวังใดที่ถือว่าเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ดีศาลได้มีการวางแนวคิดเกี่ยวกับความประมาท
เลินเล่อในการประกอบธุรกิจรวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพไว้ชัดเจนในแต่
ละประเภทของผู้ที่จัดได้ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนี  

1. แพทย์ 
1) กรณีของการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกของแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาต

ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์และเป็นผู้ช้านาญพิเศษ ในแขนงสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
จากประเทศญี่ปุ่นทีก่ระท้าการผ่าตัดหน้าอกโจทก์ ที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงแต่แพทย์คนดังกล่าว   
ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขอาการให้ดีขึ นได้ถึง 3 ครั ง จนผู้ป่วยต้องย้ายไปท้าการรักษากับแพทย์ท่านอ่ืน 
การที่แพทย์ต้องท้าการผ่าตัดแก้ไขอีก 3 ครั ง แสดงว่าแพทย์ศัลยศาสตร์คนดังกล่าวผ่าตัดมามี
ข้อบกพร่องต้องแก้ไขยิ่งกว่านั นการที่ผู้ป่วยให้แพทย์ซึ่งเป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมด้านเลเซอร์
ผ่าตัด แสดงว่ามีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์เป็นพิเศษ การที่ผ่าตัดเป็นเหตุ
ให้ต้องผ่าตัดแก้ไขถึง 3 ครั ง ย่อมแสดงว่าแพทย์ไม่ใช้ความระมัดระวังในการผ่าตัดและไม่แจ้งให้ผู้ป่วย
ทราบถึงขั นตอนการรักษาระยะเวลาและกรรมวิธีในการด้าเนินการรักษาจนเป็นเหตุให้ ผู้ป่วยได้รับ
ความเสียหาย นับว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของแพทย ์ถือได้ว่าแพทยท์้าละเมิดต่อโจทก์226 

2) กรณีของการท้าแท้งอันเกิดจากการที่มีทารกเสียชีวิตในครรภ์ ซึ่ง
แพทย์จะต้องท้าการขูดมดลูกและท้าแท้งให้เพ่ือความปลอดภัยของมารดา อย่างไรก็ดี  การที่แพทย์ใช้
เครื่องมือแพทย์เข้าไปขูดมดลูกของท้าให้มดลูกทะลุ ทั งที่มดลูกของโจทก์มีลักษณะเป็นปกติ มิได้มี
ลักษณะบางแต่อย่างใด และท้าให้ล้าไส้เล็กทะลักออกมาทางช่องคลอดยาว 5 เมตร เนื่องจาก
เครื่องมือแพทย์ที่ใส่เข้าไปในช่องคลอดได้เกี่ยวเอาล้าไส้ดึงออกมานั่นเอง แพทย์จึงไม่ได้ใช้ความ

                                           
226 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 292/2542 
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ระมัดระวังตามปกติวิสัยของผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทย์ นับเป็นความ
ประมาทเลินเล่อของจ้าเลยซึ่งต่อมาแพทย์คนอ่ืนที่ตรวจโจทก์ในภายหลังเห็นว่ า หากน้าล้าไส้ของ
โจทก์ใส่เข้าไปในร่างกายอีกอาจมีการติดเชื อในช่องท้อง จึงได้ท้าการตัดล้าไส้ที่ทะลักออกมาทิ งไป 
จ้าเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อโจทก์227 

3) กรณีของการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ศัลยแพทย์ตกแต่งท้าศัลยกรรม
ตกแต่งจมูกของโจทก์ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จมูกอักเสบและมีเลือดคั่งที่หน้าผากต้อง
รักษา ประมาณ 2 เดือนเศษ ดังนี  แพทย์ต้องใช้ค่าเสียหายในการที่ผู้ป่วยเจ็บปวดทรมานค่าขาด
ประโยชน์ในการท้ามาหาได้ และ ค่ารักษาพยาบาลจากแพทย์อ่ืน228 

2. วิศวกร 
การที่วิศวกรที่ได้ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมของอาคารผิดพลาดท้าให้ เกิด   

ความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อย่างในกรณีของฐานรากอาคารทาวน์เฮ้าส์
เอียงและบิดตัว ต้าแหน่งศูนย์กลางของเข็มและเสาเยื องกันมากท้าให้เกิดการแตกร้าวของโครงสร้าง 
อาคารดังกล่าวไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยควรจะทุบและรื อถอน ท้าให้เห็นว่าวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่ได้ใช้ความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบเพ่ือให้อาคารมี    
ความมั่นคงและปลอดภัยในการอยู่อาศัย ทั งเข้าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง
จากทางราชการให้แก่เจ้าของอาคาร โดยได้รับค่าตอบแทน ถือได้ว่าเป็นการละเมิดต่อเจ้าของอาคาร 
ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของอาคาร229 
  4.3.2.3 กระท้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย230 
  กระท้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การกระท้านั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ที่กฎหมายให้ความส้าคัญหรือให้ความคุ้มครอง โดยตามความมุ่งหมายของกฎหมายลักษณะ
ละเมิดในมาตรา 420 ไม่ก้าหนดเจาะจงความผิดเหมือนกฎหมายอาญา มีลักษณะเป็นการบัญญัติ
กว้าง ๆ ข้อเท็จจริงที่ก่อความเสียหายที่เข้าข่ายของมาตรา 420 จึงมีมากมาย และอาจรวมถึงกรณี
ต่อไปนี  

1) มีกฎหมายก้าหนดชัดแจ้งว่าเป็นความผิดเช่นกฎหมายอาญา 

                                           
227 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7452/2541 
228 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1604/2527 
229 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4805/2553 
230 ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 80-92. 



 
 

123 

2) ไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้โดยชัดแจ้ง แต่ท้าให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิ
เด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 420 กล่าวคือ ท้าให้เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 

3) การใช้สิทธิที่มีแต่จะท้าให้บุคคลอ่ืนเสียหายตามมาตรา 421 ซึ่งจะต้องเข้า
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  
   (1) ผู้กระท้าโดยรู้ส้านึกนั นมี “สิทธิ” ซึ่งสิทธิหมายถึงประโยชน์ที่
กฎหมายยอมรับและยอมคุ้มครองให้ 
   (2) ผู้กระท้าที่มี “สิทธิ” นั นใช้สิทธิของตน 
   (3) ผู้ที่ใช้สิทธินั นมีความมุ่งหมายให้ความเสียหายเกิดแก่บุคคลอื่นด้วย
การใช้สิทธิของตนซึ่งอาจพิจารณาแยกได้เป็น 
    (3.1) ผู้ที่ใช้สิทธิไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการใช้สิทธิของตน 
    (3.2) ผู้ที่ใช้สิทธิได้รับประโยชน์อยู่บ้าง แต่การที่ได้รับประโยชน์
นั นท้าให้บุคคลอ่ืนเขาเสียหายเกินควร 
  เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ทั งสามประการแล้ว การใช้สิทธิดังกล่าวจึงเรียกว่าเป็นการกระท้า
ที่ “มิชอบด้วยกฎหมาย” ตามมาตรา 421 อันถือเป็นการอัน “มิชอบด้วยกฎหมาย” ประการหนึ่ง
ตามมาตรา 420 และเมื่อประกอบกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของมาตรา 420 แล้ว บุคคลที่ใช้สิทธิแล้วมุ่ง
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนแล้วความเสียหายที่เกิดนั นก็ถือว่าเป็นผู้ท้าละเมิดตามมาตรา 420 
บุคคลดังกล่าวแม้จะใช้สิทธิจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามความหมายของ
มาตรา 420 ด้วยเหตุที่มาตรา 421 มิอาจปรับใช้โดยล้าพังได้ ต้องใช้ประกอบกับมาตรา 420 นั่นเอง 
  ทั งนี  หากพิจารณาเข้ากับลักษณะการด้าเนินธุรกิจนายหน้าท่องเที่ยวทางการแพทย์ 
เนื่องจากในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ บังคับให้ผู้ที่จะท้าธุรกิจน้าเที่ยว
ต้องมีการขอใบอนุญาต ดังนั นผู้ที่จะประกอบธุรกิจผู้ อ้านวยความสะดวกฯได้นั นจะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบการหากไม่มีก็จะถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่กระท้าโดยฝ่าฝืนข้อกฎหมาย ไม่มีสิทธิที่จะด้าเนิน
ธุรกิจดังกล่าวเพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง หรือถ้ามีใบอนุญาตก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ที่อาจท้าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย ซึ่งมีตัวอย่างกลุ่มค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ีได้วางหลักการเกี่ยวกับ
การด้าเนินกิจกรรมที่ต้องได้รับใบอนุญาต ดังนี  
  1. กรณีไม่มีสิทธิด้าเนินกิจกรรมเพราะไม่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก้าหนด เช่น การได้รับสิทธิประทานบัตรให้ท้าเหมืองแร่เพียงชั่วคราว เมื่อไม่ได้เป็นผู้ถือ
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อาชญาบัตรแล้ว การที่เข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัยและปลูกต้นไม้ในที่พิพาท จึงต้องห้ามมิให้เข้าไปยึดถือ
ครอบครองที่พิพาทโดยผลของพระราชบัญญัติแร่ฯ จึงไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาท231 
 
  2. กรณีท่ีได้สิทธิด้าเนินกิจกรรมตามใบอนุญาต แต่ใช้สิทธิที่ท้าให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
   1)  การได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการฝังศพ 
   ในกรณีของการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีการฝังศพใน
ท้องที่ใดทองที่หนึ่งหากเป็นช่วงระยะเวลาภายหลังจากฝังศพแล้ว ก็มีผลเพียงว่าผู้ได้รับอนุญาตมิได้ตก
เป็นผู้กระท้าผิดพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ.2528 อีกต่อไปเท่านั น หาได้มีผลท้าให้มี
อ้านาจกระท้าการใด ๆ ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายไม่ อย่างไรก็ดีเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าได้กระท้าการฝังศพอันเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกันได้รับความเสียหายและ
เดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา1337 เพราะตามสภาพของหลุมฝังศพที่มีศพฝังอยู่ย่อมก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวในเรื่องภูตผีวิญญาณและเป็นที่รังเกียจแก่ผู้ที่มิใช่ญาติผู้ตายซึ่งอยู่บ้านใกล้หลุมฝังศพ ฉะนั น
การที่ก่อสร้างหลุมฝังศพในที่ดินของตนเองและน้าศพฝังไว้ห่างบ้านเจ้าของที่ดินผู้เสียหายประมาณ10
เมตรย่อมจะมากพอที่จะท้าให้ผู้เสียหายจ้าต้องรับรู้ว่าตนอยู่ใกล้หลุมฝังศพและต้องได้รับความกดดัน
ทางจิตใจจากการมีพิธีการเก่ียวกับศพ จึงเป็นละเมิดต่อเจ้าของที่ดินดังกล่าว232 
   2)  การได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
   กรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเจ้าของรถบรรทุกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวได้ให้ลูกจ้างขับรถขนส่งสินค้า เมื่อลูกจ้างขับรถ ไป
กระท้าละเมิด เจ้าของรถบรรทุกย่อมต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ภายในขอบอ้านาจแห่งฐานะตัวแทน 
เจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นตัวการต้องร่วมรับผิดด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
427, 820233 
  4.3.2.4 ก่อความเสียหาย 
  เมื่อการกระท้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่บุคคลหนึ่งได้กระท้าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อนั นจะเป็นละเมิดและท้าให้ผู้ก่อความเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่นั น 
สาระส้าคัญจะต้องพิจารณาด้วยว่าการกระท้าดังกล่าวก่อความเสียหายหรือไม่ เพราะหากไม่มี     

                                           
231 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2536 
232 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1581/2538 
233 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2161/2532 เทียบเคียงจากค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3480/2530 
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ความเสียหายเกิดขึ น ความมุ่งหมายของมาตรา 420 ที่ก้าหนดให้ผู้ก่อความเสียหายต้องรับผิด คือ
เยียวยาผู้เสียหายให้อยู่ในฐานะเสมือนความเสียหายไม่ได้เกิดขึ นก็ไม่มี การเยียวยาความเสียหายจึงจะ
มีได้เมื่อมี “ความเสียหาย” เท่านั น ซึ่งหลักการตามค้าพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องความเสียหาย 
มองว่าความเสียหายจะเกิดขึ นได้ย่อมต้องพิเคราะห์องค์ประกอบของบุคคลที่ได้รับความเสียหายว่า
จะต้องเป็นคนละคนกับผู้ที่ท้าละเมิดโดยสิ นเชิง หรือความเสียหายต้องท้าโดยบุคคลอ่ืนเป็นแน่แท้ 
และความเสียหายที่เกิดขึ นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองด้วย ได้แก่  ชีวิต ร่างกาย อนามัย 
เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด โดยแนวคิดตามค้าพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการ
พิจารณาในความเสียหายที่เกิดขึ นจากบุคคลที่ท้าให้ผู้เสียหายจากบุคคลอ่ืนที่ท้าให้ผู้เสียหายสามารถ
ได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายทดแทนที่เหมาะสมและกรณีที่ไม่สามารถเรียกได้เนื่องจากกฎหมาย
มิได้บัญญัติให้ใช้สิทธิเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวได้ เช่น กรณีการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ คือ 
ความวิปโยคโทมนัส234 ความว้าเหว่235ความเศร้าโศกเสียใจ236 
  4.3.2.5 ความเสียหายและการกระท้านั นต้องสัมพันธ์กันตามหลักความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท้าและผล (Causation)237 
  ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผล หมายถึง สายสัมพันธ์ที่มีระหว่างเหตุการณ์
สองเหตุการณ์ เหตุการณ์อันหนึ่งเป็นผลที่มาจากเหตุการณ์อีกอันหนึ่ง ผลแห่งความเสียหายที่เกิดขึ น
และการกระท้าต้องมีความสัมพันธ์กัน ผู้ที่ก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืน ควรต้องรับผิดเฉพาะผลที่
เกิดจากการกระท้าของตนเท่านั น ดังนั น ความสัมพันธ์ดังกล่าวจ้าเป็นที่จะต้องพิจารณาเพราะเหตุผล
หลายประการด้วยกัน คือ  
  1. เพ่ือพิจารณาว่า “ใคร” คือบุคคลที่ควรจะรับผิดชอบในผลเสียหายที่เกิดขึ น
เพราะ อาจมีบุคคลหลาย ๆ คนเข้ามาเกี่ยวข้องในขั นตอนที่แตกต่างกัน ดังนั นจึงต้องสรุปให้ได้ว่าใคร
คือบุคคลที่ควรต้องรับผิดในผลสุดท้ายที่เกิดขึ น 

2. เพ่ือก้าหนดจ้านวน “ค่าเสียหาย” ที่จะต้องชดใช้ว่าควรเป็นจ้านวนเท่าใด 
กล่าวคือ การพิจารณาว่าในขอบเขตใดที่จะถือว่าความเสียหายที่กฎหมายประสงค์คุ้มครอง และเป็น
ผลจากการกระท้าของบุคคลหนึ่งต่ออีกบุคคลหนึ่ง 

3. เพ่ือความยุติธรรม เป็นความยุติธรรมทั งต่อผู้ เสียหายที่ควรได้รับการ
เยียวยาอย่างเป็นธรรมและผู้ท้าละเมิดที่ควรจะต้องรับผิดเฉพาะในขอบเขตการกระท้าของตนเท่านั น 

                                           
234 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1742/2499 
235 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 789/2502 เทียบเคียงจากค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1742/2499 
236 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2816/2528 
237 ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 102-107.   
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ทั งนี  การพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผล จ้าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาเชื่อมโยงกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าเหตุการณ์
อันหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์อีกอันหนึ่ง ตามหลักการ 2 ประการ คือ หลักการแรกคือหลักความ
แน่นอน เพราะในข้อเท็จจริงที่พบมักจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป จึงจ้าเป็นที่จะต้องมี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการปรับใช้ หลักการที่สองคือหลักความยุติธรรมทั งต่อผู้เสียหายที่ควรได้รับ
การเยียวยาอย่างเป็นธรรมและผู้ท้าละเมิดที่ควรจะต้องรับผิดเฉพาะในขอบเขตการกระท้าของตน
เท่านั น 

และหากจะพิจารณาว่าความเสียหายสัมพันธ์กับการกระท้าหรือไม่ จะพิจารณาจาก
ทฤษฎีหลักสองทฤษฎี คือ 

1) ทฤษฎีเงื่อนไข หรือ ทฤษฎีความเท่าเทียมกันแห่งเหตุ 
การพิจารณาว่าใครต้องรับผิดตามทฤษฎีนี และเมื่อใด จะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริง

ที่เกิดจากคนนั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองหรือไม่ ถ้าใช่แม้จะมีสาเหตุ
อ่ืนมาประกอบร่วมด้วยในการก่อความเสียหายก็ตาม คนนั นก็ต้องรับผิด 

ตามทฤษฎีเงื่อนไข ทุกเงื่อนไขต้องมีความจ้าเป็นและเป็นสาระส้าคัญเท่า ๆกัน ที่จะ
ก่อให้เกิดผล ไม่มีเงื่อนไขอันใดที่สามารถจะแยกออกจากเงื่อนไขอันอ่ืนได้ ไม่อาจแบ่งแยกเงื่อนไขต่าง 
ๆ และไม่อาจบอกได้ว่าเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งเป็นสาเหตุ หากขาดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งผลทั งหมดจะไม่
เกิดขึ น เงื่อนไขแต่ละเง่ือนไขจึงมีผลเท่ากัน 

ดังนั น ตามทฤษฎีนี หากการกระท้านั นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท้าให้เกิดความเสียหาย 
ผู้กระท้าต้องรับผิดในความเสียหายนั นเพราะหากไม่มีการกระท้านั น ความเสียหายจะไม่เกิดขึ น แม้จะ
มีเหตุอ่ืนที่มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วยก็ตาม ต้องถือว่าทุก ๆ เหตุมีความส้าคัญเท่าเทียม
กันที่จะน้าไปสู่ผลสุดท้าย จึงท้าให้เกิดปัญหาในการตีความหลายประการ ได้แก่ 

(1) ปัญหาขอบเขตความรับผิด 
   ทฤษฎีนี ท้าให้ขอบเขตของความรับผิดขยายกว้างเกินไป แม้ความจริง
ข้อเท็จจริงที่มาจากคนจะเป็นเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ควรจ้ากัดกรอบความรับผิดไว้ด้วย 

(2) ปัญหาเรื่องผลที่เกิดทันที 
   ตามหลักนี  เงื่อนไขใดเป็นเงื่อนไขที่ใกล้ชิดต่อผลมากที่สุด ควรจะถือว่า
เฉพาะเงื่อนไขนั นเท่านั นที่ก่อให้เกิดผลหรือสัมพันธ์กับผล มิใช่ทุกเงื่อนไขน้ามาสู่ผล 

(3) ปัญหาของหลักความมีประสิทธิภาพ 
   ตามหลักนี ต้องพิจารณาว่า เงื่อนไขใดมีประสิทธิภาพในการก่อให้เกิดความ
เสียหาย หากขาดเงื่อนไขนั น ผลก็จะลดลง ผู้ก่อเงื่อนไขนั นต้องรับผิด 

(4) ปัญหาของหลักความเป็นเหตุปกติ 
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   ตามหลักนี  ต้องถือเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุปกติที่ก่อให้เกิดผล มิใช่เงื่อนไขที่
ผิดปกติ เมื่อข้อเท็จจริงที่เกิดจากคนก่อเหตุเพียงอย่างเดียว ปัจจัยอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่อง
ผิดปกติไม่ค่อยก่อผลนั น ไม่อาจถือว่าปัจจัยนั นเป็นเงื่อนไขหรือสาเหตุแห่งความเสียหายได้ 
  2) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม 
  ตามทฤษฎีนี ต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ นเหมาะสมหรือเป็นความเสียหาย
ปกติที่เกิดจากการกระท้าหรือไม่ เพราะหากความเสียหายที่เกิดขึ นเหมาะสมกับการกระท้า ผู้กระท้า
รับผิดเฉพาะความเสียหายที่เหมาะสมหรือเป็นผลปกติจากการกระท้าเท่านั น 
  ความเสียหายต้องเป็นผลโดยตรงจากการท้าละเมิดและไม่ไกลเกินกว่าเหตุ 
เมื่อผู้ก่อความเสียหายกระท้าครบองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น กฎหมายถือว่าผู้นั นท้า
ละเมิด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือท้าให้ผู้เสียหายอยู่ในสถานะเหมือนไม่มีความ
เสียหาย  

การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผลในเรื่องของละเมิดนั น  
นักกฎหมายไม่ว่าชาติใดก็จะพิจารณาโดยอาศัยทฤษฎีเงื่อนไขและทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมที่ปรับใช้ใน
คดีอาญาท้าให้การแยกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผลในคดีแพ่งโดยเฉพาะเรื่องของ
ละเมิดแยกออกจากการพิจารณาเรื่องเดียวกันในคดีอาญาได้ยาก 

เมื่อพิจารณาถึงการที่นายหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา ชี แนะ
แนวทางให้ผู้ป่วยประกอบการตัดสินใจเข้าท้าการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ เป็นการกระท้าซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อผู้ป่วยที่จะตัดสินใจตกลงเข้ารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้
ผู้ป่วยเชื่อมั่นและไว้วางใจถึงขนาดที่จะยอมตกลงเข้ารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศตามที่         
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้ชี ช่องหรือให้ค้าแนะน้าปรึกษา อันเป็นผลส้าเร็จจากการท้าสัญญานายหน้า
ซึ่งจะได้รับค่าบ้าเหน็จนายหน้าเป็นการตอบแทน 

อย่างไรก็ดี ในกรณีของความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ แม้จะมีสัญญา
ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับผู้รับบริการ แต่เมื่อมีแนวคิดที่จะให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องมี
ความรับผิดในทางละเมิด อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่มักมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั งในชีวิต 
ร่างกาย อนามัยและทรัพย์สินของผู้ป่วยที่ได้รับค้าแนะน้า ดังนั นผู้อ้านวยความสะดวกฯ ไม่ได้มี
เพียงแต่หน้าที่ตามสัญญาเท่านั น แต่ต้องมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังแฝงอยู่ในความสัมพันธ์ดังกล่าว
ด้วย ซึ่งในที่นี  คือ มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่จ้าเป็นจะต้องท้าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ความ
น่าเชื่อถือ เพราะความรับผิดทางสัญญาผู้อ้านวยความสะดวกฯ เพียงอย่างเดียวมิอาจท้าให้ผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่  บ่อยครั งอาจเกิดความเสียหาย
นอกเหนือไปจากขอบเขตของสัญญา ดังนั น หากเกิดความเสียหายในกรณีนอกเหนือขอบเขตของ
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สัญญาก็ดี กรณีความเสียหายเกิดขึ นกับบุคคลภายนอกก็ดี หากนายหน้าไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าว
เลยนั นย่อมเป็นการไม่ยุติธรรม 

ทั งนี  ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างกลุ่มค้าพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นถึงการน้าหลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผล (Causation) มาใช้ตีความกฎหมายเพ่ือให้เกิดความรับผิด
ทางละเมิด ดังต่อไปนี  

1. ความผิดพลาดการรักษาพยาบาลของแพทย์ 
ในกรณีของผู้เสียหายที่ได้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ นอันเนื่องมาจาก      

การแก้ไขความผิดพลาดในการผ่าตัดของแพทย์ ทั งในส่วนของรายการที่ระบุและไม่ระบุลงในเสร็จ คือ 
การเกิดภาวะตึงเครียดจากการผ่าตัดรักษาถึง 3 ครั ง แม้จะมีอาการเครียด อยู่ก่อนได้รับการผ่าตัด    
แต่เมื่อหลังผ่าตัดอาการมากขึ นกว่าเดิม ความเครียดจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการผ่าตัด แพทย์จึงต้อง
รับผิด และแม้ไม่มีใบเสร็จมาแสดงว่าได้เสียเงินไปเป็นจ้านวนเท่าใดแน่นอน แต่น่าเชื่อว่าผู้เสียหาย
ต้องรักษาจริง ศาลเห็นสมควรก้าหนดค่าใช้จ่ายส่วนนี ให้238 

2. การที่บิดามารดาสูญเสียบุตรในการเลี ยงดูช่วยเหลือการงานตามสิทธิของ
กฎหมายที่พึงจะได้รับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1563 บัญญัติไว้ว่า บุตรจ้าต้อง
เลี ยงดูบิดามารดา ในกรณีนี  คือ การที่มีผู้กระท้าละเมิดแก่บุตรทั งสองเป็นเหตุให้บุตรคนหนึ่งของ
โจทก์ตายและอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ถือว่าโจทก์ขาดไร้อุปการะตามกฎหมายจากบุตร ที่
เสียชีวิตโจทก์จึงชอบที่จะได้รับค่าขาดไร้อุปการะทั งในปัจจุบันและความหวังในอนาคตโดยผลแห่ง
กฎหมาย โดยไม่จ้าต้องพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุหรือในอนาคตบุตรจะได้อุปการะโจทก์ จริงหรือไม่ 
อย่างไรก็ดี บุตรอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ต้องหยุดเรียนไปนานจึงเป็นการจ้าเป็นต้องจ้างครู
มาสอนพิ เศษ รวมไปถึ งการเรียน เปี ยโนก็ เป็ นการฟ้ืน ฟูจิต ใจซึ่ งบาดเจ็บสาหั สและต้อง
กระทบกระเทือนจิตใจจากใบหน้าที่เสียโฉม ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายชอบที่จะได้รับการชดใช้ 
จากผู้กระท้าละเมิด239 

3. การได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
ยกตัวอย่างกรณีการก่อสร้างอาคารชิดที่ดินของผู้เสียหายโดยประมาทเลินเล่อซึ่ง

นอกจากท้าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายแล้วยังท้าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย
และอนามัย ผู้ เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินที่ โจทก์ต้องทุกข์ทรมานจิตใจ         
อันเนื่องมาจากการตอกเสาเข็ม วัสดุก่อสร้างและฝุ่นละอองร่วงหล่นเข้ามาในบริเวณที่ดินและบ้าน

                                           
238 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 292/2542 
239 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7119/2541 
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โจทก์ได้และไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทนที่ไกลเกินเหตุ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
420 และ 446240 

4. การได้รับความเสียหายทางร่างกายจากการกระท้าของบุคคลอื่น 
ในกรณีของการได้รับบาดเจ็บจากการถูกบุคคลอ่ืนท้าร้ายร่างกาย สิทธิเรียกร้องที่จะ

เรียกให้มีการชดใช้ค่าเสียหายได้ในล้าดับแรก คือ ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นค่าเสียหายฐานละเมิด และ
ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินในกรณีถูกท้าละเมิดจนได้รับอันตรายแก่กายหรือถึงแก่
ชีวิตได้อีกด้วยแยกต่างหากจากสิทธิเรียกร้องในค่ารักษาพยาบาล อย่างในกรณีดังกล่าว คือ ขณะเกิด
เหตุผู้เสียหายเป็นนักเรียนก้าลังเรียนอยู่ชั นมัธยมปีที่ 6 ได้รับอันตรายสาหัสต้องพักรักษาตัวหลาย
เดือน ต้องขาดเรียนและเรียนซ ้าชั น จึงย่อมต้องได้รับความทุกข์ทรมานทางกายและจิตใจมาก บังเกิด
ขึ นจากสภาพร่างกายและจิตใจผิดปกติหรือเสื่อมสุขภาพอนามัยที่ต้องท้ากายภาพบ้าบัดที่บ้านโดยจ้าง
นักกายภาพบ้าบัดอีกเป็นเวลา 3 เดือน และใช้เวลารักษาพยาบาลนานถึง 129 วัน ท้าให้หย่อน
สมรรถภาพในการศึกษาและในการประกอบอาชีพหรือท้าให้ทางท้ามาหาได้ลดน้อยลงกว่าปกติ 
ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย คือ ค่าจ้างนักกายภาพบ้าบัดรวมไปถึงค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน
จากผู้กระท้าละเมิดได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 และ 446 และไม่ใช่ค่าเสียหายที่ไกลเกินเหตุ241 

อีกกรณีหนึ่ง คือ การถูกท้าร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับความทนทุกข์ทรมานบังเกิด
ขึ นจากสภาพร่างกายและจิตใจผิดปกติหรือเสื่อมสุขภาพอนามัย ท้าให้หย่อนสมรรถภาพในการศึกษา
และในการประกอบอาชีพหรือท้าให้ทางท้ามาหาได้ลดน้อยลงกว่าปกติและการมีรอยแผลเป็นติดตัว 
รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาพิการท้าให้เส้นประสาทขาขาดและขาลีบซึ่งพอถือได้ว่ามีรอยแผลเป็น
ติดตัวนั น ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องเป็นค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่เป็น    
ตัวเงิน และไม่ซ ้าซ้อนกับค่าสินไหมทดแทนในกรณีอ่ืน ทั งการทนทุกข์ทรมานหรือเสื่อมสุขภาพอนามัย
และการมีรอยแผลเป็นติดตัวเป็นผลโดยตรงแห่งการละเมิดของผู้กระท้าละเมิด ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท้าละเมิดได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 และ 446242 

จากที่อธิบายกฎหมายไทยเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
รวมไปถึงการตีความกฎหมายตามค้าพิพากษาศาลฎีกา จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับการกระท้า
ละเมิดที่เป็นการให้ค้าแนะน้าโดยประมาทเลินเล่อมากที่สุด ผลโดยตรงแห่งการกระท้าคือความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน แต่ในกรณีของผู้อ้านวยความสะดวกฯ เนื่องจากยังไม่มีบรรทัดฐาน
ของกฎหมายที่ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯมีขอบเขตความรับผิดทางละเมิดเฉพาะธุรกิจอย่างเป็น

                                           
240 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6110/2539 
241 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3357/2538 
242 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2531 
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รูปธรรม ผู้เสียหายก็อาจจะไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายไทย ประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้
อ้านวยความสะดวกฯกับผู้ป่วย ที่เริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกัน คือ “สัญญา
นายหน้า” แต่ความเสียหายที่เกิดขึ นนั นอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดหรือข้อตกลงในสัญญา จึงมิ
อาจอาศัยสัญญามาใช้ในการเรียกร้องค่าเสียหายได้ แต่อาจอาศัยขอบเขตความรับผิดละเมิดทั่วไปตาม
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ 

ความรับผิดทางละเมิดในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าว
ไปในข้างต้นนั นเป็นความรับผิดเพ่ือละเมิดที่ตนเองกระท้า ซึ่งเป็นความรับผิดที่อยู่บนหลักเกณฑ์ที่ว่า
จะต้องมีความผิดถึงจะมีความรับผิดได้ แต่ในกฎหมายละเมิดนั นยังมีความรับผิดอีกประเภทหนึ่งซึ่ง
แตกต่างจากหลักข้างต้น คือ ความรับผิดโดยไม่มีความผิด หรือที่เรียกว่าเป็นบทสันนิษฐานความรับ
ผิดเด็ดขาดในทางละเมิด กล่าวคือ เป็นกรณีที่ผู้กระท้ามีความรับผิดโดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้กระท้ามี
ความผิดคือจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ บางครั งเรียกความรับผิดประเภทนี ว่าเป็นความรับผิด
ตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย บางครั งอาจมีบางท่านเรียกว่า ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) 
ซึ่งหลักนี มีความมุ่งหมายให้ผู้ที่ก่อภัยแก่ผู้อ่ืนต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่ค้านึงว่าผู้ละเมิดนั นจะต้อง
กระท้าความผิด คือ มีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจาก
เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ นได้ง่ายหรือเกิดขึ นบ่อยครั ง แต่ผู้เสียหายไม่อาจพิสูจน์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ นได้
หรือพิสูจน์ได้ยาก เพราะบางกรณีนั นเหตุที่เกิดขึ นอยู่ในความรู้เห็นหรืออ้านาจควบคุมของจ้าเลยหรือ
ลูกจ้างของจ้าเลยซึ่งเป็นผู้ก่อขึ นแต่เพียงผู้เดียว ผู้เสียหายอาจพิสูจน์ได้ว่าเหตุเกิดขึ นได้จริง แต่ไม่อาจ
พิสูจน์ได้ว่าเหตุนั นเกิดขึ นอย่างไร อันจะเป็นการแสดงที่มาแห่งความประมาทเลินเล่อของจ้าเลย 
ดังนั นหากกฎหมายไม่ก้าหนดให้มีบุคคลซึ่งต้องรับผิดโดยเด็ดขาดแล้วย่อมเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้
ได้รับความเสียหายที่อาจไม่ได้รับการเยียวยาได้ จึงจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดความรับผิดเด็ดขาดขึ น 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มีบทบัญญัติที่ก้าหนดให้มีความรับผิด
เด็ดขาดแม้ผู้ที่ต้องรับผิดจะไม่ได้มีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ได้แก่ บทมาตรา 433-434 และ
มาตรา 435-437 ซึ่งกล่าวถึงความรับผิดในกรณีที่ไม่มีการท้าละเมิดของบุคคลนั น แต่กฎหมาย
สันนิษฐานความรับผิดไว้ว่าผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ นกับบุคคลอ่ืน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็น
บทสันนิษฐานความรับผิดเด็ดขาดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั นมีเฉพาะแต่ความเสียหายที่
เกิดจากทรัพย์หรือสิ่งของอันตรายเท่านั น ไม่มีบทบัญญัติใดที่สามารถน้ามาปรับใช้กับผู้ให้ค้าแนะน้า
ได้เลย 

อย่างไรก็ดี ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งคือการน้าเรื่องบทสันนิษฐานความผิดไม่เด็ดขาด คือ 
บทบัญญัติมาตรา 422 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ตีความเพ่ือให้ผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ มีขอบเขตความรับผิดทางละเมิดและเป็นประโยชน์ในเรื่องการผลักภาระการพิสูจน์ให้จ้าเลย
หรือผู้อ้านวยความสะดวกฯ แทนที่จะเป็นผู้เสียหายตามหลักการเดิมที่ผู้ใดเป็นผู้กล่าวอ้างผู้นั นมีภาระ
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การพิสูจน์ ซึ่งมีความยากล้าบากเนื่องจากการพิสูจน์จะต้องอาศัยหลักการความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมก็อาจน้ามาตรา 422 มาประกอบการตีความกฎหมายได้ โดย
มาตรา 422 บัญญัติว่า ผู้ที่กระท้าการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดซึ่งบัญญัติไว้โดยมีที่ประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองผู้อื่นแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระท้าการฝ่าฝืนนั นเป็นผู้ผิด ซึ่งโจทก์ต้องกล่าวอ้างก่อนว่า
จ้าเลยฝ่าฝืนบทกฎหมายใดที่บัญญัติไว้เพ่ือปกป้องคุ้มครองผู้อื่น และโจทก์ได้รับความเสียหายจากการ
ฝ่าฝืนนั น ดังนั น บทบัญญัตินี จึงเป็นข้อสันนิษฐานความผิดของจ้าเลยนั่นเอง จ้าเลยจึงมีหน้าที่น้าสืบ
หักล้างความรับผิดนี ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ผิด บทสันนิษฐานความผิดตามมาตรา 422 นี จึงไม่ใช่บท
สันนิษฐานเด็ดขาด 

แต่การน้ามาตรา 422 มาปรับใช้นั น เมื่อพิเคราะห์ตัวปัญหาข้อเท็จจริงก็จะต้อง
สอดคล้องกับหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไปคือมาตรา 420 ด้วย เนื่องจากมาตรา 422 นั นเป็น
เพียงบทสันนิษฐานส่วนหนึ่งของมาตรา 420 ดังนั น การที่บุคคลผู้กระท้าการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องรับ
ผิดในทางละเมิดหรือไม่นั น การกระท้าดังกล่าวต้องครบองค์ประกอบของกฎหมายละเมิดในมาตรา 
420 ด้วย 

และในกรณีเรื่องการให้ค้าแนะน้าโดยประมาทยังไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่บัญญัติไว้เพ่ือ
คุ้มครองผู้รับค้าแนะน้าหรือคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องนี  ดังนั นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะน้ามาตรา 422 นี มาปรับ
ใช้กับหลักความรับผิดทางละเมิดในการให้ค้าแนะน้าโดยประมาทเลินเล่อเพ่ือผลักภาระการพิสูจน์ไป
ยังจ้าเลย 
 



 

บทที่ 5 

 

วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจ 

ผู้อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

 

จากข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ นในปัจจุบันที่ผู้ป่วยได้รับความเสียหายจากการใช้บริการทาง
การแพทย์ในต่างประเทศโดยผ่านช่องทางผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือ
ที่นิยมเรียกกันว่า “เอเจนซี่” แต่เนื่องจากบทกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั นไม่สามารถตีความ
ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดทั งในแง่ความรับผิดทางสัญญา ความรับผิด
ทางละเมิดอันเกิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) หากเกิดกรณีปัญหาความผิดพลาด
ในการรักษาพยาบาลของแพทย์ (Medical Malpractice) ได้ ผู้เสียหายไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เยียวยาหรือชดใช้ความเสียหายได้ แม้จะอยู่ในอ้านาจของเขตศาลไทย เนื่อง
ด้วยยังไม่มีกฎหมายบัญญัติหน้าที่หรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน จึงเกิดความยุ่งยากและใช้
สิทธิเรียกร้องที่ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีหน้าที่ความรับผิดในการชดใช้เยียวยาความเสียหายได้ 
ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของผู้เสียหายอันเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ
เรียกร้องให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายจากการรักษา พยาบาลที่ผิดพลาด
ในประเทศปลายทางตามท่ีผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้ชี ช่องหรือแนะน้าให้ ดังต่อไปนี  

1. กรณีศึกษาของคุณปิยมล วงศ์เทียนชัย  
คุณปิยมล วงศ์เทียนชัย ซึ่งเป็นผู้เสียหายนั นได้เข้าใช้บริการยังบริษัทฯ ที่เป็นผู้อ้านวย 

ความสะดวกในการเดินทางไปศัลยกรรมพลาสติกที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นการศัลยกรรมจมูก
โดยใช้เทคนิคการใช้กระดูกซี่โครงแทนที่จะใช้ซิลิโคนแบบปกติทั่วไป เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่ท้า
ให้ได้รูปทรงของจมูกที่เป็นธรรมชาติ ป้องกันการทะลุของซิลิโคนซึ่งจัดได้ว่าเป็นสิ่ งแปลกปลอม 
เมื่อเปรียบเทียบกับกระดูกซี่โครงที่เป็นชิ นส่วนธรรมชาติของร่างกาย 

อย่างไรก็ดี เมื่อได้ท้าการศัลยกรรมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเกิดความผิดปกติที่แผลผ่าตัดตรง
ซี่โครง มีอาการตัวร้อนเป็นไข้ แผลบริเวณดังกล่าวอักเสบและเป็นหนอง และบวมใหญ่มีขนาดเท่ากับ
ไข่ไก่ จึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในไทยเพ่ือวินิจฉัยอาการ แพทย์ได้แนะน้าให้รีบผ่าตัดรักษาแผล
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บริเวณดังกล่าวเป็นการด่วนเพราะถ้าหากปล่อยไว้เนิ่นช้าอาจจะท้าให้หนองไหลเข้าสู่ระบบเลือดได้  
ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต คุณปิยมลจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดแผลในบริเวณดังกล่าวปรากฏ
ว่าพบเศษผ้าก๊อซขนาด 100 ตารางเซนติเมตร 7x14 เซนติเมตร อยู่ภายในช่องท้อง หลังจากนั น
แพทย์ก็ได้ดูแลรักษาอาการจนหายเป็นปกติ คุณปิยมลจึงได้ท้าการประสานกลับไปยังผู้อ้านวย   
ความสะดวกฯ ให้ติดต่อแพทย์ที่ท้าการผ่าตัดศัลยกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อรับผิดชอบกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ น แต่ทางผู้อ้านวยความสะดวกฯ กลับปฏิเสธที่จะช่วยเหลือในการติดต่อ
ประสานงานกับทางแพทย์ที่ปลายทาง หรือรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการชี ช่อง       
หรือแนะน้าของตนเองแต่อย่างใด ทั งนี  คุณปิยมลเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความผิดพลาด            
ในการปฏิบัติงานของแพทย์ที่ประเทศปลายทางจึงได้เข้าปรึกษากับส้านักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วย
ประสานงานกับทางหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ช่วยเรียกร้อง    
ความเป็นธรรมจากแพทย์ที่ท้าการรักษาผิดพลาด เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตอ้านาจของ
ศาลประเทศไทย แต่เป็นศาลที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่มูลคดีเกิดและเป็นภูมิล้าเนาของแพทย์
หรือผู้ต้องหา ส่วนทางผู้อ้านวยความสะดวกฯ คุณปิยมลไม่ได้ด้าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้
เยียวยาความเสียหายแต่อย่างใดเนื่องจากความเสียหายมิได้เกิดจากการกระท้าของผู้ อ้านวย       
ความสะดวกโดยตรง อีกทั ง ยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติให้เกิดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้อ้านวย   
ความสะดวกฯ ที่จะท้าให้ต้องรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดจากการแนะน้าให้ไปรักษาพยาบาลที่
ต่างประเทศแล้วเกิดการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด 

2. กรณีศึกษาของคุณรัฏภิรา ชัยเรืองกิตติ์ 
คุณรัฏภิรา ได้รับการประสานงานจากบริษัทที่ด้าเนินธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกฯ รายหนึ่ง

ให้ เข้าใช้บริการศัลยกรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ย่านกังนัม ซึ่งทางบริษัทฯ อ้างว่า            
ถ้าท้าศัลยกรรมแล้วจะสวยขึ นไม่ต้องไปท้าศัลยกรรมเพ่ิมเติมอีก และจะให้เป็นพรีเซนเตอร์ของทาง   
โรงพยาบาลของเกาหลี โดยทางบริษัทฯ เสนอให้ท้าการผ่าตัดโครงหน้า เลื่อนขากรรไกร ท้าจมูก   ดูด
ไขมันที่แก้มและเหนียง แต่เมื่อได้ไปท้าศัลยกรรมแล้วปรากฏว่าจมูกเบี ยวผิดรูปร่างอย่างเห็นได้ชัด  
ปลายจมูกบางจนเกือบจะทะลุ และแผลผ่าตัดไม่เรียบ จึงต้องท้าการผ่าตัดแก้ไขการศัลยกรรมจมูกที่
ผิดพลาดถึงสามครั ง โดยการผ่าตัดจมูกในครั งที่สอง ได้ใช้เทคนิค Open Recon ที่ต้องพักฟ้ืนอย่าง
น้อยหกเดือนจึงจะท้าการผ่าตัดแก้ไขได้ แต่แพทย์กลับให้ท้าการผ่าตัดแก้ไขเลยในครั งที่สาม แต่ก็ยัง
ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติหรือสวยงามตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับรองไว้ อีกทั งยังมีอาการอย่างอ่ืน เช่น 
อ้าปากกว้างไม่ได้ ทานข้าวล้าบาก พูดไม่ชัดเหมือนคนเป็นหวัด และตรงบริเวณหลังหูที่น้ากระดูกหูไป
เสริมจมูกก็เป็นแผลคีลอยด์ และสายตาก็ผิดปกต ิ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากคุณรัฏภิรา ได้มีการท้าสัญญาพรีเซนเตอร์กับทางโรงพยาบาลและ  
บริษัทฯ ไว้จึงท้าให้ไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้มา เพราะถูกบริษัทฯ ข่มขู่ในเรื่องของการปฏิบัติ
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ตามสัญญา และถึงแม้จะให้สิทธิ์ในการผ่าตัดแก้ไขในโรงพยาบาลแห่งเดิม แต่ก็ไม่ม่ันใจในกระบวนการ
รักษาอีกต่อไป คุณรัฏภิราจึงตัดสินใจที่จะผ่าตัดแก้ไขที่โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยเสียค่าใช้จ่าย
ด้วยตนเอง 

จากทั งสองกรณี จะเห็นได้ว่าผู้เสียหายไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องและเข้าสู่กระบวนการขึ น
ศาลไทยเพราะเป็นเรื่องที่จะให้ศาลในประเทศปลายทางพิจารณาให้ทางโรงพยาบาลที่ท้าการ
รักษาพยาบาลในต่างประเทศชดใช้ค่าเสียหาย แต่ในเรื่องของผู้อ้านวยความสะดวกฯ นั นแม้จะอยู่   
ในอ้านาจของเขตศาลไทย แต่เนื่องด้วยยังไม่มีกฎหมายบัญญัติหน้าที่หรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
อย่างชัดเจน จึงเกิดความยุ่งยากและใช้สิทธิเรียกร้องที่ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีหน้าที่ความรับผิด
ในการชดใช้เยียวยาความเสียหายได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้ศึกษาบทกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือ 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจเทียบเคียง
กับบทกฎหมายของต่างประเทศ ในบทก่อนหน้านี  จึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาโดยแยกออกเป็น
ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี  
 

5.1 ปัญหาการขาดกฎหมายก ากับดูแลผู้อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์โดยเฉพาะในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
 
 ปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีการก้าหนดกฎหมายก้ากับดูแลธุรกิจนายหน้าการท่องเที่ยว  
เชิงการแพทย์เป็นการเฉพาะ แตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาวิจัยในบทก่อน
หน้านี  คือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลที่มีการออกกฎหมายเพ่ือก้ากับการท้า
ธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนั น จึงต้องตีความตามบทกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั งหมด 3 
ประเภท ดังต่อไปนี  
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทนนายหน้า และลักษณะละเมิด 
 2. พระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
 3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ทั งนี  เมื่อได้ตีความตามกฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่ายังคงมีประเด็นปัญหาที่ท้าให้ไม่สามารถ
บังคับใช้กับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ให้มีความรับผิดทางกฎหมายในการเยียวยาชดเชยความเสียหาย
หากเกิดความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลของแพทย์ที่ตนได้ท้าการชี ช่อง แนะน้าให้ผู้ป่วยไปใช้
บริการนั นได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้กลไกดังกล่าวไม่สามารถขับเคลื่อนเพ่ือสร้าง  
ความยุติธรรมให้กับผู้บริโภคได้ มีดังนี  
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 5.1.1 สถานะความรับผิดทางกฎหมายจากการให้บริการตามสัญญา 

 จากประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา คือ ความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เมื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวตามบทกฎหมายที่บังคับใช้ 
สามารถแยกประเภทความสัมพันธ์ของสัญญาเพ่ือวิเคราะห์ความรับผิดทางกฎหมายจากการให้บริการ
ตามแต่ละประเภทสัญญา ได้ดังต่อไปนี  
  5.1.1.1 สัญญานายหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
  ความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ  
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะจัดอยู่ในประเภทของ “สัญญานายหน้า” เนื่องจากผู้อ้านวยความ
สะดวกมีหน้าที่เพียงชี ช่องหรือแนะน้าให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถไปใช้บริการทางการแพทย์ ในประเทศ
ปลายทาง ในกรณีนี แม้ว่าจะเริ่มจากการมีความสัมพันธ์ทางสัญญา แต่เมื่อความเสียหายเกิดจากการ
รักษาพยาบาลที่ผิดพลาด (Medical Malpractice) อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดหรือข้อตกลงใน
สัญญา ผู้เสียหายจึงไม่อาจเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสัญญาได้ 
นอกจากนี หากความเสียหายจากการไม่ช้าระหนี หรือช้าระหนี ไม่ถูกต้องไม่ได้เกิดจากการกระท้าของผู้
อ้านวยความสะดวกฯ โดยตรง แต่เกิดจากสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา ผู้ป่วยย่อมมีภาระการ
พิสูจน์ความผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ อีกทั งหากจะพิจารณาน้าหลักละเมิดทั่วไปมาปรับใช้ แต่ใน
ความเสียหายที่เกิดขึ นก็มิอาจจะเรียกร้องการเยียวยาได้ตามหลักละเมิดทั่วไปได้ อันเนื่องจากรากฐาน
แห่งสัญญานายหน้านั นมีการก้าหนดขอบเขตความรับผิดที่ชัดเจนของ   ผู้ที่จะเข้ามาตกลงท้าสัญญา
ในลักษณะดังกล่าว โดยผู้ที่เป็นนายหน้าฯ จะมีหน้าที่เพียงชี ช่องหรือแนะน้าให้ผู้ป่วยได้เข้าใช้บริการ
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างประเทศเท่านั น นอกเหนื อจากนั นเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยกับ
สถานพยาบาลจะต้องไปเจรจาตกลงกันเองทั งเรื่องของกรรมวิธี ในการรักษาพยาบาล ค่า
รักษาพยาบาล และการพักฟ้ืนหลังจากรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงท้าให้ไม่สามารถตีความกฎหมาย
ให้นายหน้าฯ เกิดหน้าที่ที่จักต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือพึงคาดหมายได้ว่าจะต้องมีความรับผิดทาง
ละเมิดท่ัวไปได้อันเนื่องจากข้อจ้ากัดในนิติกรรมสัญญาดังกล่าว 

จากประเด็นนี สามารถสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ   
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ผู้ป่วย และสถานพยาบาล มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาใน 3 ลักษณะ คือ 
สัญญานายหน้าที่เกิดขึ นระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ สัญญาซื อขายบริการทางการแพทย์
ที่เกิดขึ นระหว่างผู้ป่วยกับสถานพยาบาล และสัญญาเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอกที่เกิดขึ นระหว่างผู้
อ้านวยความสะดวกฯ กับสถานพยาบาล 
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  5.1.1.2 สัญญาให้บริการน้าเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
  สัญญาการให้บริการระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ นั น ถือว่าเป็นรูปแบบ
ของสัญญาน้าเที่ยวตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจน้าเที่ยว
โดยตรง ไม่พบบทบัญญัติใดที่มีการก้าหนดให้สัญญาการให้บริการน้าเที่ยวต้องท้าเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือมีรายละเอียด เนื อหา สาระส้าคัญในสัญญา และในทางปฏิบัติการให้บริการน้าเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นการน้าเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม กับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติจะไม่มีการท้า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบกับลักษณะของสัญญาน้าเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จที่นักท่องเที่ยว
จะต้องช้าระค่าบริการล่วงหน้า จึงยิ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการได้รับช้าระหนี ตามสัญญา ท้า
ให้นักท่องเที่ยวไม่มีหลักฐานที่จะเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวรับผิด และยังเป็นอุปสรรคในการที่
รัฐจะเข้ามาตรวจสอบถึงการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยวด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบธุรกิจน้าเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้น้าเที่ยวที่จะ
พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว 
ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้น้าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้น้าเที่ยว พ.ศ.2553 
ในข้อ 1 (5) ได้ก้าหนดไว้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว ซึ่งในกรณีนี  คือ ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ     
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการให้บริการน้าเที่ยวให้ไว้กับนักท่องเที่ยว 
แต่ถึงอย่างนั น  ก็เป็นเพียงการก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับ            
การให้บริการน้าเที่ยวให้ไว้กับนักท่องเที่ยวเท่านั น ซึ่งในหลักฐานมันไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่า “หลักฐาน
เกี่ยวกับการให้บริการน้าเที่ยว” นั น คือสิ่งใดบ้าง หรือการให้บริการน้าเที่ยวจะต้องท้าสัญญาเป็น   
ลายลักษณ์อักษร และจะต้องมีข้อสัญญาเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเป็นพิเศษ การที่กฎหมายก้าหนด
เช่นนี  ย่อมเป็นการเอื อประโยชน์ให้แก่ผู้ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ที่จะไม่
ต้องมีภาระหน้าที่ผูกพันตามกฎหมายให้ต้องมีความรับผิดในข้อตกลงเป็นสัญญาแบบลายลักษณ์อักษร 
แค่จัดให้มีหลักฐานเป็นเพียงแผ่นพับโฆษณา หรือใบเสร็จรับเงินก็ถือได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้ว และเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของ     
ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวไว้ หากนักท่องเที่ยวจะฟ้องผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว          
เชิงการแพทย์ฐานผิดสัญญา ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ตามหลักใน      
การด้าเนินคดี ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั นย่อมมีภาระการพิสูจน์ ดังนั น ภาระการพิสูจน์ย่อมตกอยู่แก่ฝ่าย
นักท่องเที่ยวผู้เป็นโจทก์ตาม ซึ่งในบางครั งข้อเท็จจริงที่น้าไปสู่เหตุ การผิดสัญญาอาจอยู่ในความรู้เห็น
ของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แต่เพียงฝ่ายเดียว ก่อให้เกิดภาระแก่
นักท่องเทีย่วในการน้าสืบถึงข้อเท็จจริงนั น 
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ส่วนการเยียวยาชดเชยความเสียหายตามสัญญาน้าเที่ยวส้าหรับในประเทศไทย พระราชบัญญัติธุรกิจ
น้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การชดเชยค่าเสียหายได้ก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยว
ร้องเรียนต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี  และนายทะเบียนต้องได้ด้าเนินการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงและมีค้าวินิจฉัยเสียก่อน ซึ่งหากสอบสวนแล้วพบว่าผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวแบบแพ็คเกจ
ทัวร์กระท้าความผิดจริง นายทะเบียนก็สั่งจ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือชดเลยความเสียหายที่เกิดขึ นตาม
ความเสียหายดังกล่าวที่ได้รับ โดยกองทุนคุ้มครองธุรกิจน้าเที่ยวจะด้าเนินการทดรองจ่ายเงินชดเชย
ค่าเสียหาย ให้แก่นักท่องเที่ยวจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนดโดย
ไม่เกินหลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยววางไว้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ได้แก่ 

1. ประเภท Outbound หลักประกันจ้านวน 200,000 บาท  
2. ประเภท Inbound หลักประกันจ้านวน 100,000 บาท 
3. ประเภทในประเทศ หลักประกันจ้านวน 50,000 บาท 
4. ประเภทเฉพาะพื นที่ หลักประกันจ้านวน 10,000 บาท 
จะเห็นว่าการที่ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยา การชดเชยค่าเสียหายต่าง  ๆ นั น 

จะต้องเป็นไปตามขั นตอนที่ก้าหนดไว้จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร อีกทั ง การที่จะได้รับการชดเชย
ต้องรอผลสืบสวนข้อเท็จจริงเสียก่อนและการด้าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายนั นนักท่องเที่ยวจะต้อง
ด้าเนินการด้วยตนเองซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อีกทั ง ยังไม่ครอบคลุม
ให้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องที่จะขอให้เยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่เกิดความผิดพลาด
จากการรักษาพยาบาล (Medical Malpractice) อันเนื่องจากการเข้าไปรักษายังสถานพยาบาลตามที่
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้ให้ค้าแนะน้า แต่เป็นการคุ้มครองความเสียหายในแง่ของสัญญาน้าเที่ยวซึ่ง
เป็นการน้าเที่ยวแบบชมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป ไม่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แต่อย่างใด 
และถึงแม้ว่าจะเข้าเหตุแห่งเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายจาก
กองทุนคุ้มครองธุรกิจน้าเที่ยว ก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างต่้าเมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลหรือความ
เสียหายอ่ืน ๆ ที่อาจะเกิดขึ น จึงเป็นข้อจ้ากัดที่ท้าให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติไม่ได้รับกระบวนการเยียวยา
ความเสียหายที่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจริง 
  5.1.1.3 สัญญาผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 
  การวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ว่าอยู่ในลักษณะของการเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อันจะก่อให้ เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้บริการและผู้ อ้านวย         
ความสะดวกฯ ในรูปแบบสัญญาผู้บริโภคหรือไม่นั น ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาลักษณะของการด้าเนินงาน
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ของผู้อ้านวยความสะดวกฯที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงขอแยกประเภทของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ออกเป็น 
2 ประเภท ดังต่อไปนี  
  1. ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ก้ากับดูแลของนิติบุคคล 
  ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ประเภทนี  จะด้าเนินงานโดยอาศัยการติดต่อประสานงาน
ผ่ าน เครือข่ ายส่ วนตั วที่ จ้ า เป็ น เพ่ื อ อ้ านวยความสะดวกในการท่ องเที่ ยว เชิ งการแพทย์ 
 ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือสถานพยาบาล และที่พักในช่วงระยะเวลาพักฟ้ืนจากการรักษาพยาบาล ทั งนี 
ก็ เพ่ือจะแนะน้าให้ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการไปใช้บริการกับเครือข่ายที่บุคคลนั นสามารถติดต่อ
ประสานงานได้ ซึ่งลักษณะการการด้าเนินงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะไม่ได้มีการจัดตั งใน
รูปแบบขององค์กรหรือจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสถานประกอบการเพ่ือด้าเนินธุรกิจอย่างเป็น
กิจลักษณะ จึงท้าให้เห็นว่าการด้าเนินงานจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ “ผู้ประกอบ
ธุรกิจ” ตามนิยามความหมายของค้าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฯ 
  ดังนั น นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ประเภทดังกล่าวจึง
ไม่ได้จัดอยู่ในลักษณะของ “สัญญาผู้บริโภค” แต่เป็นสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
จะต้องพิจารณาในเรื่องของเงื่อนไขความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ตามหลักนิติกรรมสัญญา
ทางแพ่ง 
  2. ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่อยู่ภายใต้การก้ากับ
ดูแลของนิติบุคคล 
  ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ประเภทนี จะด้าเนินงานภายใต้การก้ากับดูแลของนิติบุคคล 
กล่าวคือ บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั งเพ่ือประกอบธุรกิจอ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
เชิงการแพทย์โดยเฉพาะ ผู้ อ้านวยความสะดวกฯ จึงอยู่ภายใต้การจ้างของนิติบุคคลซึ่งเป็น  
“ผู้ประกอบธุรกิจ” แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และลักษณะการด้าเนินงาน
อ้านวยความสะดวกก็จะท้าผ่านเครือข่ายของทางบริษัทฯ ที่ ตนสังกัดไม่ว่าจะเป็นแพทย์ 
สถานพยาบาล ที่พักฟ้ืนจากการรักษาพยาบาล รวมไปถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
  ดังนั น นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ประเภทดังกล่าวจึง
สามารถพิจารณาได้ว่าอยู่ในรูปแบบของ “สัญญาผู้บริโภค” เนื่องจากมีจุดเชื่อมโยงระหว่างบริษัทฯซึ่ง
เป็นนายจ้างของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ท้าให้อยู่ภายในนิยามของค้าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” ท้าให้
เห็นได้ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ สามารถตีความได้ว่าเป็นนิติ
สัมพันธ์ระหว่าง “ผู้บริโภค” และ “ผู้ประกอบธุรกิจ” อันเป็นสถานะคู่สัญญาผู้บริโภคตามกฎหมาย 
  ทั งนี  กฎหมายได้ เพ่ิ มมาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้บริ โภคอีกประการหนึ่ งคือ  
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 35 ทวิ ที่จะด้าเนินการผ่านกลไกการตั ง
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คณะกรรมการว่าด้วยนิติกรรมสัญญาเป็นผู้ควบคุมแบบของนิติกรรม และให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท้า   
นิติกรรมสัญญาตามแบบ หรือใช้ถ้อยค้าที่ระบุข้อความอันเป็นสาระส้าคัญของความตกลงตามที่
คณะกรรมการก้าหนด เพ่ือให้อ้านาจคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถก้ากับดูแลผู้ประกอบการ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการท้าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคที่มักมีปัญหาในเรื่อง
อ้านาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่บ่อยครั ง (Bargaining Power) โดยกรอบการใช้อ้านาจของ
คณะกรรมการ มีดังต่อไปนี  

1.ก้าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ๆ เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและให้ผู้ประกอบธุรกิจท้าสัญญาตามแบบดังกล่าว 

2.ก้าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการใดให้เป็นธุรกิจที่ควบคุม
รายการในหลักฐานการรับเงินตลอดจนก้าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหลักฐาน
การรับเงิน 

3.ก้าหนดระยะเวลาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบ
สัญญาของ “ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินของ “ธุรกิจที่ควบคุมรายการใน
หลักฐานการรับเงิน” ที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค 

4.ให้ความเห็นเกี่ ยวกับ  “แบบสัญญา” หรือ “แบบหลักฐานการรับ เงิน ”  
ที่ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอความเห็น 

5.ดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ ขายสินค้าหรือบริการให้ค้ามั่นว่าจะท้า “สัญญา
รับประกัน” ให้แก่ผู้บริโภคซึ่งต้องท้าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทนและต้อง
ส่งมอบสัญญานั นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับส่งมอบสินค้าหรือให้บริการนั นด้วย 
  จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายกลางที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในทุกกรณีไม่ว่าจะประกอบธุรกิจประเภทใด ดังนั น ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ก็จัดเป็นธุรกิจที่อยู่ในขอบข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายด้วยเช่นกัน เนื่องจาก     
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีบริบทการด้าเนินกิจการตรงกับค้านิยามตามกฎหมาย กล่าวคือ เป็นผู้ขาย 
ผู้รับจัดท้าการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน ในขณะที่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
เป็นผู้บริโภคเนื่องจากเป็นผู้ซื อ หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ
การชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื อสินค้าหรือบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือ      
ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ  
  ทั งนี  การใช้อ้านาจของคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการดังกล่าวนั นจะต้องอยู่บน
พื นฐานในหลักการ คือ การจัดให้ผู้บริโภคทราบข้อความอันเป็นสาระส้าคัญต่อสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญา แต่ทั งนี จะต้องไม่เป็นการจ้ากัดความเป็นอิสระของผู้ประกอบกิจการในการน้าเสนอต่อ
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ผู้บริโภคเพ่ือเข้าท้าสัญญา เว้นแต่เป็นการกระท้าเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ บริโภค การควบคุม
รายการในหลักฐานการรับเงิน ที่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่
คณะกรรมการว่าด้วยนิติกรรมสัญญาก้าหนด อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่จะอยู่ในความคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สัญญาตามกฎหมายนี จะมิใช่ว่าจะมีทุกธุรกิจ หากแต่ต้องเป็นประเภทธุรกิจที่ ได้มีการออกประกาศ
เพ่ือควบคุมการท้าสัญญาเป็น   การเฉพาะ เช่น ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจให้เช่าซื อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ธุรกิจขายห้องชุด และธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีธุรกิจอ้านวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์   แต่อย่างใด จึงท้าให้ธุรกิจนี ไม่เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุม
การท้าสัญญาเป็นการเฉพาะ 
  ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในบทก่อนหน้า ในกรณีของ
สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการตรากฎหมายออกมาก้ากับดูแลผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ เพ่ือให้มารักษาพยาบาลในสาธารณรัฐเกาหลีรวมไปถึงเงื่อนไขของการให้บริการที่บังคับให้
ผู้อ้านวยความสะดวกมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการ หรือจะเรียกได้ว่าบังคับให้
ต้องมีการตกลงในสัญญาตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดอย่างเคร่งครัด ทั งนี เงื่อนไขดังกล่าวค่อนข้าง
ครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงและกระบวนการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่ เป็นธรรมแก่            
ผู้เข้าบริการ ป้องกันไม่ให้เกิดการตกลงที่สร้างอ้านาจต่อรองให้แก่ผู้ประกอบการมากจนเกินไป 
(Bargaining Power) ซ่ึงเง่ือนไขดังกล่าวมี ดังนี  
  1. ในกรณีของผู้อ้านวยความสะดวกฯที่เป็นสถานพยาบาลจะต้องซื อประกัน
ความรับผิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) ตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงหรือเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือป้องกันความสูญเสียทางการแพทย์ 
(Medical Indemnity Mutuals) ตามกฎหมายเพ่ือชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากความเจ็บป่วยที่
เกิดขึ นจากความผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Malpractice) และการประนีประนอมยอมความ
ข้อขัดแย้ งทางการแพทย์  (The Act on Remedies for Injuries from Medical Malpractice and 
Mediation of Medical Dispute) เพ่ือชดเชยเยียวยาความเสียหายจากการรักษาทางการแพทย์ที่
ผิดพลาดให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ป่วย 
  ส่วนผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่เป็นบุคคลทั่วไป (Agency) ก็ต้องซื อกรมธรรม์ประกัน
ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ นจากการบริการที่ผิดพลาดของตนเช่นกัน  
  2. ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องแจ้งข้อมูลต่อผู้ป่วยอย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อโรค
และอาการของผู้ป่วยชาวต่างชาติ วิธีการรักษา และผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ นจากการรักษา  
  3. ต้องมีการจัดท้าสัญญารักษาพยาบาล ซึ่ งต้องเป็นสัญญามาตรฐาน 
(Standard Form) ที่ก้าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงอัตราค่ารักษาพยาบาลโดยประมาณ
การ  
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  4. ต้องมีการก้าหนดวิธีการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีความผิดพลาดทาง
การแพทย์เกิดขึ น (Medical Malpractice)  
  จะเห็นได้ว่าได้มีการแจ้งข้อมูลการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ นจากความผิดพลาด
ทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า ก่อนที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจตกลงท้าสัญญา อีกทั ง  กฎหมายเกาหลียังมี       
การก้าหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติอย่างครอบคลุม รวมถึงการก้าหนด
สัญญารักษาพยาบาลมาตรฐาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสัญญาคุ้มครองผู้บริโภค ตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของไทย จึงเห็นได้ว่ากฎหมายเกาหลียอมรับในแนวคิดที่ว่า สัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต้องมีการคุมมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั ง ผู้อ้านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ นจากการรักษาพยาบาลที่
ผิดพลาด 
  ในส่วนของประเทศอิสราเอล ร่างกฎหมายก้ากับดูแลธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนั น มีการบัญญัติบังคับให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจตามเงื่อนไขที่ก้าหนดเช่นเดียวกัน โดยบัญญัติบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
ชี ชวนฯ หรือผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  และลูกค้าชาวต่างชาติต้องท้า
สัญญาการขอรับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ป่วยต้องได้รับและลงนามในค้าเสนอราคาที่ออก
โดยโรงพยาบาลที่ท้าการรักษาโดยตรง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ        
ท้าสัญญา 
 

5.1.2 สถานะความรับผิดทางละเมิดจากการกระท าโดยบุคคลอ่ืน (VICARIOUS 

LIABILITY)  

 ในประเด็นที่ผู้วิจัยท้าการศึกษา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ และผู้ป่วย
จากการเข้าท้าสัญญาซึ่งจากที่ได้มีการวิเคราะห์ในหัวข้อที่แล้ว จัดได้ว่าเป็น “สัญญานายหน้า” ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความรับผิดในความเสียหายจากการรักษา 
พยาบาลของแพทย์และสถานพยาบาลทางสัญญาแล้ว อีกมูลเหตุความรับผิด คือ มูลละเมิด ในกรณี
เดียวกันนี  หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลซึ่งเกิดจากการกระท้าโดยตรงของ
แพทย์ แม้ว่าจะมิใช่จากการกระท้าของผู้อ้านวยความสะดวกฯ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันตรงที่         
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เป็นผู้คัดกรองข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การรับประกันรับรองผลเพ่ือ
ท้าการชี ช่องแนะน้าแพทย์และสถานพยาบาลให้ผู้ป่วย อันท้าให้ผู้ป่วยเชื่อใจจนถึงขนาดตกลงเข้าท้า
สัญญาเพ่ือใช้บริการกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ซึ่งในประเด็นนี  จึงอาจจะท้าให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ
จะต้องมีสถานะความรับผิดทางละเมิด แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ที่ท้าให้เกิดความเสียหายโดยตรงก็ตาม 
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ซึ่งผู้วิจัยได้มีการกล่าวถึงมาตรการในการรับรองมาตรฐานคุณภาพและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ไว้ในบทที่ 2 ที่ท้าให้เห็นระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับแพทย์และ
สถานพยาบาล (Special Relationship) ต่อกันซึ่งเริ่มจากความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้อ้านวย
ความสะดวกฯและผู้ป่วยโดยแท้ให้ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและแจ้งข้อมูลประกอบการชี ชวนให้
ค้าแนะน้าผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพที่พร้อมทั งปกป้องดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยจาก  การ
ใช้บริการทางการแพทย์ที่ผู้อ้านวยความสะดวกได้ท้าการชี ช่องหรือแนะน้า ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานผู้อ้านวยความสะดวกฯ โดยตรง ดังต่อไปนี  
 1. การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่จะได้รับการใช้บริการทาง
การแพทย์   ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในระบบสาธารณสุขของประเทศปลายทาง ที่กฎหมายของประเทศ
ปลายทางได้มีการบังคับใช้เพ่ือควบคุมความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอย่าง
เช่น เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ การตั งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญ การท้าแท้ง เป็นต้น 
 2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่ านทางสื่อต่าง ๆ ทั งในเรื่องของอัตราค่าใช้จ่ ายที่
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ใช่เน้นในการท้ากลยุทธ์ทางการตลาดเพียงอย่างเดียว รวม
ไปถึง         การระบุถึงคุณลักษณะพิเศษของแพทย์และสถานพยาบาลที่กล่าวอ้างว่ามีความ
เพียบพร้อมทั งในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล และมีการรับประกันผลว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ เช่น การศัลยกรรมเสริมความ
งาม เป็นต้น 
 3. การแจ้งข้อมูลส้าคัญที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยอาจได้รับจากการรักษาพยาบาล 
ซึ่งแม้แต่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เองก็มีส่วนท้าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
ได้เช่นกัน และจะมีความเสี่ยงสูงหากตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจ้าตัวบางประเภท เช่น การเกิดภาวะ        
ลิ่มเลือดในหลอดเลือดหลังจากผ่าตัดในช่วงที่ขึ นเครื่องบินกลับประเทศต้นทาง ภาวะติดเชื อ        
การรักษาพยาบาลที่ไม่มีคุณภาพ และการรักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับประวัติการรักษาของผู้ป่วย เป็นต้น 
ซึ่งความยินยอมของผู้ป่วยที่จะเข้าใช้บริการนั นขึ นอยู่กับการที่ผู้ป่วยท้าความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับทั ง
ในเรื่องทางเลือกในการรักษา ระดับความส้าเร็จจากการรักษา ความเสี่ยงที่จะพบหลังจากการรักษา 
พยาบาล และจ้าเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายในกรณีของการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่ควรปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ไม่ใช่ไปอยู่ในหน้าที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 
เช่น Facts, Disclaimer และ Terms and Conditions โดยข้อมูลที่อาจจะพิจารณาได้ว่าเป็น       
ค้าเตือนด้านความเสี่ยง ได้แก่ การดูแลหลังผ่าตัดหรือท้าศัลยกรรม, ความยุ่งยากและความเสี่ยง
ผลขา้งเคียงท่ีอาจจะได้รับในกระบวนการรักษาพยาบาล รวมไปถึงกระบวนการร้องเรียนหรือเรียกร้อง
ตามกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานความรับผิด
ทางการแพทย์ เป็นต้น  
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 แต่ถึงกระนั น เนื่องจากผู้วิจัยเน้นศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่ างผู้อ้านวย 
ความสะดวกฯ กับผู้ป่ วย ว่าด้วยลักษณะของสัญญาที่ ได้ตกลงกันนั นมี รูปแบบที่ จะท้าให้ 
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ นั นจะต้องมีความรับผิดทางละเมิดกับผู้ป่วยจากความเสียหายที่เกิดขึ นในการ
รักษาพยาบาลของแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้แนะน้าหรือไม่นั น จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่ได้มีการวาง
หลักในเรื่อง Vicarious Liability ในปัจจุบัน คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณาถึง
การก้าหนดความสัมพันธ์แบบพิเศษ (Special Relationship) ในลักษณะใดอันจะเข้ากับบริบท
ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับผู้ป่วยและแพทย์สถานพยาบาล ที่จะท้าให้ 
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เกิดความรับผิดทางละเมิดจากการความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของ
แพทย์และสถานพยาบาลนั น โดยเน้นเฉพาะกรณีของหน้าที่ตามสัญญาระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
กับผู้ป่วยโดยตรง ไม่รวมถึงกรณีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ อ้านวยความสะดวกฯ กับแพทย์และ
สถานพยาบาลแต่อย่างใด ทั งนี เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ตรงกับความสัมพันธ์ใน
รูปแบบใดที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้วิจัยขอแยกประเด็นการพิจารณา
ดังต่อไปนี  
 1. นายจ้างรับผิดในการท้าละเมิดของลูกจ้าง243 
 หลักความรับผิดเพ่ือการกระท้าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) ตามมาตรา 425 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั น ได้บัญญัติขึ นโดยอาศัยแนวคิดความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างที่ต้องร่วมรับผิดในทางละเมิดตามทางการที่จ้าง 4 ประการ ดังนี 244 

1.1 นายจ้างมีส่วนผิด เพราะเลือกลูกจ้างไม่ดี จึงมีการก่อให้เกิดความเสียหายขึ น 
1.2 นายจ้างมีส่วนผิด เพราะควบคุมดูแลลูกจ้างไม่ดี ปล่อยให้เขาไปท้าละเมิดขึ น 
1.3 นายจ้างได้รับประโยชน์จากการกระท้าของลูกจ้าง เมื่อนายจ้างได้รับประโยชน์ก็

ต้องรับผลเสียอันเกิดจากการกระท้าของลูกจ้างด้วย 
1.4 ลูกจ้างเป็นผู้ท้าการงานนั น ก็เสมือนหนึ่งนายจ้างเป็นผู้ท้าเอง เพราะฉะนั น

นายจ้างจึงสมควรต้องรับผิดด้วย 
ทั งนี  หากลูกจ้างได้กระท้าการใดอันเข้าข่ายเป็นการกระท้าความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 

420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในทางการที่จ้างของนายจ้าง นายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดกับ
ลูกจ้างด้วย ตามมาตรา 425 ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย 

                                           
243 มาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
244 เพ็ง เพ็งนิติ, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กรุงเทพมหานคร: อฑาตยา, 2543) หน้า 197. 
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ที่ก้าหนดความรับผิดของนายจ้างให้ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง โดยนายจ้างจะพิสูจน์ว่าตนไม่มีส่วนใน
การกระท้าการละเมิดดังกล่าวหาได้ไม่245 

ทั งนี  ลักษณะส้าคัญของสัญญาจ้างแรงงาน จะประกอบไปด้วย 1. ค่าจ้าง 2. ลักษณะของงาน 
3. อ้านาจในการควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้าง โดยวัตถุแห่งสัญญาจ้างแรงงานนั นเกิดจากการที่
นายจ้างต้องการที่จะใช้แรงงานของลูกจ้างเป็นส้าคัญ มิได้มุ่งหวังผลส้าเร็จของงาน ดังนั น เมื่อลูกจ้าง
ได้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกับนายจ้างตามสัญญาแล้ว งานจะส้าเร็จหรือไม่นายจ้างก็ต้อง
จ่ายค่าจ้างให้ แตกต่างจากสัญญาจ้างท้าของที่มีความต้องการในเรื่องผลส้าเร็จของงานที่ว่าจ้างเป็น
ส้าคัญ ผู้รับจ้างจะต้องท้างานให้เสร็จจึงจะได้รับค่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับ
ลักษณะของสัญญาที่เกิดขึ นระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ ผู้ป่วย แพทย์และสถานพยาบาล จะเห็น
ได้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ นไม่ได้อยู่ในลักษณะของการจ้างแรงงานแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่ได้มีการจ้าง
แรงงานกันระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ตกลงกันให้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาแล้ว     
จ่ายค่าจ้างแรงงานโดยไม่ค้านึงถึงผลส้าเร็จของงานดังกล่าว 
 2. ตัวการรับผิดในการท้าละเมิดของตัวแทน246 
 ความรับผิดทางละเมิดในการกระท้าของบุคคลอ่ืนในกรณีของตัวการที่ต้องรับผิดในการท้า
ละเมิดของตัวแทนนั น ได้ให้น้าหลักกฎหมายในเรื่องความรับผิดของนายจ้างในการกระท้าละเมิดของ
ลูกจ้างมาใช้ ซึ่งการที่กฎหมายก้าหนดให้ใช้หลักการดังกล่าวนั นเพราะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้าง-ลูกจ้าง มีความใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ-ตัวแทน ที่มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกัน 
โดยกิจการที่ตัวแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบอ้านาจให้ถือว่าเป็นกิจการเช่นเดียวกันกับกิจการที่
ลูกจ้างได้ไปปฏิบัติหน้าที่ทางการที่จ้างของนายจ้าง ซึ่งนายจ้างจะต้องผูกพันรับผิดในกิจการนั น 
กลับกันการกระท้าแทนตัวการก็ไม่ได้ต่างกับการที่ลูกจ้างท้างานให้กับนายจ้าง และประโยชน์ที่มีขึ น
นั นก็ย่อมตกเป็นของตัวการ ที่หากเกิดความเสียหายขึ นมาตัวการก็ควรจะต้องรับผิดชอบด้วย แต่ถ้า
ตัวแทนก่อความเสียหายทางละเมิดในระหว่างที่ท้าการเพ่ือประโยชน์ของตนเอง แต่ไม่ใช่เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตัวการแต่อย่างใด หรือเป็นการท้าการนอกเหนือจากที่ได้รับมอบอ้านาจ และตัวการไม่ได้
เข้าให้สัตยาบัน ตัวการก็ไม่ต้องรับผิด ทั งนี การที่จะพิจารณาความรับผิดของตัวการตามหลักการ 
Vicarious Liability นั น จ้าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของคู่สัญญาตามหลักกฎหมาย
ตัวแทนตามมาตรา 797 ด้วย 

                                           
245 ไพจิตร ปุญญพันธ์, ค าสอนชั้นปริญญาโท: กฎหมายเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมาย

นานาประเทศ, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2546) หน้า 9. 
246 มาตรา 427 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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 อย่างไรก็ดี การที่กฎหมายบัญญัติหลักการ Vicarious Liability มิได้ถือว่าเป็นการท้าให้
ผู้กระท้าการละเมิดหลุดพ้นจากความรับผิดแต่อย่างใด ดังนั น ผู้กระท้าละเมิด คือ ตัวแทน จึงยังคง
ต้องรับผิดในการกระท้าละเมิดของตนเอง247 
 ทั งนี เมื่อพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับกับผู้ป่วยและแพทย์
สถานพยาบาล ว่าอยู่ในลักษณะของตัวการ-ตัวแทน หรือไม่นั น ก็จ้าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงลักษณะของ
สัญญาตัวการ-ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้
ท้าการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของสัญญาเทียบเคียงกับนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับ
แพทย์และสถานพยาบาลแล้ว แม้ว่าลักษณะของสัญญาตัวแทนจะประกอบด้วยคู่สัญญาซึ่งมีทั งหมด 3 
ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ บุคคลที่ตั งตัวแทนหรือมอบอ้านาจให้ตัวแทนไปท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
ตนเองหรือเพ่ือตนเอง (ตัวการ) บุคคลที่ตกลงเป็นตัวแทนหรือท้าการให้แก่ตัวการ (ตัวแทน) และ
บุคคลที่สามซึ่งตัวแทนไปท้าการด้วยตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวการ (บุคคลภายนอก) โดยตัวแทน
จะเป็นตัวเชื่อมให้ตัวการและบุคคลภายนอกได้มีนิติสัมพันธ์ต่อกันตามความประสงค์ของตัวการ     
โดยตัวการมิได้ท้าการนั นด้วยตนเอง ซึ่งในลักษณะนี จะมีความใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ของผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ ผู้ป่วย แพทย์และสถานพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของสัญญาที่เกิดขึ นระหว่าง
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับผู้ป่วยไม่ใช่ลักษณะของการเกิดสัญญาตัวแทนที่ผู้ป่วยจะเป็นตัวการให้ 
ผู้อ้านวยความสะดวกไปท้าการติดต่อประสานงานกับแพทย์และสถานพยาบาลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นแต่อย่างใด เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการด้าเนินงานของ
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้ท้าไปเพ่ือการหาผลประโยชน์เชิงการค้าโดยแท้ ต่างจากการท้าตาม
วัตถุประสงค์ของสัญญาตัวแทนที่ตัวแทนจะต้องท้าตามขอบเขตอ้านาจของตัวการและมีความผูกพัน
ใน “หนี ” หรือ “ความรับผิด” กับตัวการ โดยผู้อ้านวยความสะดวกฯ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ความต้องการในการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กล่าวคือ เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่าง
ผู้ป่วยกับแพทย์และสถานพยาบาล หรือบริษัทประกันชีวิตแล้วแต่กรณีจนถึงขนาดที่ท้าให้ผู้ป่วยตกลง
เข้าท้าสัญญาใช้บริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาล และได้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทนจาก
การติดต่อประสานงานดังกล่าวโดยตรง ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนหรือได้รับมอบอ้านาจจากสถานพยาบาล

                                           
247 ศักดิ์ สนองชาติ, ค าอธิบายโดยย่อ ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิด 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2544), 
หน้า 95. 
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ในการด้าเนินงานดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะความสัมพันธ์ตามสัญญาตัวแทนตามมาตรา 797248 และ 
มาตรา 800249 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 จากทั งสองกรณี จะเห็นได้ว่าหลักการ Vicarious Liability ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทย ไม่สามารถน้ามาตีความบังคับใช้ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความรับผิดทางละเมิด
จากความเสียหายในการรักษาพยาบาลของแพทย์และสถานพยาบาลที่ตน ได้ท้าการชี ช่องแนะน้า     
ได้เลย อีกทั ง ยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับแพทย์
และสถานพยาบาลอันจะท้าให้ผู้ อ้านวยความสะดวกฯ ต้องมีความรับผิดทางละเมิดตามหลักการ 
Vicarious Liability ได ้
 อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าทุกกรณีของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลจ้าเป็นที่จะต้องให้
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความรับผิดเสมอไป เนื่องจากบางกรณีเป็นความเสียหายที่เกิดจากปัญหา
ทางเทคนิคในการรักษาพยาบาลของแพทย์โดยเฉพาะ อันอาจจะเป็นการกระท้าที่ไกลเกินกว่าเหตุ
ตามวิสัยที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะล่วงรู้หรือระมัดระวังได้ จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาความเสียหายที่
พึงคาดหมายได้ว่าเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกที่ไม่ได้มาตรฐาน เพ่ือก้าหนด
ขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของผู้อ้านวยความสะดวกตามหลักการ Vicarious Liability เช่น การแจ้ง
ข้อมูลที่จ้าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจเข้ารักษาพยาบาล เช่น อาการหรือความเสี่ยงต่อกรรมวิธี
การรักษาพยาบาล ข้อจ้ากัดหรือข้อหลีกเลี่ยงในกระบวนการรักษาพยาบาลที่ฝ่าฝืนอาจจะได้รับ  
ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย ได้แก่ โรคประจ้าตัวบางโรค อาหาร ข้อปฏิบัติหลังการรักษา 
พยาบาลบางประเภท เป็นต้น 

ดังนั น การน้าเอาหลักการ Vicarious Liability มาใช้กับนายหน้าฯ นั น สามารถท้าได้โดยการ 
ก้าหนดกฎหมายให้เฉพาะผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องมีความรับผิดในผลแห่งการกระท้าของบุคคล
อ่ืนซึ่งในกรณีนี คือแพทย์และสถานพยาบาล โดยบุคคลนั นจะมีความสัมพันธ์พิเศษทางกฎหมาย ที่ท้า
ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีความรับ
ผิดหากเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรืออีกทางหนึ่ง คือ การขยายขอบเขตของความรับผิด

                                           
248 มาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “อันว่าสัญญาตัวแทนนั น คือสัญญา

ซึ่งให้บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ตัวแทน มีอ้านาจท้าการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลง
จะท้าการดั่งนั น อันความเป็นตัวแทนนั นจะเป็นโดยตั งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้” 

249 มาตรา 800 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ถ้าตัวแทนได้รับมอบอ้านาจแต่
เฉพาะการ ท่านว่าจะท้าการแทน ตัวการได้แต่เพียงในสิ่งที่จ้าเป็น เพ่ือให้กิจอันเขาได้มอบหมายแก่
ตนนั นส้าเร็จลุล่วงไป” 
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ทางละเมิดในการกระท้าของบุคคลอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีของนายหน้า
บางประเภทที่มีการชี ช่อง แนะน้าการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล  

อย่างไรก็ตาม การออกกฎหมายเพ่ือจ้ากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพจ้าเป็นต้อง
ค้านึงถึงหลักสุจริต และหลักเสรีภาพในการท้าสัญญา (Freedom of Contract) เป็นส้าคัญ รัฐควร
จะแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของเอกชนในการท้าสัญญาน้อยที่สุดหรือแทรกแซงเท่าที่จ้าเป็นเท่านั น 
อย่างในกรณีของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีลักษณะการด้าเนินกิจการที่
กระทบสิทธิเสรีภาพทั งทางชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รัฐจึงมีความจ้าเป็นที่จะเข้าไปแทรกแซงเพ่ือ
สร้างกลไกการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ และถ้าเกิดปัญหา
แล้วต้องมีมาตรการเยียวยาชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด 
แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ไม่ได้มีกฎหมาย
ควบคุมในเรื่องการประกอบวิชาชีพเป็นกิจลักษณะ อันจะท้าให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความรับผิด
ทางละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้หลักพื นฐานความรับ
ผิดกล่าวคือ น้าเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานตามกลุ่มอาชีพมาใช้พิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว หากมีการประกอบอาชีพโดยประมาทเลินเล่อ ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบ
วิชาชีพกระท้าการโดยปราศจากความระมัดระวังและก่อให้เกิดความเสียหายขึ น ทั งนี ความรับผิดทาง
แพ่งของผู้ประกอบวิชาชีพจ้าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี  

1. ความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบวิชาชีพตามมูลฐานของสัญญา 
ตามปกติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้ามัก

เกิดขึ นโดยมีฐานมาจากสัญญา หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ป ฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญา               
ในสาระส้าคัญที่มีการตกลงกันไว้ในขณะท้าสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกันนั นย่อมเป็นที่  
ชัดแจ้งอยู่ในตัวว่าคู่กรณีมีความใกล้ชิดกันเพียงพอที่จะคาดเห็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่อีกฝ่าย
ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมมีความรับผิดตามสัญญานั น กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพกับ
ผู้รับบริการหรือลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกัน ผู้ประกอบวิชาชีพจะมีความรับผิดก็ต่อเมื่อท้า
การผิดสัญญาเท่านั น  
 2. ความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบวิชาชีพตามมูลละเมิด 
 อย่างไรก็ดี แม้จะเห็นว่ามีกฎหมายที่ใกล้เคียงกับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการทางการแพทย์มากที่สุด คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล มุ่งถึงการควบคุมการเข้าสู่         
การประกอบวิชาชีพตั งแต่ต้น โดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้นั นต้องมีฐานะเป็นสมาชิกของ
แพทยสภาและมีการขึ นทะเบียนและขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพ แต่ก็ไม่มีการบัญญัติ ถึง      
การควบคุมผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในนิยามความหมายของผู้ประกอบ



 
 

148 

วิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด อันจะเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มธุรกิจผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือ            
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นผู้ที่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล (Medical Malpractice) ด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม    
พ.ศ.2525 เป็นกฎหมายที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งตามนิยามความหมายตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่บัญญัติความหมายของค้าว่า “วิชาชีพเวชกรรม” และ “ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม” ไว้ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากแพทย
สภาและวิชาชีพเวชกรรม คือ วิชาชีพที่กระท้าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การ
บ้าบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็มหรือการฝังเข็ม
เพ่ือบ้าบัดโรคหรือเพ่ือระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึงการกระท้าทางศัลยกรรม การใช้รังสี 
การฉีดยาหรือสสารการสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย ทั งนี  เพ่ือการคุมก้าเนิด การเสริมสวย หรือ
การบ้ารุงร่างกายด้วย และหากจะพิจารณาประกอบกับหมวด 5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ซึ่งเป็นข้อยกเว้นว่าผู้ใดจะประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามพระราชบัญญัตินี  ก็ไม่อาจตีความได้ว่าการด้าเนินกิจการให้ค้าแนะน้าหรือชี ช่องของผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะตกอยู่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายดังกล่าว  
 จากกรณีนี เอง จึงไม่สามารถตีความให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแพทย
สภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 ได้เช่นกัน เช่น เงื่อนไขการ
โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าจะไม่จูงใจหรือ
ชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการเพ่ือประโยชน์ของตน หรือรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก    
การรับหรือส่งผู้ป่วยเพ่ือรับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม หรือเพ่ือการอ่ืนใด และไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้
หลงเข้าใจผิดเพ่ือประโยชน์ของตน ซึ่งจริยธรรมเหล่านี ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งส้าคัญที่ผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ จ้าต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย และเป็นส่วนบรรเทาหรือลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ได้ (Medical Malpractice) 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเดิมของกฎหมายนี แม้จะครอบคลุมทั งแพทย์และสถานพยาบาล     
แต่ก็พบว่าเป็นการมุ่งควบคุมด้านจริยธรรม (Ethics) ในระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยกัน 
มากกว่ามุ่งคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
จึงไม่มีบทบัญญัติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระท้าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้ารับบริการ 
หรือกล่าวอีกนัยได้ว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นควบคุม
กันเองระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน มิได้มุ่งเน้นการคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลเสียหายอันเกิดจาก
การประกอบวิชาชีพ อันเป็นเหตุจะท้าให้ในภายหลังแม้ว่าจะมีการเพ่ิมบทบัญญัติให้ครอบคลุมการ
ควบคุมการด้าเนินกิจการของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ตาม แต่เมื่อ
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โครงสร้างเดิมไม่เอื ออ้านวยให้มีความรับผิดในทางละเมิดฯ ที่จะให้ชดใช้ความเสียหายได้ การเพ่ิม
บทบัญญัติในประเด็นดังกล่าวก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด  
 ดังนั น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงต้องพิจารณาตามกฎหมายลักษณะละเมิดทั่วไป กฎหมายการก้ากับ
ดูแลธุรกิจน้าเที่ยวและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพราะแม้จะมีสัญญาระหว่างผู้ประกอบอาชีพกับ
ผู้รับบริการ แต่ตามปกติแล้วผู้ประกอบอาชีพไม่ได้มีเพียงหน้าที่ตามสัญญาเท่านั น ผู้ประกอบอาชีพยัง
มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังแฝงอยู่ในความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย และในการปฏิบัติงานตามอาชีพ
บ่อยครั งอาจเกิดความเสียหายที่นอกเหนือไปจากขอบเขตของสัญญาและเป็นความเสียหายที่เกิดจาก
ความผิดของผู้ประกอบอาชีพ หรือในหลาย ๆ กรณีที่การปฏิบัติงานตามความสัมพันธ์ทางสัญญา
ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่สัญญากับผู้ประกอบอาชีพ ดั งนั นหากเกิดความเสียหายใน
กรณีนอกเหนือขอบเขตของสัญญาก็ดี กรณีความเสียหายเกิดขึ นกับบุคคลภายนอกก็ดี หากผู้ประกอบ
อาชีพไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าวเลยนั นย่อมเป็นการไม่ยุติธรรม ซึ่งความรับผิดทางละเมิดของ       
ผู้ประกอบอาชีพตามหลัก Professional Negligence นั น โดยมากแล้วผู้เสียหายกับผู้ประกอบอาชีพ
มักจะผูกพันกันโดยสัญญา ดังนั นหากเกิดความเสียหายขึ นผู้เสียหายจึงมีสิทธิเลือกได้ว่าจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายในมูลสัญญาหรือมูลละเมิด ซึ่งในบางกรณีสัญญาเหล่านี มักมีข้อยกเว้นความรับผิดไว้ เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหานี  ผู้เสียหายจึงสามารถเรียกร้องจากผู้ประกอบอาชีพในมูลละเมิดได้ด้วย ซึ่งก็เป็น
ทางเลือกในการเยียวยาความเสียหายนั นมีสิทธิเลือกได้ นอกจากนี ในการเรียกให้บุคคลผู้ประกอบ
อาชีพรับผิดตามหลัก Professional Negligence ผู้เสียหายต้องพิสูจน์เพียงว่าผู้ประกอบอาชีพมิได้ใช้
ความรู้ความสามารถให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานของอาชีพนั น ๆ เท่านั น ทั งนี  หากพิจารณาถึงโครงสร้าง
ของกฎหมายควบคุมวิชาชีพที่บังคับใช้อยู่ของประเทศไทย และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะละเมิดแล้วนั น ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดบัญญัติถึงหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดในการกระท้าของ
บุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการ
รักษาพยาบาลของแพทย์ที่ ได้แนะน้าให้ไปใช้บริการ (Medical Malpractice) อันจะท้าให้น้า
บทบัญญัติว่าด้วยละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420 มาใช้ได้ด้วยเช่นกัน 
 การที่จะน้าหลักละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับ
ใช้กับกรณีของความผิดพลาดในการให้บริการของผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว            
เชิงการแพทย์ จะต้องพิจารณาถึงความประมาทเลินเล่อในการให้บริการ ก็หมายถึงระดับความระมัดระวัง
อย่างวิญญูชนในภาวะเช่นเดียวกันนั นเอง เป็นมูลความรับผิดทั งทางสัญญาและหนี โดยทั่วไปตาม
มาตรา 323 เมื่อผู้กระท้าได้กระท้าครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ผู้กระท้าย่อมมีความรับผิดทางละเมิด ซึ่งส้าหรับกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ นั น อย่างไรก็ตาม จะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ย่อมไม่อาจ
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เทียบเคียงระดับความระมัดระวังของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปในการชี วัดความประมาทเลินเล่อได้    
การที่วินิจฉัยว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯกระท้าโดยประมาทเลินเล่อนั นจะต้องปรากฏว่าผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ ผู้นั นได้ละเมิดมาตรฐานความระมัดระวังในระดับที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เช่นเดียวกันนั น
พึงจะยึดถือ ยิ่งท้าให้ความเข้าใจมาตรฐานทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ เป็นเรื่อง
ยาก เพราะศาลจะต้องพิจารณาถึงระดับความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยพยานหลักฐานต่าง ๆ 
รวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย เพ่ือให้ศาลพิจารณาได้ว่า ความระมัดระวังระดับใดที่ถือว่าเหมาะสม
แล้ว 
 อย่างไรก็ดี ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่มองว่าผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
อาจไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของบุคคลประกอบอาชีพเฉพาะตามที่กฎหมายก้าหนด (Quasi-Professional) 
กล่าวคือ เป็นบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่ไม่ถึงกับต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก็มิอาจน้า
หลัก Professional Negligence มาใช้ได้ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี ย่อมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมากกว่าคนทั่วไป แต่ไม่ถึงกับอยู่ในเกณฑ์ของผู้ประกอบอาชีพอันจะสามารถปรับใช้หลัก 
Professional Negligence ได้หรือการออกที่จะออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมมาตรฐานในการ
ประกอบอาชีพเหล่านี ได้อย่างทั่วถึงนั นกฎหมายก็ไม่เปิดช่องให้สามารถกระท้าได้ และการที่ผู้เสียหาย
จะเรียกร้องให้บุคคลกลุ่มนี รับผิดต่อตนในความเสียหายที่เกิดขึ นจากการให้ค้าแนะน้าโดยประมาท
โดยใช้หลักเกณฑ์ละเมิดทั่วไปนั นก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน ทั ง ๆ ที่บุคคลเหล่านี เป็นผู้ที่ได้รับความไว้เนื อ
เชื่อใจจากผู้เสียหายไม่น้อยไปกว่าแพทย์ที่ท้าการรักษาพยาบาลเลย อีกทั ง เมื่อพิจารณาถึงกรณีความ
ผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลของแพทย์ที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ชี ช่องหรือแนะน้าผู้ป่วยเลือกใช้
บริการ หากผู้อ้านวยความสะดวกฯจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ นแก่ผู้ป่วยตามเหตุ
ความร้ายแรงแต่ละกรณีนั น ตามหลักละเมิดทั่วไปในส่วนของความรับผิดเพ่ือละเมิดของบุคคลอ่ืนใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติให้ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ในทางนิติกรรม
สัญญานายหน้าแต่อย่างใด จึงไม่มีช่องทางที่จะสันนิษฐานตามกฎหมายได้ว่าคนที่กระท้าละเมิดและ
คนที่รับผิดเป็นคน ๆ เดียวกัน กล่าวคือ บุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์บางประการกับผู้กระท้า
ละเมิดมาเป็นผู้รับผิดร่วมหรือแทนผู้กระท้าละเมิด เป็นหลักความรับผิดโดยไม่ต้องมีความผิดหรือที่
เรียกว่า Objective Responsibility  
 ทั งนี  แนวคิดที่ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความรับผิดทางละเมิดตามหลักการ Vicarious 
Liability ก็เพ่ือที่ต้องการจะเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สถานะเดิมให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น     
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือแม้กระทั่งความเสียหายทางด้านจิตใจซึ่งถือได้ว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน ที่โดยสภาพแล้วไม่สามารถท้าให้กลับคืนสู่ สภาพเดิมได้
อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามการชดเชยเยียวยาควรจักต้องมีให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายอ่ืน โดยการ
ชดเชยให้กันซึ่งค่าความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนี ก็เป็นไปเพ่ือการทดแทนความเสียหาย เช่นเดียวกับ
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การชดใช้ค่าเสียหายส้าหรับความเสียหายที่เป็นตัวเงิน เพียงแต่อาจจะแตกต่างกันในด้านของผลที่
เกิดขึ นจากการเยียวยา กล่าวคือ สิ่งที่ผู้เสียหายต้องสูญเสียไปนั นไม่ใช่เป็นทรัพย์สินเงินทองที่อาจ
จัดหาสิ่งที่มีค่าเท่าเทียมกันมาทดแทนได้ โดยการเยียวยาชดใช้ให้กันก็จะเป็นเพียงการก้าหนดมูลค่า
ของเงินขึ นมาจ้านวนหนึ่งเพ่ือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ นเท่านั น แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจ้านวน
นี จะมาทดแทนจนท้าให้ความเสียหายนั นหมดไปได้เสมอ 
 อย่างไรก็ดี อีกทางหนึ่งในการให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯมีความรับผิดทางละเมิดก็คือน้า
หลักการความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) มาใช้ ซึ่งกฎหมายไทยได้น้าเรื่องความรับผิดเด็ดขาด 
(Strict Liability) หรือทฤษฎีรับภัยมาปรับใช้บ้าง แม้ไม่มีอิทธิพลโดยตรง แต่มีแนวทางแห่งทฤษฎีรับ
ภัยอยู่บ้าง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 ซึ่งเป็นความรับผิดของผู้ครอบครอง
หรือควบคุมยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล เป็นต้น นอกจากนี  ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับ
ผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยใช้ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) หรือความรับผิดโดย
เคร่งครัดหรือทฤษฎีรับภัยนี  เพ่ือก้าหนดให้ผู้กระท้าละเมิดรับผิดในทางละเมิดเกี่ยวกับสินค้าที่        
ไม่ปลอดภัย โดยผู้ได้รับความเสียหายไม่จ้าต้องพิสูจน์ความผิดด้วย แต่ในกรณีของผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ มีลักษณะเป็นนายหน้า ไม่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ท้าให้มีความรับผิดตามทฤษฎีรับภัยในกรณี     
หากเกิดความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลของแพทย์ที่ตนแนะน้าให้ใช้บริการ 
 ดังนี  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในบทก่อนหน้า ในส่วนของหลัก   
ความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปของสาธารณรัฐเกาหลี จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับหลักกฎหมาย
ความรับผิดทางละเมิดของไทย กล่าวคือ ในกรณีผู้ เสียหายหรือโจทก์ได้รับความเสียหายจาก         
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ โจทก์ในฐานะผู้เสียหายมีหน้าที่น้าสืบว่าจ้าเลยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ อันฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างไร และเป็นเหตุท้าให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร 
ตามมาตรา 750 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งจ้าเลยในที่นี  อาจเป็น
แพทย์ผู้ซึ่งท้าการรักษาจ้าเลยในฐานะผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เนื อตัวร่างกายของจ้าเลยโดยตรง 
หรืออาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่จ้าเลยเช่นเดียวกัน อันได้แก่ ผู้อ้านวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งอาจแนะน้าให้โจทก์รักษากับแพทย์รายดังกล่าว อ้างว่ามี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในโรคที่จะท้าการรักษา ด้วยวิธีการแจ้งข้อมูลหรือการโฆษณาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
แต่ข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง จนเป็นเหตุให้รักษาผิดพลาด หรืออาจแนะน้ารูปแบบการ
รักษาโรคโดยอ้างว่าเหมาะกับพยาธิสภาพของโจทก์ แต่เมื่อรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวที่ผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ แนะน้ากลับเกิดผลผิดพลาดในการรักษาเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแก่เนื อตัว
ร่างกาย ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งได้มีการบัญญัติกฎหมายก้ากับดูแลผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงเกิดหน้าที่ตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ฯเหล่านี ต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งถ้าหากเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
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หน้าที่ตามกฎหมายที่ก้าหนดดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ผู้ป่วยในฐานะผู้เสียหายฟ้องเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้อ้านวยความสะดวกฯ หรือผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้
ต่อไป เนื่องจากผู้อ้านวยความสะดวกฯ ฝ่าฝืนกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอันเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับ     
ความเสียหายตามหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของสาธารณรัฐเกาหลี 
 ในส่วนของประเทศอิสราเอลนั น เนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศอิสราเอลเป็นแบบ 
Commom Law หรือค้าพิพากษาบรรทัดฐาน ตามแบบอย่างของประเทศอังกฤษในฐานะอดีตเจ้า
อาณานิคม ดังนี  ลักษณะของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปของอิสราเอลจึงมีลักษณะ
เหมือนประเทศอังกฤษ กล่าวคือ ใช้ค้าพิพากษาบรรทัดฐานเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสิน (Torts) ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างจากระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งการจะพิจารณาว่าผู้ประกอบกิจการ 
ชี ชวนชาวต่างชาติฯ หรือผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จะมีความรับผิดทาง
ละเมิดจากการรักษาทางการแพทย์ที่ผิดพลาดหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่ 
(Duty of Care) ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ ถ้าหาก
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ละเลยเสียซึ่งหน้าที่ดังกล่าว แล้วเกิด
ความเสียหายขึ นแก่ผู้ป่วย ผู้ประกอบธุรกิจฯ ย่อมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งร่างกฎหมาย
ก้ากับดูแลผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศอิสราเอล ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอิสราเอลแล้ว และรอการเห็นชอบจากรัฐสภาเพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป ได้ก้าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันได้แก่  
 1. ด้าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั งต่อตัวผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่รักษา
ผู้ป่วย 
 2. รักษาความลับทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด 
 3. การตกลงขอรับบริการระหว่างผู้ป่วยกับตัวแทนต้องท้าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
และผู้ป่วยต้องได้รับและลงนามในค้าเสนอราคาที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ท้าการรักษาโดยตรง เพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจท้าสัญญา 
 4. ตัวแทนต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล
ที่ท้าการรักษาอย่างเปิดเผย 
 5. ห้ามตัวแทนผูกขาดการบั งคับซื อสินค้าหรือบริการอ่ืน  ๆควบคู่กับบริการ
รักษาพยาบาล 
 6. ตัวแทนต้องสวมใส่แท็กที่ระบุสถานะว่าเป็นตัวแทนตลอดเวลาในขณะที่อยู่ใน
โรงพยาบาล 
 7. ห้ามตัวแทนติดต่อหมอโดยตรง หากต้องติดต่อหมอ ให้ติดต่อผ่านฝ่ายบริหารของ
โรงพยาบาลเท่านั น  



 
 

153 

 ซึ่งถ้าหากผู้อ้านวยความสะดวกฯ ฝ่าฝืนหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนดดังกล่าว จนเป็นเหตุท้า
ให้เกิดการรักษาที่ผิดพลาด เช่น ด้าเนินกิจการโดยไม่ซื่อสัตย์และแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือโฆษณา
ข้อมูลเกินจริง จนลูกค้ายอมเข้ารับการรักษาทั งที่แพทย์ที่ท้าการรักษาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่
จะท้าการรักษา พยาธิสภาพของผู้ป่วยไม่เหมาะที่จะท้าการรักษาด้วยวิธีนั น โฆษณาผลลัพธ์ที่ เกินจริง 
หรือยืนยันข้อเท็จจริงแต่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง ย่อมเกิดความรับผิดให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้อง
รับผิดในผลแห่งการรักษาทางการแพทย์ที่ผิดพลาดนั น 
 

 5.1.3 ปัญหาเรื่องการก ากับดูแลการออกใบอนุญาต  

 ปัจจุบันการประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
จัดอยู่ในประเภทการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตามนิยามความหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการน้านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไป
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนโดยจัดให้มีบริการหรือการอ้านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
 อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าสิ่งอ้านวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดแม้จะท้าให้  
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ตกอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกฎหมายดังกล่าวซึ่งหมายความรวมถึง 
การได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว แต่ด้วยวัตถุประสงค์ในการก้ากับดูแลการขึ นทะเบียนเป็น
ผู้น้าเที่ยวนั นเป็นเพียงการควบคุมธุรกิจน้าเที่ยวที่น้าคนเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งประเภทสิ่งอ้านวย
ความสะดวกตามกฎหมายที่ระบุไว้มีแต่สิ่งอ้านวยความสะดวกที่พึงคาดหมายได้ในการท่องเที่ยวแบบ
ทั่วไป ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ เป็นต้น เป็นเพียงสิ่งอ้านวยความสะดวกบางส่วนที่ธุรกิจ ฯ
ได้จัดให้บริการแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติเท่านั น ยังไม่ครอบคลุมการให้บริการค้าแนะน้าปรึกษาหรือชี น้า
แนวทางไปใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศปลายทาง ที่เป็นหัวใจส้าคัญในการสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากการใช้บริการผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
เชิงการแพทย์ 
 ทั งนี  หลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณสมบัติของธุรกิจน้าเที่ยวที่จะขอใบอนุญาตและผู้น้าเที่ยวที่
จะขอขึ นทะเบียนได้นั น ก็ยังไม่ได้มีการก้าหนดคุณสมบัติเรื่องประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การให้ค้าปรึกษาหรือแนะน้าเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กล่าวคือ การจ้างที่ปรึกษา
ทางการแพทย์หรือแพทย์ที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยต้องการจะไปเข้ารับการรักษายัง
ต่างประเทศนั น ลักษณะอาการเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายที่จะเดินทางไปยัง
ต่างประเทศหรือไม่อย่างไร รวมไปถึงการคัดเลือกสถานพยาบาลและแพทย์ที่ท้าการรักษา ณ ประเทศ
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ปลายทางที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการของผู้ป่วยนั น มีแต่การก้าหนด
คุณสมบัติเป็นการทั่วไป ได้แก่ 
 1. มีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นค้าขอขึ นทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยว 
 2. มีสัญชาติไทย 
 3. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการ
ก้าหนด 
 4. ส้าเร็จการศึกษาไม่ต่้ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและได้รับวุฒิบัตรหรือ
หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือผู้น้าเที่ยวตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ก้าหนด หรือส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว
ที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการก้าหนด 
 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในบทก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าทั ง
สาธารณรัฐเกาหลีและอิสราเอลมีการบัญญัติบังคับให้ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ ต้องด้าเนินการจดทะเบียนโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดอย่างครบถ้วน จึงจะ
ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หากฝ่าฝืนกฎหมายได้บัญญัติบทก้าหนดโทษไว้
อย่างชัดเจน จึงเห็นได้ว่าทั งสองประเทศเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการจดทะเบียนของธุรกิจประเภท
ดังกล่าว ทั งนี  เพ่ือควบคุมมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก้าหนด และคุ้มครองประโยชน์ของผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าชาวต่างขาติเป็นส้าคัญ 
 ในส่วนของสาธารณรัฐเกาหลี ในมาตรา 6 ได้บัญญัติถึงการจดทะเบียนผู้อ้านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Registration for Attraction of International Patients) ซึ่งแบ่ง
ประเภทของการจดทะเบียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้ขอจด
ทะเบียนเพ่ือประกอบธุรกิจชี ชวนชาวต่างชาติ กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจดทะเบียนเพ่ือชี ชวนผู้ป่วย
ชาวต่างชาติให้เข้ามารักษาพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้250  
 ทั งนี  การขอจดทะเบียนของทั งสองประเภทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดอย่าง
ครบถ้วนจึงจะสามารถขอจดทะเบียนได้ โดยในกรณีของสถานพยาบาลจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 251 
 1. สถานพยาบาลจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Medical Specialist) ตาม   
มาตรา 77 Medical Service Act อย่างน้อย 1 ราย ในแผนกที่จะรับรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
 2. สถานพยาบาลต้องซื อประกันความเสี่ยงจากความผิดพลาดทางการแพทย์ 
(Medical Malpractice Liability Insurance) ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงหรือเข้าเป็น

                                           
250 Id, Article 6 (Registration for Attraction of International Patients.).  
251 Id, Article 6(1). 
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สมาชิกกองทุนเพ่ือป้องกันความสูญเสียทางการแพทย์ (Medical Indemnity Mutuals) ตาม
กฎหมายเพ่ือชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ นจากความผิดพลาดทางการแพทย์ 
(Medical Malpractice) และการประนีประนอมยอมความข้อขัดแย้งทางการแพทย์ (The Act on 
Remedies for Injuries from Medical Malpractice and Mediation of Medical Dispute)  
 ส้าหรับเงื่อนไขของบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี 252 
 1. ผู้ขอจดทะเบียนต้องซื อกรมธรรม์เพ่ือการค ้าประกันความเสี่ยงภัย (Guarantee 
Insurance) ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง  
 2. ต้องมีทุนจดทะเบียนขั นต่้าตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
 3. ต้องมีส้านักงานในประเทศเกาหลีใต้ 
 เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ต้องไปด้าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้ว กระทรวงฯ จะออกใบรับรองการจดทะเบียน (Certificate 
of Registration) ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนทั งสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น โดยใบรับรองการจด
ทะเบียนนี มีอายุสามปีนับแต่วันที่จดทะเบียน โดยในกรณีท่ีต้องการที่จะต่ออายุการจดทะเบียนจะต้อง
กระท้าการก่อนใบรับรองการจดทะเบียนหมดอายุ และห้ามมิให้สถานพยาบาลหรือผู้ประกอบการฯ 
ยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ชื่อของตนในการชี ชวนผู้ป่วยชาวต่างชาติและใบรับรองการจดทะเบียนนี มิอาจ
โอนไปยังบุคคลอ่ืนได้ ในกรณีที่ประกอบธุรกิจอ้านวยความสะดวกฯ โดยที่ไม่ได้จดทะเบียน มีโทษ
จ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30 ล้านวอนหรือทั งจ้าทั งปรับ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 28253 
 ในส่วนของอิสราเอล ร่างกฎหมายก้ากับดูแลธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้ก้าหนดขั นตอนการก้ากับดูแลธุรกิจดังกล่าว กฎหมายจะก้าหนดให้
ตัวแทนให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Agents) ต้องมาด้าเนินการจดทะเบียน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก้าหนดให้ครบถ้วนเสียก่อน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะรับจดทะเบียนตัวแทนรายดังกล่าว ซึ่งตัวแทน
ให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทุกรายจะต้องจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก้าหนดจึงจะสามารถเริ่มด้าเนินกิจการได้ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านั นประกอบด้วย254 

ด้าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั งต่อตัวผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย 
(มาตรา 9) 

                                           
252 Id, Article 6(2). 
253 Id, Article 28 (Penalty Provision).  
254 Ibid., para. 3. 
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รักษาความลับทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด (มาตรา 10) 
การตกลงขอรับบริการระหว่างผู้ป่วยกับตัวแทนต้องท้าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
ผู้ป่วยต้องได้รับและลงนามในค้าเสนอราคาที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ท้าการรักษาโดยตรง 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจท้าสัญญา (มาตรา 11) 
ตัวแทนต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ที่ได้รับจากโรงพยาบาลที่ 

ท้าการรักษาอย่างเปิดเผย (มาตรา 12) 
ห้ามตัวแทนผูกขาดการบังคับซื อสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆควบคู่กับบริการรักษาพยาบาล

(มาตรา 13) 
ตัวแทนต้องสวมใส่แท็กที่ระบุสถานะว่าเป็นตัวแทนตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล 

(มาตรา 14) 
ห้ามตัวแทนติดต่อหมอโดยตรง หากต้องติดต่อหมอ ให้ติดต่อผ่านฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล

เท่านั น (มาตรา 15) 
 

 5.1.4 ปัญหาการคุ้มครองเกี่ยวกับการโฆษณา 

  ในการก้ากับดูแลการโฆษณาที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวก 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี  
  5.1.4.1 การก้ากับดูแลโฆษณาธุรกิจน้าเที่ยว ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551  
  เนื่องจากลักษณะของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ที่
ด้าเนินการแนะน้าแพทย์และสถานพยาบาลในต่างประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ป่วย ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หรือตามแหล่ง Social Media แล้วแต่กรณี เป็นลักษณะของการท้าธุรกิจที่
น้าคนไปยังต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งแม้ว่าจะมิใช่เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะ
ปกติทั่วไป กล่าวคือ การท่องเที่ยวชมทัศนียภาพภูมิประเทศ แต่ก็ถือว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
เป็นการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งที่ตรงกับค้านิยามกฎหมาย “ธุรกิจน้าเที่ยว” ในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ที่มีขอบเขตในการก้ากับดูแลธุรกิจน้าเที่ยวแบบกว้าง ไม่ได้
จ้ากัดวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั นผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายดังกล่าว รวมไปถึงเรื่องของการให้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ซึ่งกฎหมายก็ไ ด้
บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวต้องจัดท้าเป็นเอกสารโดยมีข้อมูล ดังต่อไปนี  
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   (1) ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวและสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจน้าเที่ยว 
   (2) ระยะเวลาที่ใช้ในการน้าเที่ยว 
   (3) ค่าบริการและวิธีการช้าระค่าบริการ 
   (4) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
   (5) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั งสถานที่ส้าคัญในการน้า
เที่ยว 
   (6) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจ้านวนครั งของอาหารที่จัดให้ 

จากมาตรานี  จะเห็นได้ว่าไม่มีบทบัญญัติในการก้ากับดูแลข้อความโฆษณาบริการน้า
เที่ยวแต่อย่างใด ซึ่งการโฆษณาอาจมีข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว หรือเป็นข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม เช่น ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ประกอบกับมี
นักท่องเที่ยวร้องเรียนมายังส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาบ่อยครั งในกรณีปัญหา
ดังกล่าว แต่ด้วยกฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาเป็นเท็จ จึงเป็นเรื่องนอกเหนืออ้านาจ
ของนายทะเบียนธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
  5.1.4.2 การก้ากับดูแลโฆษณาสินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 
  ในประเด็นการควบคุมเนื อหาการโฆษณา กฎหมายดังกล่าวจะเข้ามาคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านโฆษณาเป็นการทั่วไป กล่าวคือ คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
รวมทั งค้าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ดังนั น การโฆษณาเพ่ือ
จ้าหน่ายสินค้าหรือให้บริการต่าง ๆ จึงต้องมีการใช้ถ้อยค้าหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะไม่เป็นจริงหรือ
เป็นเท็จ เข้าใจผิดในสาระส้าคัญของสินค้าหรือบริการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมเป็น  
การส่วนรวม ก่อให้เกิดการสนับสนุนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่ท้าให้มีการกระท้าความผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือน้าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือ
ความสามัคคีในหมู่ประชาชน และอย่างอ่ืนที่กฎหมายก้าหนด ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้โฆษณาจะใช้
วิธีการหรือการด้าเนินการไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงรายงานผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ สถิติ หรือ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม  
  ทั งนี  นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียนต่อส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 
หากแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกฎหมายทั่วไป หน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองก็
เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งแยกจากหน่วยงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
เมื่อการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวมีกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว อีกทั งตามกฎหมาย
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ดังกล่าวยังมีการก้าหนดเกี่ยวกับการโฆษณาเอาไว้ในมาตรา 26 แล้ว จึงท้าให้เกิดปัญหาความสับสน
และซ ้าซ้อนของหน่วยงานที่เข้ามาก้ากับดูแลในเรื่องดังกล่าว 
  อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในการก้ากับดูแลโฆษณาทั งสองฉบับนั น 
ยังคงมีปัญหาในการที่จะท้าให้ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีหน้าที่ที่จะต้อง
แถลงข้อเท็จจริงทั งหมดผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีความเก่ียวพันกับการ
รักษาพยาบาลซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั งทางชีวิตและร่างกาย ซึ่งปัจจัยนี เองส่งผลให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้ป่วยชาวต่างชาตินั นต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือใช้ในการ
ประกอบตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้
ท้าการแนะน้า หากการให้ข้อมูลมีไม่ครบถ้วน เป็นข้อเท็จจริงถึงขนาดที่จะประกอบการตัดสินใจที่จะ
เข้าใช้บริการ หรือเป็นการแถลงข้อความอันเป็นเท็จอาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยใช้อ้านาจตัดสินใจที่
ผิดพลาด อยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดภยันตรายต่อเนื อตัวร่างกายหรือชีวิตของตนเอง  
  ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในบทก่อนหน้า จะเห็นได้ว่า    
ในส่วนของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นอกจากมีการก้ากับดูแลธุรกิจชี ชวนฯ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมี
ลักษณะพิเศษท่ีก้าหนดหน้าที่พิเศษให้กระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจชี ชวนฯ 
อย่างต่อเนื่องทั งในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มของตลาด การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจชี ชวนฯ เป็นต้น ดังที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 12255 มาตรา 13256 มาตรา 14257 รวมทั งการโฆษณาของผู้อ้านวยความสะดวกฯ เพ่ือชี 
ชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้ สามารถกระท้าได้ทั งในสื่อโทรทัศน์และ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ได้ทุกภาษา แต่อย่างไรก็ตาม ห้ามแสดงข้อมูลเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริงเพ่ือจูงใจให้
ผู้ป่วยชาวต่างชาติหลงเชื่อในข้อความนั น ทั งนี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15258 ดังนี  จึงเห็นได้ว่า 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นจากการโฆษณาที่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ
ข้อมูลที่เกินจริงของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เนื่องจากในปัจจุบันการ
แข่งขันในธุรกิจประเภทดังกล่าวมีความรุนแรง ผู้ประกอบธุรกิจฯ จึงต้องพยายามทุกวิถีทาง        
เพ่ือช่วงชิงลูกค้ามาเป็นของตน ซึ่ งรวมถึงการโฆษณาที่ เป็นเท็จและเกินจริง อย่างไรก็ตาม        

                                           
255 Id, Article 12 (Businesses of Supporting Overseas Expansion of Medical 

Service and Attraction of International Patients). 
256 Id, Article 13 (Fostering of Professional Personnel). 
257 Id, Article 14 (Evaluation and Designation of Promotion Agency). 
258 Id, Article 15 (Protection of the Rights and Interests of International 

Patients). 
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สาธารณรัฐเกาหลีเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้บัญญัติกฎหมายควบคุมกรณีดังกล่าวไว้แล้วโดยเฉพาะ 
หากผู้ประกอบธุรกิจฯ ฝ่าฝืนย่อมมีบทลงโทษตามที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งเนื อหาของโฆษณาจะถูก
ตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว 
 

5.2 ปัญหาของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์ให้ธุรกิจผู้อ านวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความรับผิดทางกฎหมาย 
  
 ส่วนหนึ่งด้วย ของการให้ผู้อ้านวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความรับผิดตาม
กฎหมายทั งในทางสัญญาและในทางละเมิด ย่อมต้องขึ นกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลเห็นว่า 
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความผิดตามกฎหมาย และผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องที่จะให้ผู้อ้านวย    
ความสะดวกฯ ชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายนั นซึ่งหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั น หรือที่เรียกว่า 
“ภาระการพิสูจน์” แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานโดยแท้ มิใช่เป็นหลักเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดโดยตรง แต่ประเด็นปัญหานี จะน้ามาใช้ในขั นตอนการพิจารณาของศาลในเรื่องความรับผิด
ทางละเมิด และในกรณีของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่จะมีความรับผิดทางละเมิดหากให้ค้าแนะน้า
ผู้ป่วยโดยประมาทเลินเล่อนั นก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายละเมิด 
 อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัญหาในเรื่องของภาระการพิสูจน์ที่ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯมีความรับ
ผิดทางกฎหมาย ดังต่อไปนี  
 
 5.2.1 ปัญหาการน าสืบข้อเท็จจริงตามหลัก “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์”
 การก้าหนดภาระการพิสูจน์ในกฎหมายไทย ได้มีการน้าวิธีการพิจารณาความแพ่งแบบระบบ
กล่าวหาของประเทศอังกฤษมาใช้ กล่าวคือ โจทก์ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาเริ่มคดีย่อมมีหน้าที่น้าสืบให้ศาล
เห็นถึงข้อเท็จจริงตามที่ตนกล่าวอ้างว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระท้าหรืองดเว้นการกระท้า
ของจ้าเลยอย่างไร และในคดีที่ความรับผิดทางละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อ โจทก์ย่อมต้องน้า
สืบด้วยว่าจ้าเลยมีความประมาทเลินเล่ออย่างไร แต่ในบางคดีนั นโดยโจทก์ไม่มีทางจะน้าสืบถึงความ
ประมาทเลินเล่อของจ้าเลยได้เลย เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้เห็นหรืออ้านาจควบคุมของจ้าเลย
ฝ่ายเดียว ศาลจึงได้น้าหลัก Res Ipsa Loquitar จากระบบ Common Law มาใช้เพ่ือบรรเทาภาระ
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การพิสูจน์ของโจทก์ คือ สิ่งที่ท้าให้เกิดความเสียหายอยู่ในอ้านาจหรือความรู้เห็นของจ้าเลยเพียงฝ่าย
เดียวและเหตุการณ์นั นตามธรรมดาไม่อาจเกิดขึ นได้ หากได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร259  
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภาระการพิสูจน์ความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ให้
ค้าแนะน้าโดยประมาทนั น พบว่ายังไม่มีบทบัญญัติใดของกฎหมายไทยกล่าวถึง เนื่องจากยังไม่มีคดีที่มี
ข้อเท็จจริงตามหลักความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯให้ค้าแนะน้าโดยประมาทเลินเล่อนี ขึ นสู่
ศาลไทยตามที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้นของบทนี  อีกทั งก็ยังไม่มีการใช้ข้อสันนิษฐานความรับผิดชอบ 
(Assumption of Responsibility) ที่จ้าเลย (ผู้อ้านวยความสะดวกฯ) จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของโจทก์ (ผู้ป่วย) โดยต้องกระท้าการหรืองดเว้นกระท้าการ
ด้วยความระมัดระวังซึ่งน้ามาใช้โดยไม่จ้าต้องมีความเสียหายเกิดขึ น เพื่อให้ผู้ที่ก่อภัยแก่ผู้อื่นต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ค้านึงว่าผู้ก่อภัยจะต้องกระท้าความผิดเองหรือไม่ เพราะความเสียหายจาก
เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ นได้ง่ายแต่เป็นการยากที่ผู้ เสียหายจะพิสูจน์ถึงสาเหตุว่าเหตุนั นเกิดขึ นได้
อย่างไร ดังนั น จึงท้าให้กฎหมายไทยยังไม่มีการใช้ภาระการพิสูจน์ในทางที่เป็นคุณแก่โจทก์มากนัก
เพราะน้าแต่หลักทางพยานหลักฐานโดยแท้มาปรับใช้ แต่ไม่มีหลักสันนิษฐานความรับผิดชอบที่จะช่วย
บรรเทาภาระการพิสูจน์ของโจทก์ในคดีที่ความรับผิดทางละเมิดเกิดจากการที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ
ให้ค้าแนะน้าโดยประมาท 
 ทั งนี ภาระการพิสูจน์ความประมาทเลินเล่อเช่นว่ามานี เป็นหน้าที่ของผู้เสียหาย ตามหลัก 
“คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันเป็นมูลพิพาทขึ น ฝ่ายนั นมีหน้าที่น้าสืบ” ตามมาตรา 84 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่มี ความ
เกี่ยวข้องกับการให้ค้าแนะน้ากระบวนการรักษาพยาบาล และมีความจ้าเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าใช้
บริการทราบถึงความเสี่ยงหรือข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ รวมไปถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์บนพื นฐานของความเป็นจริง และด้วยหน้าที่ตรงนี ท้าให้เกิดความสัมพันธ์พิเศษ
ต่อกันระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ท้าให้ผู้ป่วยเกิดความไว้เนื อเชื่อใจจนถึงขนาดเข้าตกลง
ท้าสัญญาร่วมกันนั นเพราะถือว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ เป็นผู้ให้ค้าแนะน้าที่จะต้องประกอบธุรกิจซึ่ง
อาศัยทักษะหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการให้ค้าแนะน้าอยู่ เป็นปกติธุระ เป็น
ความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดมากพอต่อความไว้วางใจในการให้ค้าแนะน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ป่วย 
ดังนั น การน้าสืบความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ให้มีความรับผิดทางละเมิดในการให้
ค้าแนะน้าโดยประมาทเลินเล่อนั น จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนส้าหรับผู้เสียหายซึ่งในกรณีนี  คือ 
“ผู้ป่วย” ที่จะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ นั นมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง

                                           
259วิฑูรย์ อึ งประพันธ์, “เปรียบเทียบความรับผิดเพ่ือละเมิดจากการประกอบวิชาชีพของ

แพทย์ตามกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายไทย,” วารสารบทบัณฑิตย์ 49, 3 (2536): 60. 
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แค่ไหนอย่างไร กล่าวคือ ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของการชี ช่อง
หรือให้ค้าแนะน้านั นซึ่งหากเกิดความผิดพลาดย่อมก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง ประกอบกับผู้ป่วย
กับผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความสัมพันธ์พิเศษต่อกันที่ท้าให้เกิดความไว้เนื อเชื่อใจ ดังนั น นอกจาก
ผู้ป่วยจะต้องพิสูจน์ว่าได้รับความเสียหายจากค้าแนะน้าของผู้อ้านวยความสะดวกฯ แล้ว ยังต้อง
พิสูจน์ถึงความไว้เนื อเชื่อใจที่ผู้ป่วยมีต่อผู้อ้านวยความสะดวกฯ ด้วย เพราะความไว้เนื อเชื่อใจท้าให้
ผู้ป่วยยอมเชื่อค้าแนะน้าของผู้อ้านวยความสะดวกฯ และยอมตกลงเข้าท้าสัญญา เมื่อภาระในการ
พิสูจน์ความผิดดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับบริการที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นตามมาตรา 84 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากผู้ป่วยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ตามที่กล่าวหา ศาลย่อมต้อง
รับฟังว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯมิได้ขาดความระมัดระวัง ท้าให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ได้รับการ
ชดใช้เยียวยาอย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
 อย่างไรก็ดี การที่ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั นจะอ้างว่าการที่
ผู้ใช้บริการตัดสินใจตกลงเข้าท้าสัญญากับบริษัทฯเพ่ือเข้าใช้บริการนั น ถือว่าเข้าลักษณะของการให้
ความยินยอมจากการบอกกล่าวไม่เป็นละเมิด (Informed Consent) ได้หรือไม่นั น เนื่องจากการให้
ความยินยอมตามหลักการดังกล่าวจะเป็นในลักษณะของการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการให้
บุคคลอ่ืนมากระท้าต่อเนื อตัวร่างกายซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ นมา บุคคลนั นไม่ต้องมีความรับผิด
ทางละเมิดเพราะได้รับความยินยอมต่อผู้เสียหายนั นเอง ซึ่งลักษณะการกระท้านี จะเข้ากับการกระท้า
ของแพทย์ที่ท้าการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพราะเป็นผู้ได้รับความยินยอมให้กระท้าต่อเนื อตัวร่างกาย
โดยตรง แต่ในกรณีของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ไม่ได้เข้าข่ายของการเป็นผู้ได้รับความยินยอมใน
ลักษณะดังกล่าวอันอาจจะกล่าวอ้างหลักการให้ความยินยอมจากการบอกกล่าวไม่เป็นละเมิด 
(Informed Consent) เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตนในการที่จะท้าให้พ้นความรับผิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้ 
 ดังนี  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในบทก่อนหน้า ในส่วนของหลักความ
รับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับหลัก
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของไทย กล่าวคือ ในกรณีผู้เสียหายหรือโจทก์ได้รับความเสียหายจาก
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ โจกท์ในฐานะผู้เสียหายมีหน้าที่น้าสืบว่าจ้าเลยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ อันฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างไร และเป็นเหตุท้าให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร 
ตามมาตรา 750 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งจ้าเลยในที่นี  จะเป็น
แพทย์ผู้ซึ่งท้าการรักษาจ้าเลยในฐานะผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เนื อตัวร่างกายของจ้าเลยโดยตรง 
แต่เนื่องจากหลักความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไม่เปิดช่องให้ผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ มีความรับผิดทางละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อในการให้
ค้าแนะน้าแพทย์และสถานพยาบาล จึงมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ มีความ
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รับผิดทางละเมิดจากความเสียหายในการใช้บริการทางการแพทย์ (Vicarious Liability) โดยมีแนวคิด
เรื่องความสัมพันธ์พิเศษต่อกันระหว่างผู้ป่วยและผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ท้าให้เกิดความไว้เนื อเชื่อใจ
เพราะแนะน้าให้โจทก์รักษากับแพทย์รายดังกล่าว ซึ่งอ้างว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในโรคท่ีจะท้าการ
รักษา ด้วยวิธีการแจ้งข้อมูลหรือการโฆษณาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แต่ข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง 
จนเป็นเหตุให้รักษาผิดพลาด หรืออาจแนะน้ารูปแบบการรักษาโรคโดยอ้างว่าเหมาะกับพยาธิสภาพ
ของโจทก์ แต่เมื่อรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ แนะน้ากลับเกิดผลผิดพลาดใน
การรักษา เป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหายแก่เนื อตัวร่างกาย รวมถึงหน้าที่อื่นตามกฎหมายแก่
ผู้ อ้านวยความสะดวกฯ เหล่านี ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายจากการรักษา 
พยาบาลที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ก้าหนดดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้
ผู้ป่วยในฐานะผู้เสียหายฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ได้ต่อไป เนื่องจากผู้อ้านวยความสะดวกฯ ฝ่าฝืนกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอัน เป็นเหตุให้
ผู้ป่วยได้รับความเสียหายตามหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของสาธารณรัฐเกาหลี 
 ทั งนี  สาธารณรัฐเกาหลีก็ได้บัญญัติกฎหมายให้สถานพยาบาลที่จะรับลูกค้าจากการชี ชวนฯ ไม่ว่า
จากช่องทางใด จะต้องซื อประกันความรับผิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Malpractice 
Liability Insurance) ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงหรือเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือป้องกัน
ความสูญเสียทางการแพทย์ (Medical Indemnity Mutuals) ตามกฎหมายเพ่ือชดเชยค่าสินไหม
ทดแทนจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ นจากความผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Malpractice) และ
การประนีประนอมยอมความข้อขัดแย้งทางการแพทย์ (The Act on Remedies for Injuries from 
Medical Malpractice and Mediation of Medical Dispute) เพ่ือชดเชยเยียวยาความเสียหาย
จากการรักษาทางการแพทย์ที่ผิดพลาดให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันผู้อ้านวย
ความสะดวกฯที่เป็นบุคคลทั่วไป (Agency) ก็ต้องซื อกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ นจากการ
บริการที่ผิดพลาดของตนเช่นกัน อีกทั งต้องแจ้งการระงับข้อพิพาททางการแพทย์แก่ผู้ป่วยล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ป่วยทราบและเข้าใจสิทธิของตนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิด ข้อพิพาท
จากการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด ในขณะที่ท้าสัญญาการให้บริการ จึงเห็นได้ว่าสาธารณรัฐเกาหลีใต้
พยายามบัญญัติหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะระงับข้อพิพาททางการแพทย์ให้เสร็จสิ นแทนที่จะให้คดีขึ นสู่ศาล
ยุติธรรม อันเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาทางการแพทย์ที่ผิดพลาด 
ในการหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่อศาล แต่อย่างไรก็ตามหากผู้เสียหายไม่พอใจการ
ชดเชยค่าเสียหายตามที่กฎหมายก้าหนด ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องคดีสู่ศาลยุติธรรมได้ต่อไป 
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5.2.2 ปัญหาข้อจ ากัดของกฎหมายในการใช้หลักข้อสันนิษฐานตามกฎหมายเพื่อผลัก 

ภาระการพิสูจน์ 

 ผลอันเนื่องมาจากภาระในการพิสูจน์ความประมาทเลินเล่อที่ยากยิ่งซึ่งโจทก์ต้องแบกรับอยู่นี  
ท้าให้คดีที่ เกี่ยวกับการกระท้าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อของผู้ อ้านวยความสะดวกฯ เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของศาลไทยน้อยมาก ปัญหาดังกล่าวนี จึงอาจน้าหลักกฎหมายเรื่องหลักข้อ
สันนิษฐานตามกฎหมาย มาปรับใช้ได้ 
 ในประเทศไทยมีหลักข้อสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งอาจปรับใช้กับกรณีความรับผิดทาง
ละเมิดได้ คือ มาตรา 422 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากหลักมาตรา 422     
มีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักผลักภาระการพิสูจน์ในต่างประเทศ  
 แต่อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาว่า มาตรา 422 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั น จะ
น้ามาปรับใช้กับกรณีความรับผิดทางละเมิดของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งข้อที่น่า
พิจารณา ก็คือ การน้ามาตรา 422 มาปรับใช้นั น จะต้องได้ความว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ นจากการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องบุคคลอ่ืน ๆ และในกรณีของการประกอบ
วิชาชีพโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้ารับบริการนั นจะถือว่าเป็นความ
เสียหายที่เกิดขึ นโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดจึงจะถือว่าเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความ
ประสงค์เพ่ือจะปกป้องบุคคลอ่ืนๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กฎหมายที่ก้าหนดหน้าที่ของบุคคลที่
จะต้องกระท้าการใดหรืองดเว้นการกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ นต่อสาธารณชน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย เหล่านี ล้วนเป็นกฎหมายลักษณะที่ก้าหนดให้เกิดหน้าที่
แก่ผู้ประกอบการในอันที่จะต้องด้าเนินกิจการของตนด้วยความระมัดระวังโดยมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อสาธารณชน การฝ่าฝืนกฎหมายลักษณะเช่นนี ย่อมสันนิษฐานได้ว่าผู้ประกอบการเป็นผู้ผิด 
 ดังนั น การปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 422 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับความรับ
ผิดทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพจึงยังไม่เกิดประสิทธิผล เพราะยังคงต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมาย
การก้ากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวก เพ่ือให้เป็นกฎหมายที่มีความประสงค์
เพ่ือปกป้องบุคคลอื่น 
 อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในบทก่อนหน้า ทั งในส่วนของสาธารณรัฐ
เกาหลีและอิสราเอล แม้ว่าจะมิได้มีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกับมาตรา 422 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย แต่ก็ได้มีแนวทางที่จะท้าให้โจทก์มีภาระการ
พิสูจน์ความผิดของผู้อ้านวยความสะดวกได้ง่ายขึ น โดยในส่วนของสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯโดยชัดเจน ดังนั น หากตัว
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ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เอง งดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
ก็จะได้รับโทษทางอาญาและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจนี  อีกทั ง หากการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนดได้อีกด้วย 
 ในส่วนของประเทศอิสราเอลที่มีการร่างกฎหมายเพ่ือก้าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ   
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั ง ยังเป็นระบบกฎหมายแบบ Common Law ท้าให้
การพิสูจน์ความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อในส่วนของการให้ค้าแนะน้าของผู้อ้านวย
ความสะดวกฯที่ผิดพลาดเป็นหน้าที่ของผู้ป่วย ในฐานะผู้เสียหาย ตามหลักกฎหมายความรับผิดทาง
ละเมิดโดยทั่วไปของ Common Law (Torts) โดยโจทก์ (ผู้ป่วย) มีหน้าที่พิสูจน์ว่าจ้าเลย (ผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ) มีหน้าที่ที่ต้องระมัดระวังอย่างไร (Duty of Care) และละเลยเสียซึ่งหน้าที่นั นอย่างไร 
จะต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ ได้ปฏิบัติต่้ากว่ามาตรฐานในการใช้
ความระมัดระวังของผู้ประกอบอาชีพเดียวกันซึ่งสามารถพิสูจน์โดยเทียบกับกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติ
ถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อีกทั ง ยังมีหลักการผลักภาระการพิสูจน์มาใช้กับจ้าเลย 
(Res Ipsa Loquitar) ในกรณีของการพิสูจน์ความประมาทเลินเล่อของจ้าเลยในคดีละเมิด ซึ่งในบาง
สถานการณ์ของเหตุการณ์ที่ชัดแจ้งว่าจ้าเลยน่าจะมีความประมาท ถ้าจ้าเลยไม่ประมาทแล้วเหตุร้ายก็
จะไม่เกิดขึ น หรือในบางกรณีที่เหตุการณ์นั นอยู่ในความรู้เห็นของจ้าเลยซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิด
ความเสียหายดังกล่าว แม้โจทก์จะพิสูจน์ได้แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์นั นเกิดขึ นอย่างไร 
เพ่ือจะแสดงให้เห็นถึงที่มาของความประมาทเลินเล่อ จึงน้าหลักผลักภาระการพิสูจน์มาใช้โดยถือ
ข้อสันนิษฐานตามข้อเท็จจริงที่โจทก์มีภาระการพิสูจน์ แต่เพียงว่าความเสียหายที่เกิดขึ นนั นอยู่ใน
การก้ากับดูแลของจ้าเลยหรือผู้อ้านวยความสะดวกฯ ก็เพียงพอแล้ว ไม่จ้าต้องอ้างการงดเว้นหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะของจ้าเลย เพราะถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ นเป็นพยานหลักฐานใน
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างเพียงพอแล้ว 
 



 

บทที่ 6 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 
6.1 บทสรุป 
 
 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจผู้อ้านวย  
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นการเฉพาะ ซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง
การรักษาพยาบาลของโลก (Medical Hub) และในขณะเดียวกันประชาชนไทยก็นิยมไปรับ         
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก ตามกระแสของศัลยกรรมความงามในต่างประเทศ 
จึงส่งผลให้มีผู้ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวเกิดขึ นเป็นจ้านวนมากมายในประเทศไทย ซึ่งมีทั งกรณี
ประกอบการเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้ประชาชนไทยไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล    
ในต่างประเทศ และประกอบการเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้ชาวต่างประเทศเข้ามารับการรักษา 
พยาบาลในประเทศไทย แต่ทั งสองกรณียังขาดการก้ากับดูแลจากรัฐ ในการบัญญัติกฎหมายก้าหนด
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เป็นการเฉพาะเพ่ือรักษามาตรฐานในการให้บริการอ้านวยความสะดวก           
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย รวมถึงโทษหากฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวจึงย่อมส่งผลต่อมาตรฐานในการ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลต่อผู้ขอรับบริการ
หรือผู้ป่วยที่ติดต่อผ่านผู้อ้านวยความสะดวกฯ ในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ต่้ากว่า
มาตรฐานที่ควรจะเป็นของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ย่อมส่งผลต่อสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนของผู้ขอรับบริการอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติของ      
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้ขอรับบริการหรือผู้ป่วย รวมถึงการโฆษณาข้อมูล
ที่ถูกต้องและไม่เกินความจริง จนถึงขนาดที่ผู้ป่วยหลงเชื่อว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพจน
ตกลงเข้าท้าสัญญาดังกล่าวกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ 
 ดังนั น รัฐจึงควรบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์ อักษรเพ่ือก้ากับดูแลธุรกิจผู้ อ้านวย        
ความสะดวกฯ ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ ทั งนี เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการ
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ให้บริการส้าหรับธุรกิจประเภทดังกล่าวในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ขอรับ
บริการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก้าหนดส้าหรับผู้อ้านวยความสะดวกฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประโยชน์ในการผลักภาระการพิสูจน์จากโจทก์ไปสู่จ้าเลยตามมาตรา 422 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งส้าหรับประเทศไทยแล้ว เพราะการไม่มีบทกฎหมายเพ่ือก้ากับดูแลธุรกิจดังกล่าว     
ไดส้่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ ดังต่อไปนี  
 ประการแรก สถานะความรับผิดของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ทั งความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิดที่เป็นการกระท้าการละเมิดด้วยตนเองหรือการกระท้าละเมิด
โดยบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากยังมิได้มีกฎหมายในการก้ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจเป็นผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อมูลในเรื่องใดที่จ้าเป็นและเพียงพอให้     
ผู้เข้าใช้บริการจะต้องได้รับทราบ ท้าให้ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้อ้านวยความสะดวกฯ แจ้งข้อมูล
ส้าคัญยังไม่ครบถ้วน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกินจากความเป็นจริง จนท้าให้ผู้ป่วยหลงเชื่อและ
มั่นใจในคุณภาพของการรักษาพยาบาลจากค้าชี ชวนของผู้อ้านวยความสะดวกฯ จนถึงขนาดตกลงเข้า
ท้าสัญญา จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท้าให้เกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของแพทย์และ
สถานพยาบาลที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ชี ช่องแนะน้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ควรจะ
เป็น เกิดกระบวนการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการให้ความยินยอมในการเข้ารักษาพยาบาล ( Informed 
Consent) เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติควบคุมไว้ชัดเจนจึงท้าให้ผู้ป่วยมิอาจใช้สิทธิเรียกร้องในเรื่อง
ดังกล่าวได้ ดังนั น จึงต้องตีความจากคุณลักษณะของการด้าเนินธุรกิจว่าเกี่ยวข้องกับบทกฎหมายที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทกฎหมายหลักของความรับผิดทางแพ่ง
และพาณิชย์ ผู้วิจัยได้พิจารณาทั งสถานะความรับผิดทางสัญญาและสถานะความรับผิดทางละเมิดตาม 
บทกฎหมายดังกล่าว โดยสถานะความรับผิดทางสัญญาของผู้อ้านวยความสะดวกฯ นั น เมื่อพิจารณา
จากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวทั งที่เป็นผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้อ้านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ หากแยก
พิจารณาคู่สัญญาแต่ละคู่ คือ ผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะจัดอยู่ในประเภทของ “สัญญา
นายหน้า” เนื่องจากผู้อ้านวยความสะดวกมีหน้าที่เพียงชี ช่องหรือแนะน้าให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถไป
ใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศปลายทาง ในกรณีนี แม้ว่าจะเริ่มจากการมีความสัมพันธ์ทางสัญญา 
แต่เมื่อความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดหรือข้อตกลงในสัญญา 
ผู้เสียหายก็ไม่อาจเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสัญญาได้  
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 อย่างไรก็ดี ในส่วนของสถานะความรับผิดทางละเมิด เนื่องจากรากฐานแห่งสัญญานายหน้า
นั นมีการก้าหนดขอบเขตความรับผิดที่ชัดเจนของผู้ที่จะเข้ามาตกลงท้าสัญญาในลักษณะดังกล่าว  
ซึ่งผู้ที่เป็นนายหน้าฯ จะมีหน้าที่เพียงชี ช่องหรือแนะน้าให้ผู้ป่วยได้เข้าใช้บริการทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลต่างประเทศเท่านั น นอกเหนือจากนั นเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยกับสถานพยาบาลจะต้องไป
เจรจาตกลงกันเองทั งเรื่องของกรรมวิธีในการรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล และการพักฟ้ืน
หลังจากรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าใช้บริการจึงมิอาจจะเรียกร้องการเยียวยาได้ตามหลักละเมิด
ทั่วไปได้เช่นเดียวกัน เพราะไม่สามารถตีความกฎหมายให้นายหน้า ฯเกิดหน้าที่ที่จักต้องปฏิบัติตาม
สัญญาหรือพึงคาดหมายได้ว่าจะต้องมีความรับผิดทางละเมิดทั่วไปได้อันเนื่องจากข้อจ้ากัดในนิติกรรม
สัญญาดังกล่าว  
 ทั งนี  ในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดในการกระท้าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability)  
ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลของแพทย์ที่ได้แนะน้า
ให้ไปใช้บริการ อันจะท้าให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420 มาใช้ได้ หากพิจารณา 
เรื่อง ความสัมพันธ์พิเศษท่ีบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน ทั ง
ในกรณีตัวการตัวแทนและนายจ้างลูกจ้าง หรือหากในส่วนของโครงสร้างของกฎหมายควบคุมวิชาชีพ
ที่บังคับใช้อยู่ของประเทศไทย ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่จะเปิดช่องให้สามารถตีความเข้ากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ กับแพทย์หรือสถานพยาบาลอันจะท้าให้ผู้อ้านวยความ
สะดวกฯมีความรับผิดจากความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลของแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ให้
ค้าแนะน้าได้ตามหลัก Vicarious Liability ได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ของทั งสองฝ่ายนั นเป็น
ความสัมพันธ์ตาม “สัญญานายหน้า” ที่ไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติให้มีความรับผิดทางละเมิดแบบ 
Vicarious Liability และการที่จะวินิจฉัยว่าผู้อ้านวยความสะดวกฯ กระท้าโดยประมาทเลินเล่อตาม
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่นั น ก็จ้าเป็นที่จะต้องยึดหลักมาตรฐาน
ความระมัดระวังในระดับที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ เช่นเดียวกันนั นพึงจะยึดถือ ซึ่งยังไม่มีการบัญญัติ
กฎหมายก้ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ท้าให้ยากต่อภาระการพิสูจน์ของผู้ใช้บริการ เพราะ
ศาลจะต้องพิจารณาถึงระดับความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัยพยานหลักฐานต่าง  ๆ
รวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย เพ่ือให้ศาลพิจารณาได้ว่าความระมัดระวังระดับใดที่ถือว่า
เหมาะสมแล้ว จึงมีโอกาสสูงที่คดีจะถูกศาลยกฟ้อง 
 2. พระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 เป็นบทกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุม “สัญญาน้าเที่ยว” ซึ่งในลักษณะของสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ นั น ถือว่าเป็นรูปแบบของสัญญาน้าเที่ยวตามกฎหมายดังกล่าว เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับ
การประกอบธุรกิจน้าเที่ยวโดยตรง แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่พบบทบัญญัติที่มีการก้าหนดให้สัญญาการ
ให้บริการน้าเที่ยวต้องท้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีรายละเอียด เนื อหา สาระส้าคัญในสัญญา และ
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ในทางปฏิบัติการให้บริการน้าเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการน้าเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม จะไม่มีการท้า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบกับลักษณะของสัญญาน้าเที่ ยวแบบเบ็ดเสร็จที่นักท่องเที่ยว
จะต้องช้าระค่าบริการล่วงหน้า จึงยิ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการได้รับช้าระหนี ตามสัญญา  
ท้าให้นักท่องเที่ยวไม่มีหลักฐานที่จะเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวรับผิด และยังเป็นอุปสรรคในการ
ที่รัฐจะเข้ามาตรวจสอบถึงการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยวด้วย ประกอบกับการ
เยียวยาชดเชยความเสียหายตามสัญญาน้าเที่ยวส้าหรับในประเทศไทย พระราชบัญญัติธุ รกิจน้าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การชดเชยค่าเสียหายได้ก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยว
ร้องเรียนต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี  และนายทะเบียนต้องได้ด้าเนินการสอบสวน 
หาข้อเท็จจริงและมีค้าวินิจฉัยเสียก่อน ซึ่งหากสอบสวนแล้วพบว่าผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวแบบ
แพ็คเกจทัวร์กระท้าความผิดจริง นายทะเบียนก็สั่งจ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือชดเลยความเสียหายที่
เกิดขึ นตามความเสียหายดังกล่าวที่ได้รับ ซึ่งจะเห็นว่าการที่ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยา การชดเชย
ค่าเสียหายต่าง ๆ นั นจะต้องเป็นไปตามขั นตอนที่ก้าหนดไว้จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร อีกทั งการที่
จะได้รับการชดเชยต้องรอผลสืบสวนข้อเท็จจริงเสียก่อนและการด้าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายนั น
นักท่องเที่ยวจะต้องด้าเนินการด้วยตนเองซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  
อีกทั งยังไม่ครอบคลุมให้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องที่จะขอให้เยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายในกรณี
ที่เกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลจากการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ไม่ได้
มาตรฐาน แต่เป็นการคุ้มครองความเสียหายในแง่ของสัญญาน้าเที่ยวซึ่งเป็นการน้าเที่ยวแบบชม
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แต่อย่างใด และถึงแม้ว่าจะเข้าเหตุ
แห่งเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายจากกองทุนคุ้มครองธุรกิจ   
น้าเที่ยว ก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างต่้าเมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลหรือความเสียหายอ่ืน  ๆ ที่อาจะ
เกิดขึ น จึงเป็นข้อจ้ากัดที่ท้าให้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ป่วยไม่ได้รับกระบวนการเยียวยาความเสียหายที่
เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจริง 
 3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 เป็นบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม “สัญญาผู้บริโภค” ซึ่งใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่เป็นนิติบุคคล ถือได้ว่าเป็น
ความสัมพันธ์ในการใช้บริการทางธุรกิจระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการตามกฎหมายดังกล่าว  
จัดอยู่ในประเภทของ “สัญญาผู้บริโภค” ซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจะด้าเนินการผ่านกลไก
การตั งคณะกรรมการว่าด้วยนิติกรรมสัญญาเป็นผู้ควบคุมแบบของนิติกรรม และให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จัดท้านิติกรรมสัญญาตามแบบ หรือใช้ถ้อยค้าที่ระบุข้อความอันเป็นสาระส้าคัญของความตกลงตามที่
คณะกรรมการก้าหนด เพ่ือให้อ้านาจคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถก้ากับดูแลผู้ประกอบการ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการท้าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคที่มักมีปัญหาในเรื่อง
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อ้านาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่บ่อยครั ง (Bargaining Power) แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงสร้าง
ทางกฎหมายในการคุ้มครองสัญญาผู้บริโภคนั นจะต้องก้าหนดออกมาเป็นประเภทของสัญญาแต่ละ
ประเภทธุรกิจโดยเฉพาะ แต่รัฐไทยยังไม่ได้ก้าหนดให้ธุรกิจประเภทดังกล่าวต้องก้าหนดออกมาเป็น
การเฉพาะเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสัญญา จึงท้าให้ธุรกิจนี ไม่มีกฎหมายควบคุมการท้าสัญญา 
อันส่งผลเสียต่อผู้ขอรับบริการในฐานะผู้บริโภค 
 ประการที่สอง  ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการก้ากับดูแลการออกใบอนุญาตส้าหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจอ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั น ประเทศไทยมิได้มีการบัญญัติ     
กฎหมายออกมาก้ากับดูแลโดยเฉพาะ จะมีเพียงแต่การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสิ่งอ้านวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก้าหนด แม้จะท้าให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ตกอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกฎหมาย
ดังกล่าวซึ่งหมายความรวมถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยว แต่ด้วยวัตถุประสงค์ในการ
ก้ากับดูแลการขึ นทะเบียนเป็นผู้น้าเที่ยวนั นเป็นเพียงการควบคุมธุรกิจน้าเที่ ยวที่น้าคนเดินทางไป
ท่องเที่ยว ซึ่งประเภทสิ่งอ้านวยความสะดวกตามกฎหมายที่ระบุไว้มีแต่สิ่งอ้านวยความสะดวกที่พึง
คาดหมายได้ในการท่องเที่ยวแบบทั่วไป ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ เป็นต้น เป็นเพียงสิ่ง
อ้านวยความสะดวกบางส่วนที่ธุรกิจฯ ได้จัดให้บริการแก่ผู้ป่วยเท่านั น ยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ
ค้าแนะน้าปรึกษาหรือชี น้าแนวทางไปใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศปลายทาง ที่เป็นหัวใจส้าคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากการใช้บริการผู้อ้านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ อีกทั งหลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณสมบัติของธุรกิจน้าเที่ยวที่จะขอ
ใบอนุญาตและผู้น้าเที่ยวที่จะขอขึ นทะเบียนได้นั น ก็ยังไม่ได้มีการก้าหนดคุณสมบัติเรื่องประสบการณ์ 
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ค้าปรึกษาหรือแนะน้าเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
กล่าวคือ การจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์หรือแพทย์ที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยต้องการจะไป
เข้ารับการรักษายังต่างประเทศ หรือผู้ป่วยที่ต้องการมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยนั น มี
ลักษณะอาการเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายที่จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้
หรือไม่ รวมไปถึงการคัดเลือกสถานพยาบาลและแพทย์ที่ท้าการรักษา ณ ประเทศปลายทางที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการของผู้ป่วยนั น  
 ประการที่สาม ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก้ากับดูแลการโฆษณาการประกอบธุรกิจ 
ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นการเฉพาะ แม้ว่าจะมีกฎหมายไทยบางส่วน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว แต่ก็มีปัญหาเรื่องความสับสนและ
ซ ้าซ้อนของหน่วยงานที่เข้ามาก้ากับดูแลในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ 
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1. พระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ที่ตีความได้ว่าลักษณะของ
การท้าธุรกิจอ้านวยความสะดวกฯแก่ผู้ขอรับบริการทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือว่าการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์เป็นการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งที่ตรงกับค้านิยามกฎหมาย “ธุรกิจน้าเที่ยว” ตาม
กฎหมายดังกล่าว ที่แม้ว่าจะมิใช่เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะปกติทั่วไป กล่าวคือ การท่องเที่ยวชม
ทัศนียภาพภูมิประเทศ แต่กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติจ้ากัดขอบเขตวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นการ
เฉพาะแต่อย่างใด เป็นการก้ากับดูแลธุรกิจน้าเที่ยวแบบกว้าง ดังนั นผู้อ้านวยความสะดวก เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายดังกล่าว รวมไปถึงเรื่องของการให้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม
กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ครอบคลุมลักษณะของการประกอบธุรกิจที่มีการบริการทางการ
รักษาพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือ ไม่มีบทบัญญัติในการก้ากับดูแลข้อความโฆษณาบริการน้า
เที่ยว ซึ่งการโฆษณาอาจมีข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม เช่น ข้อความที่ เป็นเท็จหรือเกินความจริง ประกอบกับมี
นักท่องเที่ยวร้องเรียนมายังส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาบ่อยครั งในกรณีปัญหา
ดังกล่าว แต่ด้วยกฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาเป็นเท็จ จึงเป็นเรื่องนอกเหนืออ้านาจ
ของนายทะเบียนธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์  
 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 กฎหมายดังกล่าวจะเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณาเป็นการ
ทั่วไป กล่าวคือ คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั งค้าพรรณนาคุณภาพที่
ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ดังนั น การโฆษณาเพ่ือจ้าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
ต่าง ๆ จึงต้องมีการใช้ถ้อยค้าหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ เข้าใจผิดใน
สาระส้าคัญของสินค้าหรือบริการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมเป็นการส่วนรวม ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่ท้าให้มีการกระท้าความผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ
น้าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือความสามัคคีในหมู่
ประชาชน และอย่างอ่ืนที่กฎหมายก้าหนด ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้โฆษณาจะใช้วิธีการหรือการ
ด้าเนินการไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงรายงานผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม  
 อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียนต่อส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 
หากแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อจ้ากัดใช้บังคับเฉพาะกับผู้อ้านวยความสะดวก
ฯที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั น ทั งนี เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบัญญัติใช้บังคับเฉพาะกับ
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล   
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 จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในการก้ากับดูแลโฆษณาทั งสองฉบับนั น ยังคงมีปัญหาในการ
ที่จะท้าให้ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีหน้าที่ที่จะต้องแถลงข้อเท็จจริง
ทั งหมดผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับการรักษาพยาบาล
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั งทางชีวิตและร่างกาย ซึ่งปัจจัยนี เองส่งผลให้นักท่องเที่ยวหรือ
ผู้ป่วยทั งชาวไทยและชาวต่างชาตินั นต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือใช้ในการ
ประกอบตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ   
ได้ท้าการแนะน้า หากการให้ข้อมูลมีไม่ครบถ้วน เป็นข้อเท็จจริงถึงขนาดที่จะประกอบการตัดสินใจที่
จะเข้าใช้บริการ หรือเป็นการแถลงข้อความอันเป็นเท็จอาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยใช้อ้านาจตัดสินใจที่
ผิดพลาด อยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดภยันตรายต่อเนื อตัวร่างกายหรือชีวิตของตนเอง ดังนั นจึงจ้าเป็นที่
จะต้องก้ากับดูแลเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากลักษณะของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เน้นการเข้าหาลูกค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หรือตามแหล่ง 
Social Media แล้วแต่กรณี เป็นส้าคัญ 
 ประการที่สี่ ในส่วนของการก้าหนดภาระการพิสูจน์ในกฎหมายไทย โจทก์ซึ่งเป็นผู้กล่าวหา 
เริ่มคดีย่อมมีหน้าที่น้าสืบให้ศาลเห็นถึงข้อเท็จจริงตามที่ตนกล่าวอ้างว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจาก
การกระท้าหรืองดเว้นการกระท้าของจ้าเลยอย่างไร และในคดีที่ความรับผิดทางละเมิดเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ โจทก์ย่อมต้องน้าสืบด้วยว่าจ้าเลยมีความประมาทเลินเล่ออย่างไร แต่ในบางคดีนั น
โดยโจทก์ไม่มีทางจะน้าสืบถึงความประมาทเลินเล่อของจ้าเลยได้เลย เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้
เห็นหรืออ้านาจควบคุมของจ้าเลยฝ่ายเดียว ซึ่งในกรณีของความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั น เป็นเรื่องที่ผู้เข้าใช้
บริการพิสูจน์ได้ยากเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติเพ่ือก้าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
อันจะท้าให้ผู้เสียหายสามารถยึดหลักการดังกล่าวสนับสนุนในการใช้ภาระการพิสูจน์ให้ผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ มีความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ อีกทั งยังไม่มีคดีที่มีข้อเท็จจริงตามหลักความรับผิดของผู้
อ้านวยความสะดวกฯให้ค้าแนะน้าโดยประมาทเลินเล่อนี ขึ นสู่ศาลไทยตามที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้น
ของบทนี  และไม่มีการใช้ข้อสันนิษฐานความรับผิดชอบ (Assumption of Responsibility) ที่จ้าเลย
จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของโจทก์โดยต้องกระท้าการหรือ
งดเว้นกระท้าการด้วยความระมัดระวังซึ่งน้ามาใช้โดยไม่จ้าต้องมีความเสียหายเกิดขึ น 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
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6.2.1 การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

เชิงการแพทย์ หรือชี้ชวนชาวต่างชาติให้มารักษาพยาบาลในประเทศไทย 

  6.2.1.1 การก้าหนดความรับผิดทางกฎหมายจากการให้บริการตามสัญญา 
  ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุมเนื อหาของสัญญา และการจัดท้าสัญญา
ระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯกับผู้ป่วยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ส้าหรับผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั งกรณีที่ อ้านวยความสะดวกให้
ประชาชนไทยไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศและที่อ้านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติมารักษา 
พยาบาลในประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเสียหาย
จากการใช้บริการทางการแพทย์ที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ชี ช่องแนะน้า โดยข้อตกลงในสัญญาจะ
ครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงและกระบวนการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เป็นธรรมแก่ผู้เข้า
บริการ ป้องกันไม่ให้ เกิดการตกลงที่สร้างอ้านาจต่อรองให้แก่ผู้ประกอบการมากจนเกินไป 
(Bargaining Power) โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงดังต่อไปนี  
  1. การซื อประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดจากความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล
ที่ผู้อ้านวยความฯ สะดวกให้ค้าแนะน้าหรือบริการ ให้แก่ผู้ขอรับบริการทุกราย 
  2. ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องมีข้อตกลงในสัญญาที่ให้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อ
ผู้ป่วยเพ่ือให้ทราบถึงภาวะเสี่ยงในการใช้บริการทางการแพทย์อย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อโรคและอาการ
ของผู้ป่วยชาวต่างชาติ วิธีการรักษา และผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ นจากการรักษา  
  3. ต้องมีการจัดท้าสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ขอรับบริการกับผู้อ้านวย
ความสะดวกฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือก้าหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดระหว่างสองฝ่าย
อย่างชัดเจน 
  4.  ผู้ อ้ านวยความสะดวกฯ จะต้องด้ าเนินการจัด ให้ มี การท้ าสัญญ า
รักษาพยาบาลระหว่างผู้ขอรับบริการกับสถานพยาบาล ซึ่งต้องเป็นสัญญามาตรฐาน ที่ก้าหนดโดย
กระทรวงสาธารณสุข โดยระบุขั นตอนวิธีการรักษา ผลข้างเคียงอาจเกิดขึ นจากการรักษา รวมถึงอัตรา
ค่ารักษาพยาบาลโดยประมาณการ 
  5. ต้องมีการก้าหนดวิธีการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีความผิดพลาดทาง
การแพทย์เกิดขึ น (Medical Malpractice)  
  6.2.1.2 การบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพ่ือก้าหนดความรับผิดทางละเมิดจากการ
กระท้าโดยบุคคลอื่น (VICARIOUS LIABILITY ) 
                 นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาที่ต้องปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้อ้านวยความสะดวกฯ
และผู้ป่วยแล้วนั น หากเกิดความเสียหายไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา แต่มีความเกี่ ยวข้องกับการ



 
 

173 

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์ที่ชี ช่องแนะน้า ดังนั น เพ่ือให้ผู้ป่วยมีสิทธิเรียกร้องจากการใช้
บริการหากเกิดความเสียหายประเภทดังกล่าวนอกเหนือจากสิทธิเรียกร้องตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
เกิดกระบวนการเยียวยาชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรม จึงควรมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่อง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจฯ เหล่านี ที่จะต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนั นเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ผู้ป่วยมั่นใจและเชื่อถือค้าแนะน้า 
ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จนถึงขนาดเข้าตกลงท้าสัญญาเพ่ือไปใช้บริการทางการแพทย์ตามค้าชี ชวน
ค้าแนะน้า และหากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอันเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกรณีความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล หรือเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ นนั น ผู้อ้านวยความสะดวกฯก็จะต้อง
มีความรับผิดทางละเมิดแม้ว่าความเสียหายจะเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทย์ เพราะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติด้วย ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี  
  1. การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่จะได้รับการใช้บริการ
ทางการแพทย์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในระบบสาธารณสุขของประเทศปลายทาง ที่กฎหมายของประเทศ
ปลายทางได้มีการบังคับใช้เพ่ือควบคุมความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอย่าง
เช่น เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ การตั งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญ การท้าแท้ง เป็นต้น 
  2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั งในเรื่องของอัตราค่าใช้จ่าย
ที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ใช่เน้นในการท้ากลยุทธ์ทางการตลาดเพียงอย่างเดียว  
รวมไปถึงการระบุถึงคุณลักษณะพิเศษของแพทย์และสถานพยาบาลที่กล่าวอ้างว่ามีความเพียบพร้อม
ทั งในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และมี
การรับประกันผลว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ เช่น การศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นต้น 
  3. การแจ้งข้อมูลส้าคัญที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยอาจได้รับจากการรักษา 
พยาบาล ซึ่งแม้แต่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เองก็มีส่วนท้าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเสี่ยงทาง
สุขภาพได้เช่นกัน และจะมีความเสี่ยงสูงหากตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจ้าตัวบางประเภท เช่น การเกิด
ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดหลังจากผ่าตัดในช่วงที่ขึ นเครื่องบินกลับประเทศต้นทาง ภาวะติดเชื อ 
การรักษาพยาบาลที่ไม่มีคุณภาพ และการรักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับประวัติการรักษาของผู้ป่วย เป็นต้น 
ซึ่งความยินยอมของผู้ป่วยที่จะเข้าใช้บริการนั นขึ นอยู่กับการที่ผู้ป่วยท้าความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับทั ง
ในเรื่องทางเลือกในการรักษา ระดับความส้าเร็จจากการรักษา ความเสี่ยงที่จะพบหลังจากการ
รักษาพยาบาล และจ้าเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายในกรณีของการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ควรปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ไม่ใช่ไปอยู่ในหน้าที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว เช่น Facts, Disclaimer และ Terms and Conditions โดยข้อมูลที่อาจจะพิจารณาได้ว่า
เป็นค้าเตือนด้านความเสี่ยง ได้แก่ การดูแลหลังผ่าตัดหรือท้าศัลยกรรม, ความยุ่งยากและความเสี่ยง
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ผลข้างเคียงท่ีอาจจะได้รับในกระบวนการรักษาพยาบาล รวมไปถึงกระบวนการร้องเรียนหรือเรียกร้อง
ตามกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานความรับผิด
ทางการแพทย์ เป็นต้น  
  ดังนั น เมื่อผู้อ้านวยความสะดวกฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว และเกิดความเสียหาย
ในการใช้บริการทางการแพทย์จากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นั น ก็จะมีความรับผิดทางละเมิด
เฉพาะจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ผู้ป่วยในฐานะผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้ต่อไป  เนื่องจากผู้ อ้านวย      
ความสะดวกฯ ฝ่าฝืนกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอันเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหายตามหลักกฎหมาย
ความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไป อันเป็นการบรรเทาภาระการพิสูจน์ความเสียหายให้แก่ผู้ป่วยซึ่งเป็น
ผู้เสียหายในฐานะโจทก์  
  6.2.1.3 การก้ากับดูแลการออกใบอนุญาต 
  ควรบัญญัติบังคับให้ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ต้อง
ด้าเนินการจดทะเบียนโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดอย่างครบถ้วน จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และต้องก้าหนดโทษอย่างชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั งนี เพื่อ
ควบคุมมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด และคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าชาวต่างขาติเป็นส้าคัญ ดังนี  
  ควรแบ่งประเภทของการจดทะเบียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บุคคลทั่วไป และ
นิติบุคคล 
  1. ผู้ขอจดทะเบียนต้องซื อกรมธรรม์ เพ่ือการค ้าประกันความเสี่ ยงภัย 
(Guarantee Insurance) ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง  
  2. ต้องมีทุนจดทะเบียนขั นต่้าตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
  3. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
  เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ต้องไปด้าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้ว กระทรวงฯ จะออกใบรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Registration) 
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนทั งสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น โดยใบรับรองการจดทะเบียนนี มีอายุสามปีนับ
แต่วันที่จดทะเบียน โดยในกรณีที่ต้องการที่จะต่ออายุการจดทะเบียนจะต้องกระท้าการก่อนใบรับรอง
การจดทะเบียนหมดอายุ  
  6.2.1.4 การคุ้มครองเกี่ยวกับโฆษณา 
  ควรบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมเนื อหาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้
อ้านวยความสะดวกฯ เพราะเป็นสิ่งส้าคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินในการเข้า
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ใช้บริการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ นที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อประชาสัมพันธ์
อ่ืน ๆ ในการเข้าถึงตัวลูกค้า โดยหลักเกณฑ์การควบคุมเนื อหาโฆษณา มีดังต่อไปนี  
  1. ห้ามผู้อ้านวยความสะดวกฯ แสดงข้อมูลเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริงเพ่ือ
จูงใจให้ผู้ขอรับบริการทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลงเชื่อในข้อความนั น เพ่ือคุ้มครองผู้ขอรับบริการ
ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงในการประกอบการตัดสินใจเข้าใช้บริการ  
  2. ต้องแจ้งข้อมูลส้าคัญท่ีผู้เข้าใช้บริการควรทราบในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ 
เช่น ความเสี่ยงในการใช้บริการแต่ละประเภท เงื่อนไขเฉพาะบุคคลที่สามารถใช้บริการได้ในบาง
ประเภท เป็นต้น 
  3. ต้องก้าหนดโทษหากฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว เพ่ือให้กฎหมายสามารถบังคับ
ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 
 

6.2.2 ภาระการพิสูจน์ของผู้บริโภคในการให้ผู้อ านวยความสะดวกเพื่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความรับผิดทางกฎหมาย 

  ควรบัญญัติกฎหมายเฉพาะในการก้ากับดูแลผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ เพ่ือให้เกิดกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ อ้านวยความสะดวกฯ ที่ชัดเจน  
อันส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการที่มีภาระการพิสูจน์ความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ ตามหลักกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ก้าหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการ
พิสูจน์ ซึ่งในกรณีนี  คือ ประเด็นของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการ
ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 84 คือ “ผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ผู้นั นมีภาระการพิสูจน์” ท้าให้ผู้เข้า
ใช้บริการสามารถน้ามาตรฐานดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการใช้ภาระการพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ น จากเดิมที่ศาลไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้
อ้านวยความสะดวกฯ มีความประมาทเลินเล่อหรือไม่อย่างไรอันเนื่องจากไม่มีกฎหมายเฉพาะก้าหนด
กรอบการปฏิบัติงานอันจะใช้เทียบเคียงว่าการกระท้าของผู้อ้านวยความสะดวกฯ ตามมาตรฐานใน
การประกอบอาชีพเดียวกันนั น เข้าข่ายความบกพร่องหรือใช้ความระมัดระวังแค่ไหนอย่างไร เพราะ
การปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯ เป็นเรื่องทางเทคนิคเฉพาะ ดังนั นจึงเป็นการยากที่ผู้เข้าใช้
บริการจะต้องมีภาระการพิสูจน์ต่อศาลเพ่ือให้เห็นถึงความบกพร่องของจ้าเลยซึ่งเป็นผู้อ้านวยความ
สะดวกฯ เป็นเรื่องที่มีแต่จ้าเลยเท่านั นที่จะทราบได้ว่าตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพียงพอ
หรือยัง 
  ดังนั น จึงสมควรที่จะมีการก้าหนดกฎหมายเฉพาะเพ่ือสร้างกระบวนการใช้ภาระ
การพิสูจน์ของผู้เข้าใช้บริการซึ่งเป็นโจทก์ให้ง่ายขึ น อันเป็นขั นตอนหนึ่งที่ส่งผลให้โจทก์ได้รับความ
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เป็นธรรมจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั นศาล ในท้ายที่สุดก็จะได้รับการชดใช้เยียวยาความ
เสียหายจากผู้อ้านวยความสะดวกฯ จากการปฏิบัติงานบกพร่องตามมาตรฐานได้  
  ผู้วิจัยจึงขอกล่าวโดยสรุปว่า ควรที่จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในการ
ควบคุมดูแล     ผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กล่าวคือ การตรากฎหมายเป็น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งใน
พระราชบัญญัตินี จะก้าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวก เพ่ือให้ตีความใน
เรื่องหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยความสะดวกฯได้โดยตรงจากพระราชบัญญัติ ไม่ต้อง
อาศัยการตีความจากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันที่ยังมีบางประเด็นไม่ครอบคลุมให้ผู้อ้านวย
ความสะดวกมีสถานะความรับผิดที่ชัดเจนจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ตามประเด็นปัญหาที่
ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี  อันส่งผลกระทบต่อการที่ผู้เข้าใช้บริการมีความยุ่งยากในการมี
ภาระการพิสูจน์ให้ผู้อ้านวยความสะดวกฯ จะต้องชดใช้เยียวยาความเสียหาย 
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยเห็นควรให้มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจเป็นผู้อ้านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่ องเที่ ยว เชิ งการแพทย์ โดยเฉพาะ โดยบัญญั ติกฎหมายออกเป็น  
4 หมวด ได้แก่  

หมวดที่ 1 ว่าด้วยข้อความคิดทั่วไป เป็นบทบัญญัติที่วางหลักนิยามศัพท์กว้าง ๆ เช่น 
ความหมายของค้าว่า ผู้ อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ผู้ขอรับบริการ
รักษาพยาบาล และการให้ค้าปรึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

หมวดที่ 2 ว่าด้วยการก้ากับดูแลผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ
การคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ป่วย เป็นบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต
ด้าเนินการหรือประกอบกิจการเป็นผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ อัน
ประกอบด้วยเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการขอใบอนุญาตทั งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เช่น ในกรณี
บุคคลธรรมดา ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีสถานที่ด้าเนินการในประเทศไทย ต้องมีหนังสือค ้า
ประกันความเสียหายจากธนาคารในประเทศไทย ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ รวมถึงต้องผ่านความรู้ความสามารถขั นพื นฐานในการให้
ค้าแนะน้าในการรักษาพยาบาลแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งจัดทดสอบโดยกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีนิติ
บุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีสถานประกอบกิจการในประเทศไทย มีฐานะทางการเงินทีดี 
และมีใบค ้าประกันความเสียหายจากธนาคารในประเทศไทย เป็นต้น 

หมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อบังคับในการประกอบกิจการของผู้อ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์  อันได้แก่ ข้อบังคับที่ผู้อ้านวยความสะดวกฯ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่นการแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและครบถ้วน การโฆษณาการประกอบการที่ไม่
เกินความจริงอันเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อในข้อความเท็จเหล่านั น การปฏิบัติตามสัญญาที่ท้ากับ   
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ผู้ขอรับบริการอย่างเคร่งครัด เช่น การอ้านวยความสะดวกก่อนหรือหลังรักษาพยาบาล การจัดหา
สถานที่พักให้แก่ผู้ขอรับบริการ เป็นต้น 

หมวดที่ 4 ว่าด้วยบทก้าหนดโทษ หากฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดที่ 2 และ 3 โดยมีโทษอย่าง
เหมาะสมกับความผิด เช่น การระงับใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต โทษปรับหรือโทษจ้าคุก เป็นต้น
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